
I

otzet

í {

t- {

v,v. Gilze

I



I
,

d i

I\ e

.tD

a

.5

i

defl\Ïafl t
a

Ntet
a

a

Flair Plastics
Lange Wagenstraat 55
Postbus 5, 5126 ZG Gtlze
Tel. 01615-2154-

'l§'u
a



Èl

DE VOORZET: 2e I'SEILOEN'-'GANG NITMMER2: OKT. 1994/LEDEN SPONSORSXTC.JO,=

In ilit nunrer onder anilere:

x Informatieavond voor de jeugd.

* Sponsorloterij (een tussenstand)

x Kleding (incl. prijs- en bestellijst)

* Nieuws van de supportersclub

* Beleidsplan W Glze 2000 (deel I)

* Nieuws uit de kantine

* De nieuwe rubrieken: OPEN KAART, DE COLUMN JEAN DE KONINCK EN DE STRIP "DIE 3"

* Informatie over een vaï orze sponsors: Eras Sport uit Chaam.

Oprichtingsdatum:
Sportpark:
Postadres:
Telefoon:
Bankrekening:
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Penningmeester:
Redactie "De Voorzet"

7 maart 7921
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137,5126 ZJ Girlze
016r5-1993
Rabobank Gilze I 166.09.559.
C. Kock, Versterstraat 6,5126 BT Glze (01615-2069)
A. Aarts, Van Heinsbergstraat 42,5126 HN Gilze (01615-1169)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6,5126Í12 Gilze (01615-2538)
A. Smeekens, Hubertusveld 7, 5 126 XJ Glze (0 I 6 I 5- I I 62)

LIDMAATSCHAP:

Wij verwelkoÍll€ft! Frans Aarts, Pjotr Aarts, Chesoo Ahuluheluw, Marvin Antens, Thomas Bakermans, Sandra v. Beijsterveldt,
Bastiaan v. Beysterveldt, Marco Biernans, Marielle v.d. Braak, Roy Dekkers, Jeroen Demssen, Heleen Diepstraten, Manon
Diepstraten, Sjoerd Diepstraten, Dennis van Eijck, Martin van Eijk, Rutger van Eijk, Toine v. Enschot, Ralf Gestel, Adriaan
Hector, MaÍijn Hoefmans, Gijs de Jong, Marco Kesselaar, Suzaneen Kleiren, Jack Kreeft, Helmus v. Knrysbergen, Femke Kuyk,
Pieter Kuyk, Stijn Laurijsen, Pascale Lavoorl, Bas Michielsen, BaÍ Mo1, Tim Oprins, Joey van Pijlen, Roel v. Puyenbroek,
Gerard de Vaan, Bart ten Veide, Bart Wirken, Wout Wouters, Ercan Yildez, Orhan Yilrriaz.

AANTALLEDEI.IPER 17 SEPTEMBER 1994: 379

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden voor 3 I mei van ieder jaar. De jaarcontributie
moet in twee termijnen worden voldaan (uli & januari). Ook bij opzegging gedurende het seizoen blijft de
j aarcontributie verschuldigd.
Bij opzegging van het lidmaatschap moet de (oranje)ledenkaart worden ingeleverd.

INZENDEN KOPIJ:

Indien u een artikeltje wilt schrijven voor "De Voorzet"of een zoekertje wilt plaatsen, dan kunt u dit
inleveren bij een van de volgende adressen:

o A. Smeekens, Hubertusveld 7 te Gilze
r J. Aarts, Van Brederodestraat 6 te Glze
o W. Akkermans, Past. van Dijkplein 11 te Gilze
o Witte brievenbus in het clubgebouw van W Glze

voor de "Voorzet"dient te
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lnÍormatie-avond jeugd 15 augustus
ï994.
Aanwezig ca. ó0 ouders.
Namens de V.V. Gilze:

Aimó Cruysbergs (voorzitter hoofdbestuur)
Mart Machielsen (voorzitter jeugdcommissie)
Toon Faes (secretaris jeugdcommissie)

Jan Faes (2e secretaris jeugdcommissie)
Martijn Aarts ('J eugd-coordinator)

De doelstelling van Martijn Aarts, jeugdcoordi-
nator, luidt: het voetbal bij V.V. Gilze naar een
hoger plan brengen. Hij heeft zijn neus eens

opgestoken bij Toine van Mierlo (Willem II).
Hij is van mening dat een ding zeer belangrijk
is: alle verenigings-neuzen moeten dezelfde kant
op wijzen. Heel voldaan kan worden vastgesteld
dat elk jeugd-team m.i.v. het nieuwe seizoen 3
begeleiders heeft:
* trainer-coach (de verantwoordelijke man die

uiteraard aanweirg is op speel-
dagen en trainingen)

* assistent trainer leider
* leider/administrateur
Enkele punten uit het technisch plan worden
toegelicht zoals het krijgen van extra trainingen,
het meetrainen met een hogere leeftijdsgroep en
zonodig meespelen in hogere leeftijdscategorie.
Dit kan nodig zijn om de betreffende speler
door het krijgen van meer weerstand zijn voet-
balontwikkeling nog verder te stimuleren. Het
kan zelfs zijn dat het teambelang op een be-
paald moment ondergeschikt wordt aan het

- persoonlijk belang. Belangrijk daarbij is de rol
van de ouders. Z\ ziln het die hun kinderen
extra kunnen motiveren. Kom daarom veel
kijken en moedig ze aaÍ7, maar laat het geven
van aanwijzingen aan de begeleiders over!

Overigens is het huidige beleid zoals dat ge-
steund wordt door het bestuur van de V.V.
Gilze niet een vast gegeven. Het kan best zijn
dat na bepaalde tild in overleg met de verant-
woordelijke commissie bijsturing van het tech-
nisch en/of organisatorisch plan noodzakelijk
blijkt. Overigens gaan wij hier niet van uit om-
dat het beleidsplan samengesteld is aan de hand
van richtlijnen en ervaringen opgedaan bij colle-
ga-verenigingen en KNVB.
Daarnaast merkte Martijn Aarts terloops op dat
zijn doel is de V.V. Gilze op het nivo te bren-
gen van een hoofdklasser. Dat was even slikken
voor de samensteller van dit verslag, maar beko-
men van de 'schrik' is het natuurlijk alleen maar
te prijzen dat wij iemand in huis hebben die zo
ambitieus is.

