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Oprichtingsdatum:
Spoftpark:

Bankrekeningnummer:
Girorekening:
Secretaris:

Ledenadministratie /

Redactie clubblad:

7 maart 192Í
Lange Wagenstraat 28, Gilze
Postbus 137, 5126 L) Gilze
teleÍoon: (01615) 1993
1 1.66.09.559 (Rabobank Gilze)
437í 10
Cees Kock, Versterstraat 6, 5Í26 BT Gilze
teleÍoon: (01615) 2069
Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Gilze
teleÍoon: (01615) 1169
William Akkermans, Past. van Dijkplein 11,5126 HD Gilze
teleÍoon: (01615) 5801

ln dit nummer o.a
" Op stap met ..............on2e'terreinknecht'.....
>> 15 vragen aan..............

" St. Nicolaas komt eraan.........
>' Twee (!) kopstootjes........

WIJ VERWELKOMEN:
> Niels Oprins, Van Petersheimstraat 57, 9 iaar, E-pupil
> Geert Zebregts, Alphensebaan 54, 6 iaar, F-pupil
> Luuk Akkermans, Past. van Dijkplein 11, 6 jaar, F-pupil

WIJ FELICITEREN IN OKTOBER:
Barry van Gestel
Coen Broeders, Jurgen Heessels en PascalTimmermans
Cees Gijsbrechts en Richard Kluyt
Jan Fitters
Patrick Bouman, Mark Heiist en Louis van Trier
Charles Baeten
Jan Boomaars en Ron van Piilen
Joice Arts, Mariëlle van HooÍ, Mark Machielsen en Rob Vermeulen
Bep de Bruin
Paul van Eijck
Koen Heesbeen
Maurits Jansen
Margo de Volder
Roy Brouwers, Jeroen vd Heijning en Henk Pelkmans
Jos Stabel
Frans Koch
Gerard Aarts, Jeroen van Beijsterveldt, Bert van Bezouw en Wim Oprins
Richard Faes
Gregor van Hoek en Simon Witteveen
Christian Marijnissen en Anja Oprins
Bart Cornelissen (A-junior), Ronald Geerts, Peter Naalden en Bart van Riel

VRAAG EN AANBOD
gewaagd: kopij voor clubblad, deponeren in brievenbus in ons clubgebouw!
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Feddo van Riel
Björn en Maurice van Dongen, paul van Engelen en Mart pruijssers
John Klaassen
Frans Geerts
Jos Vermeulen
Vic van Hoek, Nard Michielsen en Jan Vermeeren
Koen van Haperen
Jimmy vd Ouweland
Joost van Puilenbroek
Bennie van Haperen
Bas Koks en Joke Smeekens
Bart van Beiisterveldt en Toos Oprins
Corné Boomaars
Geert Zebregts
Melanie Bartelse
Eric vd Braak en Edwin Wirken
Rob van Bavel
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Hk lid twrdt in sE.at ges-teld l,e/t reiten
uiteraard mk Wsitbf.

en zeilen van onze veren§try aan & laak Íe stetten- tbt mag z*r kriti*h zijn maar

b inzendirgen *or&n op anonbme basb geplaaÉt en fur & redactb zal & naam nbt wor&n prijqqeven zonder
toe§emmitg ran & inzender- Overilens betpudt & redacÍie zbh lpt rxht ttar inzendingen te weigeren indbn &ze wr55)nen op
een onblwrlijke manbr fukitixren.
fuageren op ingezonden apy kan mk Leden db zbh aaÍrgesproken vwbn kunnen op die manbr kitbk weercpreken óf
on&Ísaepen.

De eerste kopstoot:
ln de laatste edities van De voorzet las ik telkens over de Bouwploeg die het achterstallig onderhoud
op het Sportpark aan het wegwerken was. Bij mijn laatste bezoek aan het Sportpark heb ik eens met
extra aandacht naar het resultaat van deze werkzaamheden gekeken, Het verschil is goed te zien. Mijn
complimenten hiervoor.
Na mijn studie naar de verrichte onderhoudswerkzaamheden ben ik nog een aÍzakkertje gaan pakken
in de kantine. Nadat ik de kantine via de klapdeuren aan het A-veld had betreden i*at gaan deze
deuren toch moeiliik dicht (achterstallig onderhoud???)) viel mijn aandacht direct op het grote bord
boven het bufÍet. Hierop staan de sponsors van de Wedstrijdballen voor het seizoen 1993/94. ln
vergelijking met de "Wedstrijdballen" zoals die in voorgaande seizoenen aan het plaÍond hingen een
verschil van dag en nacht (in positieve zin).
lk kreeg steeds meer de indruk dat er een witte tornado over het Sportpark was geraasd. Nog
nagenietend van hetgeen ik allemaal gezien had wilde ik de kantine verlaten via de',norÀale,, uitgang.
En to€n gebeurde het- Niets vermoedend kwam ik het halletje binnen en voor ik het wist lag ik óp de
grond lussen de sporttassen. lk een mum van tijd wist ik wie er als (tassen)sponsors bij de W Gilze
betrokken waren. Links naast mij stond een tas van Fl-AlR en rechts van CoPPENS SCHILDERWER-
KEN. Nadat ik met veel píin en moeite was opgestaan zag ik langs de muur een tassenrek staan.
Helemaal leeg.
Het is mij niet duideliik waarom de tassen altijd voor de deuren moeten staan terwijl er een speciaal
rek voor is gemaakt. Verder vind ik het betreurenswaardig dat er zo slordig met de spullen die door
derden ter beschíkking ziin gesteld wordt omgesprongen. Als ik dít als (aspirant)sponsor zou zien zou
ik nog eens een keer goed nadenken alvorens ik tassen ter beschíkking zou gaan stellen.
lk hoop dat deze Kopstoot gericht aan een ieder die zijn tas zomaar ergens neergooit er toe zal teiden
dat het tassenrek ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Zo niet dan moet het bestuur alle Íout
"geparkeerde" tassen "bekeuren of weg laten slepen,,.

