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Flair Plastics
Lange Wagenstraat 55
Postbus 5, 5126 ZG Gtlze
Tel. 01615-2154-
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Oprichtingsdatum:
Sportpark:
Postadres:
Telefoon.
Bankrekening:
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Penningmeester:
Redactie "De Voorzet"

I maart 1921
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137, 5126 ZJ G1lze
01615-1993
Rabobank Gtlze 1166.09.559
C. Kock, Versterstraat 6,5126 BT Glze (01615-2069)
A. Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Glze (01615-1169)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6, 5 126 Í12 Gllze (0 I 6 1 5-253 8)
A. Smeekens, Hubertusvel d 7 , 5126 XJ Glze (01 6l 5- I 162)

DE VOORZET: 2e "SEIZOEI{''GANG NUMMER 3: DEC. 1994 / LEDEN SPONSORS ETC. / 0,=

In dit ntrmmets onder. anilere:

* Informatieavond voor de jeugd.

* Contributie en de wasbijdrage

* Een reactie van ..............

* Nieuws van de supportersclub

* Beleidsplan W Glze 2000 :> het (algemeen) technisch beleidsplan

* Nieuws uit de kantine

* De rubrieken: OPEN KAART en DE COLUMN JEAN DE KONINCK

* Informatie over een van onze sponsors: Kopak / A. Hapers te Glze

LIDMAATSCHAP:

Wj verwelkomen: Marh Hendrickx, Leo diepstraten, Mark Boeken, Tim Falter, Andre frieÍmsn, Roy van Kerkhof,
Rene Bafielse, Rick Oprtns, Eveline Vermeer, John Aarts, Tim Wirken en A4ia van Gils.

AANTAL LEDEN PER 23 NOVEMBER 1994: 389

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden voor 3 1 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.

van het lidmaatschap moet de ( worden

INZENDENI KOPIJ:

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

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

voor de volgende "Voorzet"dient op 6 ianuari 1995 te zijn ingeleverd.
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JeAn de lGirinclc
To wit or not to wit, that is the question

"Witte'gij da" vroeg d'n Broers onlangs aan Ad
Klaassen.
"Wa zou ik moeten weten?" woeg d'n Ad.
"Weten?", d'n Broers keek verbaasd.

"Ja, da vraag'de toch, Witte'grj da,... da vraag'de
net"
"Ik vraag nie weten, ik vraag witten" verduide-
lijkte d'n Broers.
D'n Ad keek verbaasd. "Wa bedoelde nou"
zuchtte hij,
"Moet ik wa weten of moe'k wa witten"
"Wa denkt'e?" vroeg d'n Broers terwijl hij de
punt van zijn tong tegen zijn linker wangzak
drukte.
"K' zou 't nie weten" antwoorde Ad.
"Nee, da zou'k ok maar nie doen" antwoorde
d'n Broers,
"Ik zou 't maar witten!" en hij gaf Ad een
verÍkwast en een pot witte latex-verf terwijl hij
wees op de betonnen paaltjes rond de velden.
De zon brak door. "Oh", zei d'n Ad , "nou
hek'ut door, ik moet witten,..ja,... da kon ik
toch nie weten?" "Witten!", zei d'n Broers,
"agge da nou maar wit!"
Inmiddels was Louis van Trier gearriveerd.
"Witte grj da ok" vroeg d'n Ad aan Louis terwijl
hii op de betonnen paaltjes rond het A- en B-
veld wees.
"Ja" zei Louis, "da wit ik wel, die staan er al
jaren"
"Neeje" zuchtte d'n Ad, "Da bedoel ik riet. Ze
moeten gewit worden!"
"Ja" antwoorde Louis, "da wit ik, eh..ik bedoel
da weet ik"
"Dus je wit ze nou nie?" woeg Ad
"Da wit ik nog nie" zei Louis
D'n Broers stond erbii en keek er naar. Hij
haalde zijn tongpunt uit zijn wangzak en sprak
de onsterfelijke woorden:
"Zullcn we d'r eerst maar ene gaan pakken?"

Mop van de maand:
Jan, Piet en Toon gaan eens lekker stappen en
belanden uiteindelijk in een alledaags cafó. De
kroegbaas vraagt de heren wat ze willen drin-
ken. Jan zegt: "geef mij maar een Heineken
pilsje"; waarop Piet zegt: "geef mij maar een
Bavaria". Dan is het even stil en zegt Toon: "dan
geef mij maar cen glas water, want als hun geen
bier drinken, doe ik dat ook maar niet".

Naschrift redactie: uit betrouwbare bron hebben
wij vernomen dat Toon zijn vrienden later nog
een Ambertie heeft aangeboden!