Door jeugd-voorzitter Mart Machielsen werd
het organisatorisch jeugdplan toegelicht. Overi-
gens is er een lichte tendens dat de betrokken-
heid bij de V.V. Gilze langzaam maar zeker
groeit naar het gewenste nivo. Getuigen hiervan
ziin de zeer recente Coca-Cola aktie met een
prijs van Í 5.000,00 en de vorig jaar zo succesvol
verlopen Grote Club Aktie met een verkoop van
bijna 1500 loten.
Desondanks wil de jeugdcommissie de betrok-
kenheid nog verder vergroten door het instellen
van een jeugdraad onder leiding van Jurgen
Heessels. Van de ouders wordt gewaagd even-
tueel hierin zitting nemende kinderen te bege-
leiden en te stimuleren. De jeugdraad heeft o.a.

als doel aktiviteiten op te starten op allerlei
gebied buiten het voetballen.
De samenstelling van de jeugdcommissie luidt
als volgt:
* Mart Machielsen: voorzitter en lid hoofd-

bestuur
* Antoon Faes: secretaris en PR
* Jan Faes: 2e secretaris
* Jurgen Heessels: jeugdraad
* Gerard Gijsbrechts: coördinator thuiswed-

striiden
* Jan Boomaars: wedstrijdsecretaris

Waarom een verenigingstenue?
Op de eerste plaats wil het bestuur de V.V.
Gilze een betere uitstraling geven en dat kan
met name door een perfecte, uniforme outfit.
Was het tot voor kort een allegaarde, vanaf het
seizoen 199411995 loopt iedereen in een gelijk
tenue en komen de verworven sponsorgelden
ten goede aan de hele vereniging.
Wie betaalt dit?
De V.V. Gilze heeft dit tenue aangeschaft uit
eigen middelen waarbij de verkregen sponsor-
gelden een belangrijke inkomstenbron zijn.
Wie wast dit?
Per seizoen wordt van elk spelend lid een bij-
drage gevraagd van Í 25,A0 hetgeen geheel ten
goede komt aan degene die per team zorg-
draagt voor het wassen van de tenue's.
Tijdens de bijeenkomst werden nog belangrijke
tips en richtlijnen verstrekt waarmee de jeugd
rekening moet/kan houden. Overigens zijn deze
op papier al verstrekt aan alle jeugdleden. Als u
deze kwijt bent, kunt u te allen tijde bellen met
Toon Faes. Hij zorgt dat u dan alsnog een
exemplaar krijgt.

à
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en aÍdrukken binnen 2 uur;

* Kopiëren zwartiwit;

* PIastiÍiceren van uw kostbare papieren tot A3-Íormaat.

) I
Voetbalschoenen § ortschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

eoroes

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
§p9tr" *** tel. 1706 *** GILZELederwaren -
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ve rze ke ri ngsadviesbu reau
roelands
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nval lid

*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp [ei n lla-12

5126 AW Gi lze

te t: 01.615-1720

fax: 01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!

ABN'AMR0 Debank

Debank voor betalen t Debank voor sparen c Debank voor lenen r De bank voor beleggen.
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JEUGDKAMP V.V. GII-ZE ONVER.
GETELIJK
Alle begin is moeilijk, dat is een gezegde, dat is
waar, dat is zeker. Voor ons was het ook de 1e
keer dat wij als leiding een kampweekend orga-
niseerden. Wij kregen al een beetje schrik, door
de grote en de niet verwachte deelname. Bijna
alle jeugdleden in deze leeftijdsgrens deden
mee, op zich al èen succes. Met hard werken en
gewoon'doorpezen'lukte het ons net op tijd de
vele tenten klaar te hebben. De woëge deelne-
mers hebben dit nog kunnen zien, het was even
een crisiscentrum. Dit weten wij nu al voor het
volgende kamp, want dat komt er, dat is zeker.
Want wij mochten moe en voldaan terugkijken
op een zeer geslaagd kamp. De vele spontane
en zeer leuke reacties van de kinderen en hun
ouders aan ons verdreven even de spierpijn en
de vermoeidheid uit ons lijf. Want met een
kleine 130 mensen op een sportpark kan er van
alles gebeuren. Het weer werkte perfect mee en

de gezelligheid was groot onder de deelnemers.
Zowel de leiders, medewerkers, deelnemers,
kampleiding, het was een grote hechte familie
tijdens dit weekend. Een halve meter pleisters,
wat koud water, een troostend woordje, dat was
alles wat er gebeurde voor onze vaste EHBO-
er. Helaas liep Barry van de Ouweland op het
allerlaatste moment van het weekend nog een
hoofdwond op. Even naar de dokter om de
wond te laten hechten, maar ook volgend jaar is
hij weer present, zo zei Barry. En dan moet je
als leiding heel hard in je handen klappen dat
er niet iets meer gebeurd is. Van het program-
ma hebben wij ook geleerd. De vrijdagavond
begon met het showen van de nieuwe kleding
van V.V. Gilze, tijdens het openingswoordje van
onze voorzitter Aimé. Daarna wat drinken en
de voettocht begon door Gilze met een appel
en snoep erbij. Onderweg nog een ijsje en weer
terug naar het tentenkamp. Slapen geblazen, dat
was tenminste de bedoeling, zeker van de lei-
ders. Maar mooi niet dachten de kinderen.
Zaterdag eerst goed eten, daar had onze keu-
kenploeg voor gezorgd. Het leek wel een vier-
sterren hotel, zo veel en zo lekker. De gehele
dag door spelletjes op het terrein, vermoeiend
voor groot en klein. Na een drie gangen diner
's-avonds even uitpuffen voordat de disco be-
gon. Nou de volle magen en even wennen aan
de muziek, dat was de oorzaak dat het even niet
aansloeg. Maar ook hier keerde het tij, even
later leek te tent op hol te slaan. Het was ge-
weldig, jongens van de disco, wat een gezang en
gespring in de tent. Nu werd er wel geslapen,
als roosjes sommige leiders met wat doornen
gevoel, kramp en spierpijn waren hiervan de
oorzaak. Zondagochtend moest de wekker en
de haan er aan te pas komen om de boel wak-
ker te krijgen en dit meerdere keren zodat de
haan ver in Gilze gehoord werd.