Een teleurgesteld slachtoffer,

WIJ FELICITEREN IN NOVEMBER:

DE KOPSTOOT
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'( Café en zalen)t 

Snack-bar* 
Restaurant-Sporthal* 
Café-Restaurant-Zalen* 
CaÍe-Zalen-Snackbar
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Bar-Discotheek* 
Hotel-Restaurant* 
Bar
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,rDe Pomp"
,r't Gentrum" ' 

,

,r't'Centrum"
,rAchter de Tuintjes" - -. ..

,rDe Hooikar"
orDen l{euvel"
,nG'est La"
,rDe Kronen"
,rPub 2OOO" ' I

,rDë TiB" n 
'

verzekeri n gsadviesbu rea u
roelands

Steenakkerplein 12
Gilze
tel. 01615 - 1720

Als vakmanschap u aanspreekt...

r verzekeringen
r hypotheek
r financiering

Wij kunnen u verzekeren van "maatwerk"

OnaÍhankelijk proÍessionele adviseurs voor
verzekeringen, Íinancieringen, hypotheken en
pensioenen. * j -



FOTO HEFA Snelservice

Kerkstraat 1O7 51 26 GB GILZE Tel: O1615 - 3922

Uw kleinbeeld kleurenÍilm
binnen 2 uur aÍgedrukt II
En een GRATIS film

's-woendags gesloten
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Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat gB
Lederwaren - Sport *** tel. 1706 *** GILZE
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En de tweede:
Het gaat goed met W Gilze.
ln eerste instantie betreft dit natuurlijk de sportieve resultaten van de verschillende elftallen. Het is
dan wel niet zo dat alle elftallen met alleen maar klinkende overwinningen huiswaarts kunnen gaan
maar uit sportief oogpunt kan gesteld worden dat men leuk en attractieÍ probeert te voetballen. Dat dit
niet altijd lukt oÍ niet altiid het gewenste resultaat heeft is jammer.
ln tweede instantie is onze indruk dat de betrokkenheid van de leden, sponsors en supporters
toeneemt. Als voorbeelden hiervan kunnen wij noemen:
- het sponsorbord in de kantine wat op initiatief van en door de "selectie" is vervaardigd.
- de Bouwploeg die een groot gedeelte van het achterstallig onderhoud al heeft weggewerkt.
- leden die met suggesties komen voor nieuwe activiteiten oÍ ideeën hebben om zaken beter te

laten Íunctioneren.
- sponsors die vlaggen ter beschikking hebben gesteld om de veld-zijde van het Clubgebouw

op te woliiken.
- leden van de W Gilze en de supportersclub die zich hebben aangemeld om mee te helpen in

de kantine.
- Van Enschot die de oude (lekkende) koeling heeft vervangen door een splinter-nieuwe.
- ballen die als verloren waren beschouwd en plots weer opdoken uit de meest onvenivachte

hoeken.
- het aantal (jeugd)leden die de wedstrijden van "het eerste" komen bezoeken.

Als bestuur hopen wij de sportieve prestaties als de betrokkenheid verder te stimuleren zodat we over
een tijdje kunnen zeggen:" Het gaat ontzettend goed met de W Gilze".