Wederom stond deze dag vol met allerlei spe-

len, eerst de kwis, dus even rust. Wat was het

stil op het kamp, de slaap heerste nog en daar-
bij moest er nog goed nagedacht worden over
de soms moeilijke vragen. Na wat drinken en

fruit begon de ploeg weer aan de spelen. Daar
was de waterbak weer een succes, wat is daar in
gespeeld en gelukkig weer met goed warm weer.
Tenten opruimen en spullen inpakken was het
werk dat verricht moest worden. Want het einde
van het kamp was in zicht. Voor de ene had het

nog dagen mogen duren, voor de andere was

het slapen bij thuiskomst; maar allemaal gingen
ze tevreden naar huis. Tijdens het afscheids-
woord door de leiding en de voorzitter van de
jeugd van V.V. Gilze kregen de deelnemers wat

attenties mee naar huis. Een shirt, een groepsfo-

to, een zak chips, wat fruit, dus met volle han-

den naar de vele ouders die aanwezig waren.
Want de handen moesten nog op elkaar voor
het welverdiende applaus aan de medewerkers
van het kampweekend. Dat applaus hebben ze

buiten Gilze nog kunnen horen en de drie hoe-
raatjes overschreden het volumepeil. Tot slot
willen wij als kampleiding iedereen bedanken
voor hun inzet en medewerking aan dit kamp,
zonder jullie kan het niet slagen. Namen noe-

men is moeilijk, leiding, keukenploeg en alle

anderen die ons steunden: Hartelijk Dank na-

mens alle deelnemers. En graag tot volgend jaar
op het 2e jeugdkamp van V.V. Gilze !!

De kampleiding.
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GROTE CLITBACTIE

Grote-Club-Aktie
Inmiddels hebben al onze Jeugdleden alweer
een intekenlijst ontvangen voor de verkoop van
Grote-Club-Aktie-loten. Tot uiterlijk & oktober
kunnen onze Jeugdleden kopers inwllen voor
een lot op deze lijsten. Daarna worden de be-
stelde (gekochte) loten samen met de inteken-
lijsten weer aan de spelers gegeven, zodat zij
hun lijst kunnen afiverken : De loten afgeven bij
de kopers en het geld terug aan hun elftal-lei-
der geven. Van ieder lot, wat een speler ver-
koopt, gaat f 1-,00 naar zijn eigen team. Dit
wordt gebruikt voor iets leuk tijdens of na het
seizoen per team.De rest van de opbrengt
(í 3,00 per lot) wordt o.a. gebruikt voor het
organiseren van nog meer aktiviteiten voor de
Jeugd of voor het aanschaffen van extra materi-
aal voor de trainingen. Bij de kleinste Pupillen
willen we m.n. de ouders vragen om hun kind te
helpen bij de verkoop van de loten, zeker bij
het wegbrengen van de loten en het ophalen van
het geld.

Vervoer naar uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden van de V.V. GILZE Afd.
Jeugd is het de gewoonte, dat de ouders van de
spelers op toer-beurt gevraagd worden om hun
tijd en auto (met chauffeur) ter beschikking te
stellen om naar de verschillende clubs te rijden.
Dit wordt geregeld door de leiders van het
betreffende team. Wij vragen hierin de mede-
werking van de ouders, zodat hun kind zijn
hobby kan uitoefenen en niet terussestuurd
wordt on zaterdas met de mededelinq : De
wedstriid gaat niet door. omdat we seen vervoer
hebben !!!
Uiteraard staat hier een geldelijke vergoeding
tegenover, naar gelang de af te leggen aantal
kilometers. Hiervoor r,ult elke chauffeur dan
een standaard-formuliertje in. Als iedereen
hieraan meel$erkt, dan komt elke ouder slechts
een paar keer per seizoen aan de beurt. Dit is
toch om te doen voor de ouders, denken wij !

Jeugd-begeleiding V.V. Gll-ZE
Inmiddels is Joyce van den Ouweland toegetre-
den tot het JLIJT- korps bij Gilze t Meisjes.
Wij wensen haar veel succes bij de begeleiding
van de Jeugd.
Doordat er (nog) steeds nieuwe Jeugdspelers
bijkomen, blijven we op zoek naar aanvulling
voor de begeleiding van m.n. onze Pupillen-
teams.

Mochten we met de start van de competitie al
een 3e F-team begroeten, een week later startte
óók al een 5e E-team.
Op het moment van schrijven van dit artikel ziet
het er al (bilna) naar uit, dat we voor de F-
Pupillen het 4e team kunnen gaan indelen voor
de competitie.
Heerlijk toch, dat onze vereniging zoveel nieuwe
leden mag verwelkomen.
Echter, deze teams moeten óók begeleid wor-
den tiidens hun trainingen en bij hun wedstrij-
den.
Wij doen ons uiterste best om voldoende bege-

leiding te vinden voor al onze teams. Hierbij
doen we (onvermijdelijk) een beroep op ouders
van Jeugdleden, want uit de groep van leden
van de Y.Y. GILZE hebben we al erg veel
vrijwilligers gehaald.

Mocht u, ouders, zin en tijd hebben om een

handje (hand) te helpen bij de begeleiding van

onze Jeugdvoetballers op zaterdag en/of op hun

trainings-avond, dan bent U van harte welkom
bij het Jeugdkader van de y.Y. GILZE.
Hebt U interesse, laat het ons dan weten :

- Mart Machielsen, Tel. 5295 of
- Toon Faes, Tcl. 2675

AÍzeggen voor een wedstriid
Voetbal is een teamsport, welke je ry uitoe-
fent. Je moet op elkaar kunnen rekenen. Hierbij
hoort dan ook, dat je zo min mogelijk afmeldt !

Door af te melden kun je je elftal/team in de
problemen brengen. Zeg s.v.p. alléén af, als je
echt een grondige reden hebt!

1r-



OPEN KAART
Naam: Tonio riy'outers

Adres: Lochtstraat 27
Woonplaats: Gilze
Geboortedatum: 03 augustus 1963 te Gilze
In dagelijks leven: Machinebankwerker
Opleiding: Mavo, MTS.-werktuigbouw-

kunde

Getrouwd:
Lijfspreuk/

Levensmotto:
Hobby's:
Huisdier:
Lid V.V. Gilze:
Status:
Vorige club(s):
Beste trainer:
(Sport) idool:
Favoriete club:
Mooiste tenue:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Favoriete muziek:
Laatste boek:

Laatste film:
Beste acteur:
Politieke partij:
Beste politicus:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste

eigenschap: Komt weleens te laat
/ moeilijk uit bed kunnen

Wie zou je graag
ontmoeten: Club AC-Milan en spelers,

etc.

Wie nodig je niet uit
op je verjaardag: Elco Brinkman

Wat moet er anders
bij V.V. Gilze: Niets, gaat prima zo

Mening over clubblad
"De Voorzet": Goed

Aktiviteiten binnen
de V.V. Gilze: Leiderltrainer meis.ies en

grensrechter

A-1 jeugd en lid van de
supportersclub.

Nee

Lang leven de lol
Voetbal en biljarten
Geen
sinds 1971
leider/trainer jeugd
Geen
Johan Cruyff
Pelé
Feijenoord
Barcelona
Ja
Af en toe
Den Heuvel
Hardrock
Asterix en Obelix

Nico II (Steven Segal)
Swarzenegger
Geen voorkeur
Allemaal 't zelfde
Nasi en Spaghetti
Gemakkelijk iemand

Vervoermiddel:
Mooiste auto:

Vakantie-oord:
Wereldstad:
Televisieprogr:
Lectuur:
Romantiek:
Mooiste vrouw:
Ideaal,/Hartewens:

Gelovig:
Bijgelovig:
Hekel aan:

Auto
Maakt niet uit als het maar
rijdt
Indonesië
Singapore
De Vlaamse Pot
Leest weinig
Als het maar gezellig is
Kim Bassinger
Verre reizen I veel van de
wereld zien
Nee
Nee
Mensen die achter de rug
om ouwehoeren over iemand

Bewondering voor Vrijwilligers die in oorlogs-
gebieden werken

Wat doe je met

Í 1.000.000,-: Heel veel reizen

-?-

\



I
II

SUPERMARKT

Kopak
A. Hapers

Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel.: 01615 - 1206

Qlaz€t br

Postbus 51
Dorpenbaan 1

TeleÍoon:
TeleÍax:

5120 AB RIJEN
5121 DE RIJEN

01612 - 27305
01612 - 25804

BOUWERS IN GLAS

VOOR AL UW BEGLAZINGEN
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JeArr de lffirincl«

COLUMN JEAN DE KONINCK
"Acht bier, twee seven-up, drie cola, een cassis,
twee koffie, drie thee en drie Amber!, nee doe
maar vier!"
"Thee of Amber?"
"Thee of Amber??" +

"Ja vier thee of vier 1§@?"
"Amber natuurlijk, vier Amber! En doe er maar
gelijk wat broodjes bij"
"Wat voor broodjes?"
"Eh.., doe maar twee met kaas, een kroket met
mosterd, een met mayonaise, een broodje frika-
del en een tosti, enne, is er ook soep?"
"Ja, er is ook soep"
"'Wat voor soep?"

"Tomatensoep"
"Hm even vragen". En weg was ie, de besteller
van mijn eerste "order" als nieuwe proeÍkantine-
dienst-medewerker. Twee nieuwe bestellers
maakten onmiddellijk van zijn verÍ.rek gebruik
om mij hun bestelling door te geven.
"Bier, cola, AA, broodje, mosterd, Twix en
tomatensoep" hoorde ik vaag roepen (door wie?
oh door wie?). De kreet "tomatensoep" bleek
achteraf van mijn eerste klant Íe zijn geweest.
Ondertussen stonden bij het snoepgoed twee
kleintjes verlekkerd naar de dropsleutels, chips,
Marsen en Nutsen te staren. Hun drie kwartjes
stevig in de kleverige knuistjes geklemd. De
bestellingen vlogen me nu links en rechts rond
de oren; frites met, frites zonder, kroketten,
frikadellen met of zonder broodjes, met of
zonder mosterd, mayonaise of curry, soep, tosti,
Marsen, Nutsen, Twix, bier, Amber (veel Am-
ber), etc. De keuken draaide onder hoogspan-
ning. Broodjes met kroket kwamen door met
mayonaise, had ik geen mosterd besteld? Bro-
odje frikandel met mosterd, moest dit geen
curry zï1n? Waar blijft mijn.....(vult t zelf maar

in).
"Hó, moeten die kroketten nog uit China ko-
men??"

"Heb je een dienblaadje?"
"Is er nog suiker?"
"De melk is op!"
"Een pakje sigaretten."
"Twee bier, John j,j 

"og 
een pilsje?, doe er nog

maar eentje bij."
"Het is hier koud, kan de verwarming wat ho-
ger?".

"Is er nog koffie?"
"Hé.., Vic, Hoe zit 't met die Í 50,--?'
Telefoon: (uitslag van het vierde?)
Telefoon: (uitslag van de dames?)
Telefoon: (uitslag van het vierde?)
Telefoon (gaat de wedstrijd van het eerste do-

or?)
Telefoon: (nog een keer of tien)
Het water begon langzaam over mijn rug te
lopen. Vanuit de keuken klonk onmiskenbaar
zacht gekrew. Langzaam, heel langzaam be-
speurde ik een lichte afname van het aantal
bestellingen. Ik kon het zowaar bijhouden. Met
een blik van: "mij kan niets gebeuren" vulde ik
de glazen, spoot klodders mayo op dampende
kroketten en had zelfs het openen van de kassa-

lade onder de knie gekregen. Ik begon er zin in
te krijgen. Keek het bier bijna uit de nog volle
glazen. Yolgende week ben ik weer ingeroosterd,
was het alvast maar zover!

REAKTIE VAN EEN LID
PRATEN TEGEN DE SCHEIDSRECTTTEK
Zondag 4 sept. 1994 heb ik mij geërgerd aan
het feit dat een speler de hele wedstrijd tegen
de scheidsrechter bleef ouwehoeren. Dus wees
blij dat je geel kreeg en geen rood.

1. Het gaat ten koste van je eigen spel
2. Je benadeeld hiermee je eigen team
3. Het bestuur krijgt de rekening gepresenteerd.

Met wiendelijke groeten
T.C. afd. senioren V.V. Gilze
J. Pijpers.

-?-



COPPENS
Schilderwerken

Alphenseweg 29,5126 PP Gilze
Telefoon 01615 - 1B 33
Telefax 01615 - 39 38
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S.C.V.V. Gilze
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NIEUWS VAN DE SUPPORTERS-
CLUB:
Wij vragen even tiw aandacht voor het volgende:
- Kent u iemand die lid is van de supporters-

club of een speler van een van de sénioren of
jeugdteams van V.V. Gilze, clie in het zieken-
huis verblijft? Meldt dit dan a.u.b. even bij
de Supportersclub. Wij zorgen dan voor een
kaartje of een attentie.
De contactpersonen zijn:
* leden van de Supportersclub: Frans Aarts,
tel.5862.
* jeugdspelers: Jan Boomaars, tel. 5148 of
Martijn Roovers, tel. 5187.
* seniorspelers: Frans Aarts, tel. 5862.
Beter tweemaal gemeld dan eenmaal verge-
ten! Wij weten ook niet alles, dus help ons
daarmee. Dan kunnen wij een kaartje sturen
of een bezoek brengen. Als je de mensen niet
kunt bereiken die hiervoor genoemd zijn,
geef het dan door via het prikbord met een
briefie.