'n "bestuurslid"

AKTIVITEITEN KALEN D E R:
22 okl Kaartavond bii EW
5 nov Verbroederingsavond supporterclubs van EW en W Gilze
í2 nov Kaartavond Supportersclub
4 dec St. Nicolaasviering voor onze jeugdleden van 10.00 - 12.00u

ST. NICOLAAS KOMT ERAAN !!!!
En natuurliik niet alleen want ongetwijfeld zal hij zijn Pietermannen weer meebrengen. Wanneer hij
komt? Op zaterdag 4 december tussen 10.00 en í2.00u. Nadere inÍormatie voor onze iongste leden
wordt,door de Aktiviteitencommissie meegedeeld via de Ieiders aan de F-pupillen. Daarnaast bestaat
er voor onze senior-leden de mogelijkheid om hun kinderen (t/m 7 iaarl hiervoor aan te melden. ln
tegenstelling tot andere jaren wil het bestuur dit beperken tot deze groep en dus niet meer open te
stellen voor kleinkinderen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

-5-

Bestuur W Gilze
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NIEUWS VAN DE S UPPORTERSCLUB
Wii hoorden dat er weer belangstelling is voor onze club.paraplu. Als u deze wilt bestellen: dat kan op
de lijst in het clubgebouw van W Gilze. Maar u kunt ook uw briefje met naam, adres en aantal
paraplu's, aÍgeven aan een van onze'bestuursleden. De clubparaplu kost 15 gulden en betaling bij
aflevering. Er is een bestelling nodig van 60 paraplu's, anders worden ze duurder dan 15 gulden per
stuk. Gezien het slechte weer van de laatste tijd, staat ons misschien nog veel slecht weer te
wachten. En als u dan voor 15 gulden droog en herkenbaar als supporter van W Gilze langs de lijn
kunt staan, is dat niet te duur dachten wij. Er heeft nog niemand gereageerd op onze oproep, om een
clubvlag te maken voor de supportersclub. Kunt u ons helpen, oÍ weet u iemand die dit voor ons kan
maken? Bel dan even a.u.b. 5549 en alvast bedankt!

Wii schreven het al vaak: als u naar de uitwedstrijden van Gilze 1 wilt en u heeft zelf geen vervoer,
dan proberen wij dit voor u te regelen. U moet wel op tijd bellen naar 5187 oÍ naar 5549.

Kom eens gezellig een potje kaarten in ons clubgebouw; jokeren oÍ rikken. U hoeft geen kaart-expert
te zijn, als u net als de rest voor de gezelligheid komt kaarten, heten wij u van harte welkom.
lnschrijven vanaÍ 20.00u, aanvang 20.30u. Veel kaartplezier! Data's: zie de rubriek "aktiviteiten-
kalendel'van dit blad, het Weekblad Gilze en Rijen en ons prikbord in het clubgebouw.

Verbroederingskaartavond met onze vrienden van EW uit Rilen op 5 november 1993. Kom op tijd als
u mee wilt kaarten, zodat het niet al te laat wordt. De kaarters strijden op een gezellige manier weer
om de kapper Naalden-troÍee, die de vorige keer in Gilze bleef. Zal het ons deze keer weer lukken de
meeste punten te verzamelen? Ook deze avond begint het kaarten om 20.30u, dus wees op tiid!

Voetballen voor leden van de suppodersclub.
Wij zijn gevraagd om tegen de (oude) garde van caÍé Den Heuvel te spelen. Natuurlijk op ons
sportpark en op een zaterdagmiddag als er een veld wij is. De datum staat nog niet vast, hieraan
wordt gewerkt door onze coach. Als jij mee wilt doen, bel dan even naar onze coach, Martijn Roovers
oÍ geeÍ ie even persoonlilk bij hem op. Tevens ziin wij benaderd door de supportersclub van Nevelo
uit Oisterwijk om op zaterdag 28 mei 1994 aan een tournooi van supporterclubs deel te nemen. Heb je
zin om hieraan deel te nemen, geeÍ het dan door aan de coach. Wij willen graag begin december " ja
oÍ nee " meedelen. Dit in verband met de organisatie, maar zij hopen op onze deelname! Wij komen
hierop nog terug, betretfende deelname en vervoer enz.

Leden van de supportersclub, houdt vrijdag 17 decembeÍ 1993 vrij !! Wij verwachten u dan om 19.00u
in het clubgebouw van W Gilze. Daar zal een kofÍietaÍet voor u klaar staan, met daarna een Bingo-
avond. Uw bestuur heeft hiervoor gekozen, een buitenaktiviteit was gezien het onvoorspelbare weer
voor ons onmogelijk. Uw suggesties omtrent de aktiviteit voor onze leden, zoals midgetgolÍ, dropping,
fietstocht, barbecue waren moeílijk te verwezenlijken gezien het weer. Daarom hebben we hiervoor
gekozen en hopen dat het naar uw zin is. U krijgt hier persoonlijk bericht over, graag tot ziens op
deze avond.