- Wilt u lid worden van onze supportersclub?
Meldt u zich dan even bij een bestuurslid van
onze club!
Dat kan bij Henk van Gestel, John Aarts,
Martijn Roovers, Jan Boomaars of Frans
Aarts. U bent welkom bij onze nog groeiende
club, voor maar twee tientjes per seizoen. En
u weet dat in de paar jaar dat wij bestaan er
al veel voor de V.V. Gilze is gedaan door
onze club. Uw geld wordt goed besteed zoals
u weet en in het clubblad zo vaak kunt lezen.
U krijgt van ons een overzicht van Gilze 1 en
Gilze 2 en zolang de voorraad strekt een
mooi memoboekje kado.

- Er z\n nog clubparaplu's te koop voor maar

Í 15,00 per stuk. U staat droog en in de
clubkleuren op het voetbalveld. "Voor bestel-
len even Henkie bellen": tel. 5549 of geef het
even door aan een bestuurslid. De paraplu
wordt zelfs thuisgebracht!

- Een gezellig avondje kaarten: jokeren of
ilkken, ook dat kan b).i ons!
U hoeft bij ons geen prof te zijn, want bij ons
is gezelligheid troef. gezien het voorbije kaar-
tseizoen, gemiddeld 35 à 40 kaarters, een
gezellig samenzijn dat is onze opzet en toch
nog mooie prijsjes kunnen winnen. Voor deze
data: zie de aktiviteitenkalender in dit blad.

Verder wensen wij iedereen nog een prettig en
sportief voetbalseizoen toe en wees trots en
zuinïg op de nïeuwe kteding, aangeboden doot
de sponsors en V.V. Gilze.

Als blijk van waardering voor haar trouwe sup-
portersclub heeft het bestuur van VV Gilze
tevens besloten om leden van SCW Gilze 107o
korting te geven op seizoenkaarten. Deze kor-
tingsregeling loopt via de SCVV Gilze maar is
een initiatief dat is gsnomen door het bestuur
van W Gilze.

'r@

$#
NIEUWE SHIRT. EN REKI-AME.
BORDSPONSORS !!
De afgelopen weken heeft onze voetbalvereni-
ging weer nieuwe sponsors verkregen! Zuivel-
handel Fa. van Hoek zal door middel van borst-
reklame op de shirts van onze jongste pupillen
(F3) zijn zuivelomzet gaan vergroten. Het zal
ons zeker niet verbazen als binnenkort de elek-
trowagens van Van Hoek van een aanhangwa-
gen moeten worden voorzien. Dan zijn er ook
een aantal nieuwe reklamebord-sponsors ver-
worven: Bouwbedrijf Yermeulen, Tele Media en
Support, Bouw- en Timmermarkt Jos Wens,
Ton van Gestet Doe't Zett.

-rl -

Entreeprijzen
In de vorige editie van De Voorzet stonden de
entreeprijzen zoals die door het bestuur van W
Gilze waren vastgesteld. Deze verhoging werd
voorgesteld omdat wrj de indruk hadden dat wij
in verhouding tot de andere verenigingen lage
entreeprijzen hadden. Naar aanleiding van een
reactie van de SCVV Gilze en een gesprek met
de andere verenigingen in de 3e klasse C heb-
ben wij het besluit in heroverweging genomen.
In de 3e klasse wagen de meeste verenigingen /
3,50. Twee verenigingen vroegen meer (f 4,:
respectievelijk Í 5,:). er zijn ook nog enkele
verenigingen die f 3,: bhjven vragen. Gelet op
dit alles zijn voor het seizoen 94195 de volgende
prijzen vastgesteld:
Jeugd, minder validen en 60 * : Í 2,:
Overige Í 3,50
Seizoenkaart jeugd etc. Í 17,50

Seizoenkaart overige f 30,:
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZÉ.
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 0101S - g2Tl

OPEL DEALER
* voor deskundige reparatie
* voor snelle service
rt voor al uw autoschades

(eigen plaatwerkerij - spuiterij)
* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-inbouwstation (Vlalle)
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

(met 3 maanden volledige garantie)

MAGAZIJNEN OOK ZATEHDAG GEOPEND VAN lO.OO-12,00 UUR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tet. 1289

.e
OPEL
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Sponsorloterij
* Tussenstand
Zoals het er nu naar uit ziet is de sponsorloterij
nu al cen groot succes. Op dit moment spelen
aÍ zo'Ír kleine 500 mensen mec met de sponsor-
loterij die VV Gilze steunen. De tussenstand
per eind september 1994 bedraagÍ: f 2L.4110,=.

Het bsstuur van VV Gilze heeft al zoveel ver-
trouwen in de uitkomst van dc loterij dat zij al
her en der is begonnen met het opvragen van
offertcs voor nieuwe lichtmasten.

* Prijswinnaars
In mei jl.zijn enkele vrijwilligers actief bezig
gewecst met het ophalen van de sponsorloten.
Het feit dat zoveel mensen declnemen aan de
sponsorloterij is mede aan hcn te danken. als

blijk van waardering voor al het werk dat zíj
hebben verricht zï1n er onder de groep vrijwilli-
gers 3 abonnementen verloot voor deelname aan

de sponsorloterij; De winnaars zijn:

Mia Aarts, 1 lot voor een periode van 3 maan-
den
Albert Smeekens, 1 lot voor een periode van 6
maanden
Louis van Trier, 1 lot voor een periode van 12

maanden

* Nogmaals prijswinnaars
Naast de geldprijzen van de sponsorloterij, de
loten voor de lotenophalers stelt VV Gilze
iedere maand een drietal prijzen ter beschik-
king. De eerste prijs bedraagt í 100,:, de twee-
de prijs Í 15,: en de derde prrjs "f 50,:. pu,
de supporters van VV Gilze door heel Neder-
land wonen blijkt wel uit het feit dat een van de
winnaars in Den Haag woonachtig is. In hoever-
re de betreffende persoon ook lid is van onze

supportersclub is niet bij ons bekend.