Aan alle pupillen van de W Gilze: voor jullie wordt de Bingo-middag gehouden op 18 december 1993.
Deze middag begint om 14.00u en zal rond 16.30 aÍgelopen zijn. Jullie zijn allemaal welkom op deze
middag, aangeboden door de Supportersclub. Ton en Gerrit draaien met de Bingo-molen, de
selectiespelers, iullie leiders en trainers komen jullie helpen als je dat wilt. Wij zorgen voor drinken en
een snoepje, mooie priisjes die jullie kunnen winnen. En dit alles is voor jullie geheel gratis. Ook kun
je nog een prijs winnen als je een kerst en nieuwjaarskaart maakt. Hoe je deze maakt moet je zelÍ
weten, de prijsjes zijn mooi! Jullie kríjgen hierover via de leíders bericht, maar laat dit thuis ook alvast
even lezen. Dan weten jouw ouders waar ie bent; graag tot ziens pupillen!

i
-b*

S.C.V.V.
Opgeicht tÈgt99l
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MEDEDELINGEN VANUIT DE KANTINE
ln de vorige editie van "Ds Voorzet" stond een oproep voor nieuwe kantine-medewerkers. Op deze
manier proberen we de werkdruk van de medewerkers te minimaliseren. Minstens net zo belangrijk is
het om de huidige medewerkers gemotiveerd te houden. Heel belangrijk hierbij is dat het schema
zoals dat door de coördinator is opgesteld wordt opgevolgd. De laatste tijd gebeurt het steeds vaker
dat mensen niet komen oÍ vroegtijdig weggaan. Dit is jammer want hierdoor ontstaan er gaten die
door andere moeten worden opgevuld. Het zal niemand verbazen dat dit vaak dezelÍde personen ziin.
Hierdoor ontstaat het gevaar dat mensen zich terugtrekken met alle gevolgen van dien. Om dit te
voorkomen willen wij als kantine-commissie de "aÍspraken" nog eenmaal op een rijtie zetten:
- iedereen kan aangeven wanneer hij graag wil werken en op welke tijden hij absoluut niet kan.

Bij het opstellen van het schema zal hiermee rekening worden gehouden.
- mocht men op een bepaald tiidstip niet kunnen wordt men gewaagd om in eerste instantie

zelÍ voor een vervanger te zorgen oÍ met iemand te ruilen (telefoonnummers liggen in de
kantine).

- mocht men echt geen oplossing vinden kan in uiterste nood contact worden gezocht met de
coördinator (tel.: 1864).

- als men vroegtiidig weg moet dan dient men contact op te nemen met de mensen die de
volgende dienst hebben.

Wegblijven oÍ weggaan zonder voor een deugdelijke oplossing te zorgen brengt andere mensen in de
problemen en zal leiden tot een terugloop van het aanta! wiiwilligers met alle gevolgen van dien.
Wacht niet met zoeken van een oplossing tot het laatste moment. lndien men door overmacht
plotseling niet in staat mocht zijn om een kantine-dienst te draaien hebben wij daar alle begrip voor.
Laat het ons echter wel zo snel mogelijk weten.

Verder hebben verschillende medewerkers ons suggesties aangedragen voor het kantine-gebeuren
Mocht iemand een idee hebben laat het ons weten (bijvoorbeeld bij het aÍgeven van de sleutel).

Met wiendelijke groet,
De kantine-commissie

OP STAP MET...............on2e terreinknecht.....
Zondag í7 oktober 1993:
6.45u:

7.05u:

7.25u:

Mijn wekker loopt aÍ. lk heb een aÍspraak met Jac. Broers om eens een morgen samen met
hem de werkzaamheden te doen die ervoor nodig zijn dat onze leden en hun tegenstanders
kunnen trappen tegen dat balletje. lk druk de wekker nog maar even in, hij repeteert nog wel
een keer. 6.55u, nog maar een keer indrukken.
ik heb er moeite mee (een beetie grieperig) maar afspraak is aÍspraak, dus ik moet niet te laat
komen. Het is per slot van rekening op miin verzoek dat Jac. een uurtje (!) later begint.
ik vertrek en onze oudste zoon (op weg naar KinderNet-TV) komt mij op de gang nog iuist
tegen. "Waar ga jij naar toe?" lk antwoord slaperig: "naar het voetbalveld". Met enige veront-
waardiging loopt hij schouderophalend verder. EnÍin, ik ben op tiid en Jac. staat al klaar. lk
doe ook maar even mijn Iaarzen aan want wij gaan eerst de lijnen 'kalken'. Jac. wiist even
naar de velden, die aangeslagen zijn door de vorst. Dan is het moeilijker om de lijnen te
herkennen.

*I -I
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Per veld kost het een zak van 25 kg. kalk. De gemeente zorgt echter voor de kalk, dat zit
begrepen in de huurpriis. Wij zijn aan het rijden en ondertussen vertelt Jac. maar verder. Hij
geniet van het heerlijke weer. Geen wind (dat werkt beter omdat de kalk anders wegwaait en
er bredere lijnen ontstaan), zonnetje, lekker rustig. Na een hoekpaal heb ik het al door. Als ik
die er steeds uithaal kan Jac. verder rijden! Bij het doel aangekomen is dat natuurlijk
moeiliiker, maar waar het karretje met droog-kalk niet kan komen doet hij dat met de (vaste)
hand. Overigens heeft Jac. nadat de Gemeente de lijnen aan het begin van het seizoen had
uitgezet, deze gemarkeerd met carboleum. Op deze markeringen kan hij zich richten als de
lijnen onduidelijk ziin. Zo'n veld kalken kost ongeveer een half uur. Vandaag moeten er twee
velden worden gelijnd, het A- en B-veld. Bij het doel laat Jac. mij ook de (nieuwe) doelnetten
zien: bij het B-veld ziin ze stukgesneden en bij het A-veld zijn de koordjes doorgebrand.
Provisorisch zijn ze nu gerepareerd maar als Jac. er over praat merk je dat hij woedend is"
Want dit is puur vandalisme en zinloos. Dus als ie dit mocht lezen.......

8.25u: We ziln klaar met de velden en ruimen de lege zakken op en zetten het karretje in het kalkhok.
Nu gaan we de kleedkamers, douches en toiletten even nalopen want gisteren (zaterdag) heeft
de jeugd hiervan gebruik gemaakt. Op vriidag geett hij alles altijd een grondige beurt en wordt
alles gedweild. Maar dan begint hij om ca. 5.30u want velden liinen (voor de jeugdwedstrijden)
én nog eens alles schoonmaken kost natuurlijk meer tiid dan op zondag. Over het algemeen
is Jac. best tevreden over de wiize waarop de jeugd en/of leiders de kleedkamers achterlaten.
Maar wijdag jl. had Jac. een minder leuk karwei. De WC van 5A was verstopt en hij moest de
......... er met ziin handen uithalen. Dat hij daarbij aÍ en toe moest kokhalzen zal niemand
verbazen. En ten slotte haalt hii er dan de oorzaak uit: een leeg rolletje WC-papier. Nu moet
alles nog even geveegd worden, zoals het trap-portaal naar de bovenkleedkamers, de
balustrade, alle kleedkamers en de douche-putjes want anders gaat al dat zand weer in de
riolering. Bii het nalopen van de toiletten zie je vaak dat het doortrekken ook niet iedereen
gewend is. Bij het toilet van 58 ontdekken we de restanten van verbrand papier.......... Vuurtie
stoken in een kleedkamer, zijn ze nou helemaal......... De bril van het toilet van een andere
kleedkamer zit los. Jac. repareert dat even.

9.00u: Wij gaan de ballen klaar leggen. Bij het buro van Jan Boomaars moet ik even de lijst pakken
van de kleedkamer-indeling zodat we weten waar we welke ballen klaar moeten leggen.
Vandaag spelen Gilze 1 , 2, 3 en Dames thuis. Dat betekent intrapballen bij de teams en
wedstriidballen ín de kleedkamers van de scheidsrechters. Nadat hij een aantal ballen heeft
opgepompt vraagt Jac. aan mij om de ballen even te wassen dan kan hij ondertussen even de
loten verkopen voor de aktiviteitencommissie want er zijn al een aantal vaste klanten in de
kantine.

9.30u: De vlaggen moeten worden opgehangen. Tot voor koft waren dat er 3 die in de masten
moesten worden gehesen, maar het nieuwe bestuur meende er goed aan te doen ons
clubgebouw te moeten verÍraaien met vlaggen van onze sponsors. Leuk, maar weer extra
werk. Daarom is het Íiin dat een lid als Johan van Zon spontaan heeft aangeboden om een
stok te maken waarmee je de vlaggestokken zonder ladder in de houders kunt steken. Bij de
volgende thuiswedstrijd is hij daarmee misschien klaar. Succes Johan en alvast bedankt.

9.40u: De dames gaan naar hun (schoongeveegde) kleedkamers.
Jac. geeft nog gauw de kassa een sopje want onze entree moet er netjes uitzien. Je kunt het
toch niet maken dat onze bezoekers er een vuile jas aan over houden als ze een kaartje
kopen.

9.45u: Verenigings-scheidsrechter Cees de Bruyn gaat zich ook omkleden in kleedkamer 2 en heeft
zijn eigen douche-kop bij! Uiteraard vraag ik wat daarvan de bedoeling is. Cees vertelt dat hij
de laatste keer moest springen om nat te worden. De douche-kop zit vol met aanslag (kalk).
Jac. zal maandag de douche-kop verwisselen.......

10.00u Jac. pakt (zelÍ) koffie. Die voor hem klaar gezet was, heeft inmiddels het dienstdoende
bestuurslid 9epakt............

10.15u Jac. en ik gaan naar huis, de wedstrijd is inmiddels in volle gang.
En ik ben een ervaring ri,iker: terrein"knecht" zou gerust een respectvollere benaming
verdienen!