Kleding
Uiteindelijk is het dan toch zover gekomen. W
Gilze heeft een clubtenue. Een jaar lang is er
hard gewerkt om dat tot stand te brengen. Leek
het op dc verenigingsdag van LZ mei jl. nog
even fout te gaan is toch gelukt om alle elftallen
het nieuwe seizoen in te laten gaan in hetzelfde
tenuc. Dit alles was natuurlijk niet mogelijk
geweest zonder de inbreng van de nieuwe hoof_
dsponsor van VV Gilze en de «Iiverse shirtspon_
sors.

Diverse mensen hebben al laten weten dat zij
zelf ook graag zo'n tenue, tas, trainingspak of
coachjas willen hebben. Allc spullen ,i.1" in
speciaal in opdracht van VV Gilze gemaakt en
kunnen alleen via W Gilze wor«lcn besteld
(incl. alle opdrukken etc.). De prijzen van de
diverse onderdelen zijn als volgt:
Shirt Í 41,50
Broek Í 24,00
Sokken / 10,50
Spelcrstas / 35,00
Trainingspak Í 121,00
Coachjas Í 120,00

Deze prijzen zijn inclusief de normale opdruk_
ken (logo/naam VV Gilze) maar zonder eventu-
ele sponsornamen. prijswijzigingen voorbehou_
den. Extra opdrukken zijn tegen een meerprijs
mogelijk.
In het secretariaat op het sportpark hangt een
compleet tenue voor mensen die het nog eens
nader willen bekijken. Er is een zekere levcrtijd
dus tijdig doorgeven aan St. Nicolaas!!
Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan
Mart Machielsen, Past. Coomansstraat 5, onder
gelijktijdige betaling!

BESTELFORMULIER KLEDING V.V. GILZE

Naam:
Adres:

bestelt hierbij, onder gelijktijdige betaling van het
verschuldigde bedrag, de volgende kledingmaterialen

Artikel: Aantal maat prijs ïOTAAL
Shirt 47.50
Broek 24.00
Sokken 10.50
Spelerstas .... 35.00
Trainingspak 127.00
Coachjas 120.00

Inleveren bij M. Machielsen, Past. Coomansstraat 5)

-t3-

Tel efoonnummer:

totaal
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BELETDSPLAN W GTLZE 2000 (t)
Met veel bravour hebben wij in mei 1994 het
concept-beleidsplan van onze vereniging gepre-
senteerd. Een boekwerk van ca. 100 pagina's
dat niet enkel in onze boekenkast mag worden
gezet. Wij moeten daar iets mee doen. Dat kan
echter enkel als onze leden hiervan kennis kun-
nen nemen. Het ligt voor eenieder ter inzage,
maar het lijkt ons goed om steeds enkele hoofd-
stukken toe te lichten en te verduidelijken.
Deze editie behandelen wij de basis van onze
vereniging "de bestuurlijke struktuur en organi-
satie".
Het hoofdbestuur bestaat uit maximaal 9 perso-
nen, terwijl het dagelijks bestuur bestaat uit 4
personen, de voorzitter, de secretaris, de pen-
ningmeester en een bestuurslid. De zittingsperi-
ode van een hoofdbestuurslid duurt maximaal 3
aaneengesloten jaren. Vervolgens treden de
bestuursleden af aan de hand van een opgesteld
rooster van aftreden. Afgetreden leden kunnen
voor een periode van maximaal 3 jaar worden
herkozen.

Taakomschrijving:
* voorzitter: eindverantwoordelijke gehele orga-
nisatie en verwlt een coordinerende rol tussen
bestuur enerzijds en de diverse commissie/trai-
ners/kaderleden/leden anderzij ds;* secretaris: verantwoordelijk voor algehele
verslaglegging, archivering, interne en externe
correspondentie en algemene administratie;* penningmeester: verantwoordelijk voor de
totale financiële huishouding van de V.V. Gilze.
Halzïj bewaakt de door de Algemene Ledenver-
gadering goedgekeurde budgetten.
* bestuursleden: elk bestuurslid heeft een afge-
bakende taak en is voorzitter van een ,commis-
sie. Hij/zij is het aanspreekpunt voor aangele-
genheden de commissie betreffende en verant-
woordelijk voor het optimaal funktioneren er-
van.

> Kantinecommissie:
- verantwoordelijk voor exploitatie van de
kantine;
- doelstelling: zo optimaal mogelijke exploita-
tie in een zo groot mogelijk positief exploita-
tie-resultaat;

> Wedstrijdsecretariaat:
- verantwoordelijk voor soepel verloop van
(competitie)wedstrijden, indeling van speel-
velden, trainingsaccommodatie etc.
- da navolgende discip.lines zijn aan het wed-
strijdsecretariaat toegevoegd:
* ledenadministratie;
* kassa bij thuiswedstrijden;
* lotto/toto/loterij;
* tuchtzaken;
* registratie boetes/schorsingen e.d.

> Technische commissie:
Hierop komen wij uitgebreid terug in een
aparte editie doch dit behelst alle zaken
rondom het voetbalgebeuren in en rond het
veld. Deze commissie kent een aantal sub-
commissies:
l-. Seniorencommissie;
2. Jeugdcommissie;
3. Damescommissie;
4. Commissie nevenaktiviteiten;
5. EHBO-verzorging.
Van elk van deze sub-commissies maakt
tenminste een lid deel uit van de Technische
commissie. Gezien het belang van de jeugd
binnen de V.V. Gilze wordt het voorzitter-
schap van de jeugdcommissie bekleed door
een lid van het hoofdbestuur.

> Aktiviteitencommissie:

- doelstelling: bevorderen van sociale contac-
ten binnen de vereniging maar ook tussen de
vereniging en de bevolking van Gilze.
- 'normale' jubileum-vieringen worden geor-
ganiseerd door deze commissie met uitzonde-
ring van de viering rondom het 75-jarig be-
staan waarvoor een subcommissie is opge-
richt vanwege de extreem vele werkzaamhe-
den.
- de voorzitter van de V.V. Gilze is ook
voorzitter van de aktiviteitencommissie.

> Sponsoring en PR:
- doelstelling:
1. werven van zoveel mogelijk financiële
middelen ter financiering van het beleidsplan;
2. bevorderen van een goede interne- en
externe communicatie.

> Commissie materialen/accommodatie:
- verantwoordelijk voor verstrekken benodig-
de materialen voor wedstrijden en trainingen;
- verantwoordelijk voor onderhoud van de
gehele accommodatie;
- verantwoordeliik voor uniformiteit tenue
V.V. Gilze.

- rc_



> Senioren commissie:
- daar waar de T.C. verantwoordelijk is voor
de technische aangelegenheden, binnen de
seniorenafdeling is de commissie senioren
verantwoordelijk voor o.a. de organisatori-
sche invulling van het technisch- en vereni-
gings-beleidsplan.

> Damescommissie:
- daar waar de T.C. verantwoordelijk is voor
de technische aangelegenheden, binnen de
damesafdeling is de dames-commissie verant-
woordelijk voor o.a. de organisatorische
invulling van het technisch- en verenigings-
beleidsplan.

> Jeugdcommissie:
- belast met de totale organisatorische imple-
mentatie van het technisch jeugdplan en het
verenigingsplan van de V.V. Gilze.

Tot zover "de bestuurlijke struktuur en organisa-
tie" van de V.V. Gilze. In de volgende uitgave
van de Voorzet zullen wij het "Algemeen Tech-
nischplan" toelichten.

Wisten iullie dat.....
- er in 3 maanden tiid méér dan 30 nieuwe

Jeugdleden bij gekomen zijn !

- deze nieuwe leden in elke leeftijds-categorie
(behalve A-Junioren) te verwelkomen waren.

- de F-Pupillen hierbij met méér dan 100 Vo in
aantal zijn toegenomen !

- hierdoor allerlei "luxe" problemen op ons
aÍkomen; o.a. nog méér leiders, ballen, vel-
den, doeltjes nodig zijn.

- deze zaakjes óók weer wel geregeld zullen
worden door de verantwoordelijke vrijwilli-
gers binnen de vereniging.

- bij veel ouders van nieuwe Jeugdleden geble-
ken is, dat telefoonnummer 1675 fout is en
telefoonnummer 2675 moet zijn.

- dit inmiddels op advies van een ouder is
aangepast.

- het zet-duiveltje in de vorige Voorzet onze
Jeugd-keeperstrainer Rinie Kreeft noemde
i.p.v. Jack Kreeft.

EN DAT ........bij het jeugdkamp,
- al het heerlijke fruit dat jullie op hebben,

geschonken was door Piet Witteveen;
- de Kopak, Goof van Loon, Ad Spapens en

zuivelhandel Van Hoek ons zeer goed gezind
zijn;

- de ijsjes geschonken werden door de mensen
van de oud-papier-aktie Gilze;

- wij verschilleude sponsors hadden, waaronder
de Supportersclub van V.V. Gilze;

AKTIVITEITENKALENDER
Houdt ook cle aktiviteitenkalender in de gaten.
Er zijr. al een aantal zaken gepland:
* 07-10-1994: kaartavondSupportersclub
* 2L-10-1994: kaartavond bij EW
* 04-tL-1994: kaartavond Supportersclub

E.V.V.
* 1l-11-1994: kaartavondSupportersclub
* L8-ll-1994: kaartavond bij EW
* 03-12-1994: St.Nicolaas'morgen';
* 09-12-1994: kaartavondSupportersclub
* 16-L2-1994: kaartavond bij EVV
* 17-12-L994: clubavondSupportersclub
* 24-12-1994: Bingo;
* 29 130-12-1994: Zaalvoetbaltournooi;
* 05-01-1995: Tafelvoetbaltournooi;
* 06-01-1995: Tafelvoetbaltoernooi voor de

senioren.
* 06-05-1995: Penaltybokaal;
* 25-05-1995: Open dag;
* 2412l-05-19961viering 7S-jarig bestaan van

VV Gilze.

Nieuws vanuit de kantine

Recept voor een qezelliqe feestavond
Vrijdag 26 augustus jl. was er weer het jaarlijkse
feest voor de medewerkers van de kantine en
hun partners. Op deze manier wil W Gilze de
mensen danken die een jaar lang belangeloos
kantine-diensten hebben gedraaid. Ruim 60
personen waren aanwezig. Er hing een zeer
gezellige sfeer, de drank was goedkoop (gratis)
en de barbecue die door slager Goof van Loon
was verzorgd was perfect. Neem daarbij de
professionele bediening door enkele bestuurs-
leden (de bobo's) en je hebt alle ingrediënten
voor een gezelhge feestavond.

Saté
Met ingang van het nieuwe seizoen is het wor-
stebrood vervangen door saté. Deze saté kan
zowel in combinatie met een stukje brood als
een bord friet worden gebruikt.

Saté/brood: Í 5,: (3 stokjes met een snee
brood)

Saté/friet: I 6,25 (bord friet met 3 stokjes
sate)

Al met al een stevige maaltijd voor niet al te
veel geld.

Gezocht
De kantine-commissie is steeds op zoek naar
mensen die op toerbeurt (lx per 6 weken) wil-
len meehelpen in de kantine. Mocht je interesse
hebben dan kun je je aanmelden bij V. van
Hoek (tel. 1864).

-d-



GEZAMENLIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS
* CaÍé-Bar
* CaÍé en Zalen
* Snackbar
* Restaurant-Sporthal
* CaÍé-Restau rant-Zalen
* Calé-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* CaÍé-Bar
* EetcaÍé

" De Pomp "
" 't Gentrum "
" 't Gentrum "
" Achter de Tuinties "
" De Hooikar "
" Den Heuvel "
n C'est l-a "
" Dg Krongn "
" Pub 2(X)O "
"Defip"
" D'Ír Brooy "
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Bisschop de Vetplein 7A
5126 CA Gilze

Tel. 01615 - 3193
Fax 01615 - 3192
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Dranken Super

lTN EI\SCHOT
Gespecialiseerd in Wijnen en bieren

Ook verhuur tapinstallaties
Korte Wagenstraat 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432- íD-
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WIJ STELLEN AAN U VOOR:

ERA$SPORT, shirtsponsor van de
E-2.