-8-
William Akkermans
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Uw ANVR-Reis-
adviesburo heeft
gegarandeerd de
vakantie die u
zoekt. Van heel
ver weg tot dicht
bij huis.Vol avon,
tuur, rijk aan kul-
tuur,of .. lekker in
de vrije natuur.

a

orpJe,
tad,

mer gr.
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig bus of
eigen auto. Let
op dit vignet.

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. p6ADV\ES9URO
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IVIEETIS-HESSELS Bisschop do Vetplein 7A

REISBUREAU

5126 CA Gilze
Nederland
Tol. 01615 - 3193
Fax 01615 - 3192
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VEffiME[JLËN§

Nieuwstraat 73 Gilze

Tel. 01615 - 1295
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Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432
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Voor een modieus kapsel ga ie naar:

Heren krysalon

erNaalden
Steenakkerplein l, Gilze
teleÍoon 01615 - 5191
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INZENDEN KOPIJ:
lndien u kopij hebt voor de volgende uitgave van "de Voorzet", verzoeken wij u die uiterliik 10
november a.s. in te leveren! (bijv. in de bus in de kantine).

DE SENIORENCOMMISSTE:
Wie doet wat? Deze commissie heeft onlangs een eerste bespreking gehad nadat het huidige bestuur
was aangetreden. Rijkelijk laat maar je moet soms een keuze maken. Deze commissie wordt
vertegenwoordigt door Jos Pijpers, Bert van Bezouw, Jac. Clemens en als aÍgevaardigde vanuit het
bestuur William Akkermans. Jos zal traditiegetrouw de wedstrijdbrieven voor Gilze 3, 4, 5, 6 en het
Dames-team verzorgen. U kunt deze terugvinden op het prikbord. AÍgesproken is dat de commissie
ca. 3 maal per jaar een vergadering wil beleggen met de elftalleiders: Begin, tussentijds en aan het
eind van het seizoen. De commissie zal zich ondermeer bezig houden met de elftalindelingen en is
daarnaast een klankbord voor de senior-leden. Dus hebt u iets te vragen of te bespreken: bel oÍ
spreek ons aan!

OPZEGGING LIDMAATSCHAP:
Het is altijd jammer als een Iid zijn lidmaatschap opzegt, maar het is goed te weten voor elk lid wat hij
in zo'n geval moet doen. Overigens gaan wij ervan uit dat je beseft dat je een team-sport beoeÍent,
zodat een afmelding tijdens de competitie vervelende gevolgen kan hebben voor het betrefÍende
elttal/team. Eenmaal per jaar, uiterlijk voor 31 mei kan het lidmaatschap worden beëindigd, door een
schritteliike aÍmeldinq bij de ledenadministratie. De iaar-contributie, die in twee termijnen van elk een
halÍiaar via een acceptgiro oÍ automatische incasso bij u wordt aangeboden, ben je altiid voor een
heel jaar verschuldigd, dus ook bij een tussentijdse aÍmelding. Afmeldingen bii de leider alléén is dus
niet voldoende. Het is echter Íatsoenlijk om ook de leider van je opzegging op de hoogte te stellen.

INFORMATI ND JEUGDPLAN:
Het panel van deze avond bestond uit Jos van Engelen (voorzitter jeudcommissie), Toon Faes
(secretaris) en Johan Luyten (jeugdtrainer).
Bij de inleiding gaÍ Jos aan dat een jeugdplan een zaak is voor de hele jeugdaÍdeling van laag tot
hoog. Johan verduideliikt dat de bezieling van 't spel terug te vinden moet zijn in het veld en de
doelgroep in zijn optiek is de D-ieugd t/m A-iunioren.'Vraag is alleen oÍ W Gilze kiest voor een
recreatieve instelling van de teams oÍ een meer prestatieve. In het idee van Johan zou een belangriike
rol zijn weggelegd voor een coördinator die in samenspraak met bestuur/leiders en trainers een
jaarplan zou moeten opstellen. Omdat de aanwezigen te kennen geven voor een prestatie-gerichte
instelling geeft Johan hierbij een aantal uitgangspunten aan:

bijv. bij D rechtsback, dan ook bij de C op die plaats;

moeten worden;

een hogere categorie. Het is dan wel nooOàfeliik dat hij goed begeleid wordt als hij
bijvoorbeel d weer'terugvalt';
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Uit de vergadering kwamen suggesties/opmerkingen naar voren als:* een scouting-systeem binnen de eigen vereniging (via eigen leiders);* laat het aan de leider zelf over om initiatieÍ te nemen een bep. speler te laten doorstomen, hij
kent de speler per slot van rekening het beste;* laat ook de leiders van de lagere teams cursussen volgen;