Eras Sport is sinds twee jaar gevestigd aan de
Dorpsstraat 23 te Chaam. De detailhandel van
sport- en vrijetijdskleding is vooral in de zomer-
maanden, wanneer Chaam overspoeld wordt
door toeristen, een van de belangrijkste bezighe-
den. Ook voor sportschoenen kan mën bij ons
terecht. Hoofdactiviteit is echter het verzorgen
van betaalbare en functionele sportkleding voor
clubs, scholen en bedrijven. In overleg met de
club wordt stofsoort, model, dessin en bedruk-
king geregeld. Na goedkeuring van het proefmo-
del kan de produktie worden gestart. Dat hierin
nogal wat tijd gaat zitten, kan iedereen zich
voorstellen. Dit was ook het geval met het nieu-
we tenue van de V.V. Gilze. Bijkomend pro-
bleem hierbij was de moeililke verkriigbaarheid
van de grondstoffen, zoals kraagies en een be-
paald soort logostof. Door wat kunst- en vlieg-
werk is er echter voor gezorgd dat het wed-
strijdtenue op tijd klaar was voor de seizoens-
tart. Niet alleen shirt en broek zijn nieuw, ook
trainingspakken, tassen en coachjassen met het
logo van de club! Via de club zijn deze artike-
len voor ieder lid verkrijgbaar. U moet echter
rekening houden met een levertijd van ca. 6
weken. Ter afsluiting wil ik iedereen een spor-
tief en succesvol seizoen toewensen. Tot ziens
bij Eras Sport in Chaam!

Deze serie is een vaste rubriek in ons clubblad.
De volgende keer za7 het de beurt zljn aan
Kopak A. Hapers om zich voor te stellen.

STRIP ''DIE 3''
Met ingang van dit nummer presenteren wij u
een nieuwe rubriek: een stripverhaaltje van "die
3". Die 3 nemen steeds weer een 'heet' of 'koud'
onderwerp onder de loupe. Herkent u trouwens
de karikaturen?
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DIVERSE ZAKEN AFD. SENIOREN
V.V.GILZE:
Inmiddels is de competitie reeds van start ge-
gaan en ons l-e. en 2e elftal pakten de eerste
wedstrijd de volle winst. Proficiat mannen. Gilze
1 won thuis nipt maar verdiend met 3-2 van
Uno-Animo uit Loon op Zand. GiÍze 2 won
thuis met 2-0 van Terheijden 2. De voorberei-
ding was wisselvallig maar op de trainingen kon
men zien dat er heel fanatiek getraind werd
waarbij opviel dat de groep over veel ionge
krachten beschikt. In de bekerstrijd is Gilze 1

jammer genoeg uitgeschakeld door TaclBwb. uit
Tilburg met 0-1, die in de 2e klasse uitkomen.
Gïlze I moest de 2e wedstrijd uit tegen een
mogelijke titelkandidaat. Veerse Boys was de
tegenstander en er werd verloren met 2-0 door
wat foutjes in de verdediging. Helaas, maar er
had zeker meer ingezeten. Gilze 2 moest uit
tegen Uno-Animo 2 en speelde 1-1 gelijk. De
start is in ieder geval veelbelovend.

Ons 3e elftal kwam nogal gehavend aan de start
vanwege het enorme aantal blessures bij de
selectie. Overigens deze mensen van harte be-
terschap gewenst, in het bijzonder Helwin Cle-
mens die een kuitbeenbreuk opliep. Toch is het
anderzijds prettig dat spelers van het 3e een
kans krijgen om zich te bewijzen in het 2e elftal.
Met Bas in de goal als gelegenheidskeeper
kwam men al vrij snel met 0-2 achter. Toch
werd de draad voor de rust goed opgepakt door
een kopdoelpunt van J. v.d. Braak en een door-
zetbal van Werner werd de ruststand 2-2. Na de
rust kwam men zelfs op 3-2 doordat Jonno werd
gevloerd en Mike de strafschop benutte. Hierna
werd de voorsprong binnen 10 min. uit handen
gegeven en ging Baronie 3 alsnog met de pun-
ten naar huis. Uitslag 3-4. Toch ben ik ervan
overtuigd dat het 3e elftal met dezelfde inzet
punten gaat pakken.

E.v.v.-2 mer ars ,,"ï,':ï rí'i"fJiï:,J-ii
oude bekende bij Gilze. De "witte" stond in het
doel, ja jullie lezen het goed. Bij deze altijd
moeilijke tegenstander werd 1 punt mee naar
Gilze genomen. Uitslag 2-2. Gilze 5 was vrij
omdat de tegenstander het al in een vroeg stadi-
um niet zag zitten en bedankte voor de compe-
titie. De jongens van het 5e elftal zijn scherp
dat bewees de overwinning in een oefenpartij
met Gilze 3 (4-2). Het 6e elftal ging na een
goede wedstrijd eervol ten onder bij Voab 8.
Uitslag 3-2. De Dames gaan het dit jaar probe-
ren in de regioklasse. Er zijn nogal wat dames
gestopt maat er is ook goede doorstroom vanuit
de jeugd. Bovendien hebben Pascale en Sandra
zich weer aangemeld zodat het damesteam weer

bestaat uit 14 speelsters. De start is veelbelo-
vend want 't Zand was geen partij, het werd
uiteindelijk 5-1 voor Gilze.

TECHNISCHE COMMISSIE/HOOFD-
BESTUU R/J EUG DBESTUU R:
Dan wil ik graag nog iets schrijven over de
resultaten die tot nu toe zijn bereikt door de
Technische commissie samen met het Hoofdbe-
stuur en Jeugdbestuur. Het is een zeer moeilijk
begin geweest, er moesten nogal wat posten
worden ingevuld. Bij de jeugd had men de
zaakjes voor het seizoen geregeld, wij mogen
zegger, dat hier geweldig werk is geleverd. Bij
de senioren liep het niet zo vlotjes wat niet wil
zeger, dat deze mensen stil hebben gezeten. De
volgende functies zijn reeds ingeluld:
* grensrechter Gilze L: Cees de Bruijn;
* verzorger selectie: John Aarts;
* leider Gilze 2: Willem de la Chambre;
* leider Gilze 3: Louis van Trier;
* keepertrainer: Rene Bartelse;
* damestrainer: Rene Bartelse;

Dan komt nu het klapstuk (het keeperspro-

bleem), dat los je niet zo maar op. We hebben

drie doelmannen bij de selectie, doch niet elk
seniorenteam heeft een vaste keeper. Er z\n
heel veel keepers benaderd maar steeds was of
werd het nee. Mochten seniorenspelers iemand
kennen die graag wil gaan keepen, laat het ons

weten dan nemen wij contact op met genoemde
persoon.

J. Pijpers, T.C. v.v. Gilze
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Technisch Bureau anTc4,s 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
Telefoon (0161 5) 1456. - Telefax (01 61 5\ 5442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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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 wereld 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 bil

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. [abObanl trl

Er is ccn
bank dic vccl

aansport cloct.

Rabobank. Aangenaam.
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