Hoewel men het erover eens is dat er een soon draaiboek moet komen waarin zijn opgenomen het
technische gedeelte maar ook de niet te onderschatten organisatie en taakverdeling besluit de
vergadering uiteindelijk in te stemmen met het idee dat Martijn Aarts hierin een basis zou kunnen
aanleveren. Hij heeft namelijk al iets op papier gezet in combinatie met de cursus die hii thans volgt
en is bereid in samenspraak met (indien bereid) Jan Fitters en Johan Luyten dit verder uit te werken.
Uiteindelijk zal een concept voorgelegd moeten worden aan het bestuur en (jeugd)trainers omdat een
plan valt of staat met het "gedragen" worden hiervan. Daarnaast zal het ingepast moeten worden in
het (nog te ontwikkelen) totale beleidsplan van onze vereniging.

NFORMATIE.AVOND O DER F. EN
LeÍ heeft de secretaris van de ieugdcommissie wel! Uit het verslag van deze avond (maandag 27
september jl.) werd genotuleerd dat deze avond voor de 3e maal in successie werd georganiseerd.
Als ik zoiets lees kríjg ik de indruk dat zoiets met succes is geprolongeerd. De Dikke van Dale geeft
echter de secretaris gelijk: het is louter een ander woord voor "opeenvolgend". Maar toch..... De avond
werd door slechts 2 ouders die op geen enkele andere manier aan de vereniging zijn verbonden.
Daarnaast waren 2 bestuursleden met spelende EiF-pupillen aanwezig, maar oÍ ie die eigenlijk mag
meetellen? Jammer, maar de jeugdcommissie zal zich moeten afuragen waarom de belangstelling
hiervoor zo gering was. Want als je bij de training of wedstriiden van gedachte wisselt met de ouders,
merk je dat men zeker aan het begin met een aantal vragen zit. Juist zo'n inÍormatie-avond zou een
prima gelegenheid zijn om kennis te nemen van het reilen en zeilen van onze vereniging en tevens
zou het bestuur van de jeugdcommissie ook eens de wensen en/oÍ vragen kunnen vernemen van de
ouders.
Het verslag van deze avond is zoals gezegd beschikbaar en heeft u wellicht al in uw bezit, maar bij
gelegenheid zouden wij graag van u vernemen waarom u hierbij niet aanwezig was. Geen tijd? Moet
er gekozen worden voor een andere opzet? Tijdstip? U zou er de jeugdcommissie een plezier mee
doen zodat hiermee een volgende keer wellicht rekening kan worden gehouden.

* Op een zo kort mogelijke termijn een gesprek van het gemeentebestuur houden waarbil een aantal
knelpunten kunnen worden besproken;* Verzoek van Gilze 5 en 6 om een taÍelvoetbalspel te plaatsen in de kantine bespreken met
exploitant;
* Op 21 oktober 1993 zal de aankoop van ons clubgebouw bij de notaris worden bevestigd.
* Het bestuur heeft een soort "dienstroostef' opgesteld zodat op zondag zowel voor- als na de middag
steeds een bestuurslid op het sportpark aanwezig is voor ontvangst scheidsrechters en tegenstan-
ders. Omdat op zaterdag de jeugdcommissie verantwoordelijk is "beperken" wij ons op deze dag tot
' belangstellend aanwezig zijn".
* Op een haar na is het informatie-bulletin klaar voor met name nieuwe leden- Hierin kunnen zij veel
inÍormatie vinden over onze organisatie, huishoudelijke reglement en handzame aanwijzingen.* Akkoord te gaan met de aanbieding van twee nieuwe hulpen voor het schoonmaken van ons
clubgebouw, ingaande 1 november a.s.;
* Geconstateerd is dat niet elk ieugd-team de beschikking heeft over een waterzak en bidon
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* Na inventarisatie zal tot aanschaÍ van de benodigde aantallen worden overgegaan.* Dinsdag 30 november a.s. zal de KNVB een eerste analyse ter voorbereiding op een beleidsplan
toelichten op basis van de door het bestuur ingeleverde werkboeken;
* Ook op maandag zal voorlopig tussen ca. 18.00 en ca. 18.45u de kantine open ziln voor met name
de ouders van onze E- en F-pupillen. Overigens worden de huidige kantine-medewerkers hiermee niet
extra belast;* Het clubblad wordt m.i.v. het oktober-nummer via Consuview gekopieerd, vergaard en geniet.
Argumentatie hiervan is de behoorlijke ontlasting voor de redactie.
* ln concept zijn de eerste sponsorpakketten gereed. Na verdere uitwerking hiervan zal dit bekend
worden gemaakt aan de leden en (kandidaat)-sponsors;

(e GROTE
CLU BACÍIÉ

GROTE-CLUB.AKTIE:
De verwachtingen zijn hooggespannen! Konden wij vorig jaar nog 800 loten aan de man brengen,
thans bestaat de indruk dat dit aantal aardig zal worden overtroffen. Zoals bekend is van elk verkocht
lot (ad Í 5,00) 4 gulden voor de vereniging. Afgesproken is dat 1 gulden daarvan door het team naar
eigen inzicht mag worden besteed ! ln de volgende Voorzet zullen wij de juiste uitslag van de
verkochte loten per team kunnen meedelen

S SET 1 - GII-ZE A2 2-2 -1
(door Jan Oprins d.d. 16 oktober 1993)
ln de uitwedstrijd tegen SET startten wij sterk; verdiend kwamen we na 20 minuten op voorsprong,
toen een door Patrick Bink op maat genomen wije trap door Hein vd Boogaard werd ingekopt. Hierna
zakterr we wat terug en kort voor rust liet onze tegenstander de gelijkmaker aantekenen. Na rust was
SET duidelijk beter: van de vele kansen die ze zich wisten te scheppen werd er echter maar één
benut. Kort voor tijd slaagde Mark van Maris erin om na goed doorgaan de stand weer in evenwicht te
brengen; al met al toch verdiend pakten we zo ons eerste punt in de competitie!

15 vraqen aan-...een senior-lid td}
l. Hoe oud bent u?
> > Bijna 50; 46 om eerliik te zijn.
2. Welke werkzaamheden hebt u buiten het voetbal?
> > leraar lichamelijke oeÍening;

freezen!);
> > leraar ondersteunende aktiviteiten tbv "meisjes in de techniek" en onze gekleurde medelanders
> > bestuurslid WBE (Wild9eheer Eenheid);
> > organísator trimavonden voor Gilzenaren op donderdagavond.
3. Welke hobbl s hebt u naast het voetbal?
> > sport in het algemeen, maar de nadruk op Íietsen, schaatsen en iagen.
4. Wat zijn uw íavoriete t.v.-programma's?
> > spodprogramma's, aktualiteitenrubrieken, natuurÍilms en André van Duin.
5. Van welk soort eten houdt u het meest?
> > Chinees.
6. Van welk soort muziek bent u een lieíhebber?
> > Populaire muziek, maar beslist geen house" Popgroep: Queen.
7. Wie vindt u de meest vervelende persoon op deze aardbol?
> > die zijn er niet want de mensen worden vaak vervelend gemaakt. Maar ik ben bijvoorbeeld geen
lieÍhebber van Khomeiny.

-lb-
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8. Hoe bent u bíj de V.V. Gilze terechtgekomen?
> > Toon vd Hout kwam bii de c (toen ik i 1 jaar was) een speler te kort..........
9. ln welk elftal speett u of hebt u gespeetd?
> > lk heb alle elftallen 'doorlopen' maar sinds vorig iaar heb ik miin voetbalschoenen (gepoetst) in
de kast gezet. (red. deÍinitief oÍ stand by ?)
lO. Welke Íuncties heeft u binnen onze vereniging?

inzetbaar, trouble shooter is ooit gezegd.
ll- Bent u teweden over het Íunctioneren van onze vereniging en wat zou u eventueel anders witten
zien?
> > Ik ben tevreden met het huidige bestuur en hoop dat de doetstellingen die ze zich zelÍ hebben
gesteld binnen de termijnen kunnen waarmaken. lk hecht er echter waarde aan om hier te vermelden
dat het vorige bestuur ook veet goed werk heeft gedaan en ik bliiÍ het jammer vinden dat de overgang
naar het nieuwe bestuur zo heeft moeten verlopen.
12. Van welke club naast Gitze bent u supporter?
> > Niets in het biizonder, ik ben gewoon liefhebber van mooi en spannend voetba! dat bijvoorbeeld
gerust de wedstrijd Venezuela - Nigeria mag zijn.
13. Wordt Gilze I kampioen?
> > Nee, Gilze 2 wel maar ik denk dat Gilze 1 zich ats doel moet steilen een goede ptaats in de
"middenmoot".
14. En de laatste: hoe heet u?
> > Johan Oprins
15. WÍlt u nog ergens op terugkomen of toevoegen?
> > Mijn indruk is dat er van de leden in de toekomst veel zeltwerkzaamheid wordt verlangd omdat
de voetbalsport anders biizonder duur zal worden. De kantine is een belangrijk gebeuren van onze
vereniging dat heel goed moet worden begeleid.

(taagGebracht
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wordt

in de buurt, dan weten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

We zijn van mening

dat sport een heel belangrijk

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker nog,

we zouden ons een rvereld zonder sport niet

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

financiële middelen, maar ook

als het gaat om het orga-

niseren van evenementen,

geven we graag advies.

Loop eens binnen bi;

<le Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. BahOhank A

Rabobank. Aangenaam.
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Fr is ccn
bank clie veel

aan sport doet.
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