Een reactie van .--...
Wij doen ons best met een hele groep mensen
om alles te regelen, te organiseren, op te knap-
pen en ga zo Ínaar door. Maar mogen wij ook
op jullie hulp rekenen: leden, supporters en alle
bezoekers van het Sportpark. Je kunt de fietsen-
stalling nog net op, maar dan heb je het gehad.
De fietsen staan er voor de poort en kris-kras
door elkaar; dat moet anders kunnen.
Chipszakjes en lege flesjes van de welbekende
AA die kom je daar tegen terwijl je minstens 3
wilnisbakken voorbij gelopen bent, dus dat kan
ook anders hó. Als je naar het clubhuis wilt pas
op want anders val je over de tassen, die overal
liggen, behalve in de daarvoor bestemde tassen-
rekken (tja, dat staat op het briefie op die groe-
ne deurl!); dus dat gaan wij allen ook anders
doen hé!
De automobilisten zouden de fietsers eens wat
ruimte kunnen geven bij het verlaagde stoep-
randje naar de stallingsruimte. Laat dat stuk wij
a.u.b.: het is veel veiliger voor de fietsers en uw
auto loopt minder kans op een kras. Dus dat
kan ook anders in het vervolg. Dan zijn de dug-
outs ervoor om erin te zitten en niet te gebrui-
ken als doel en als afualplaats! Ja, kijk maar
eens, het is niet overdreven hoor, het is de
waarheid.
Nog een tip voor in het clubgebouw: Heeft u
wat gedronken enlof gegeten aan tafel, ruim het
dan even op, het is zo gebeurd en het is voor de
kantinemedewerkers gewaardeerde hulp. Een
leeg bakje in de tonnen die daarvoor staan en
zethet lege glas of kopje even op de bar. U zult
dan dikwijls "bedankt" horen. Ja het zijn vele
kleine dingen die je hoort en ziet als je vaak op
het sportpark bent, maar het is zo opgelost met
jullie hulp. Goede voornemens voor straks,
neem deze alvast mee en .... bedankt!

namens velen:
Henk van Gestel

NIEt.]WE SHIRT. EN REKI.AME.
BORDSPONSORS !!
De afgelopen weken heeft onze voetbalvereni-
ging weer nieuwe sponsors verkregen! Cafetaria
"Kom d'r in" zal door middel van borstreklame
op de shirts van 2 var, onze jongste pupillen-
teams (F1 en F2) zijn naamsbekendheid gaan
vergroten. Dan zijn er ook een aantal nieuwe
reklamebord-sponsors verworven: Jan Denissen
Timmerwerken en Keukens. .Iarima Zonwerin-
gen en Rolluiken.
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UA verzeke ringsadviesbu reau
roelands

*}r
nvat lid

*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp lein 1la-12

5126 Al'l Gi tze

tel:01615-1720

fax:01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!

I

ABN'AMR0 Debank

Debank voor betalen r De bank voor sparen : Debankvoor lenen ; Debar/r. voor beleggen
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FOTO HEEA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 51 26 PH Gilze

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en aÍdrukken binnen 2 uur;

* Kopiëren zwart/wit;

* PlastiÍiceren van uw kostbare papieren tot A3-formaat.

Tel: 01615 - 3922

) I
Voetbalschoenen § ortschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

'{:dji-

eoroa"

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
§pstr" *** tel. 1706 *** GII-ZELederwaren -
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Zaalvoetbal-tournooi Winterstop 29
en 30 december 1994.
Op donderdag 29 en vrijdag 30 december 1994
houden we weer het jaarlijkse Zaalvoetbaltour-
nooi voor de .Ieugdleden in de Sporthal.
Het programma is als volgt :

Donderdag 29 december:
D-Pupillen: 09.00 - 11.50
A- en B-Junioren: 12.15 - 15.05

C-Junioren: 15.15 - 17.55

Vrijdag 30 december
E-Pupillen: 09.00 - 12.45

Meisles: 13.00 - 14.00

F-Pupillen: M.AO - fl.45
Spelers: Zorg ervoor, dat je zuivere sportschoe-
nen bij jc hebt, welke góén zwarte zolen mogen
hebben en neem verder een shirt, broek en
kousen mee en ook je douche-spullen !!

Jeugdbegeleiding : Je lust en je
leven !
Bij elk team, wat voetbalt bij de Jeugd van de
Y.V. GILZE lopen enkele leiders/trainers rond,
die elke week een of meerdere malen hun vrije
tijd besteden aan het begelciden van de Jeugd,
ofwel op het trainingsveld o[ met de wedstrij-
den. Bij de meestc teams hebben we drie perso-
nen: De trainer/coach, een assistent trainer/lei-
der en een grcnsrechter/leicler.
Hiervoor hebben we nogal wat mensen nodig.
Tot nu toe is het ons dan ook nog niet geheel
gelukt om de teams zo te bemannen. Dit is
echter wel het streven ! V/ij hebben nog steeds
'ruimte' voor personen, die hun vrije tijd aan de
Jeugd van tle V.V. GILZE willcn besteden en
daardoor er een steentje aan bii kunnen dragen
om het voetbal in Gilze op een (nog) hoger
niveau te brengen. Dit is ook een streven, wat
bereikt wil worclen door de gehelc vereniging.
Dus:
Als je hicr wel oren naar hebt en z,egt: "Ja, dit
lijkt me wel wat", informeer dan eens bij:

Martijn Aarts, Technische Commissie Jeugd:

Mart Machiclsen, Voorzitl,er Jeugdcommissie

Toon Faes, Secretaris Jeugdcommissie:

CONTRIBUTIE JANUARI..IUNI 1 995:
Begin januari 1995 draait bij de ledena«lmini-
stratie de Personal Computer op volle toeren.
Dan is Arno Aarts namelijk bezig om de contri-
butic bii alle leden in rekening te brengen voor
het 2c halfiaar (ian. - juni 1995). Gelukkig beta-
len al veel leden door midclel van automatische
incasso maar een aantal van bijna 100 maakt
nog gebruik van de acceptgirokaart. Nogmaals
willen wii deze mensen vragen om ook over te
gaan op automatische afschrijving van de contri-
butie. Het bctekent voor u minder rompslomp,
het bedrag wordt immers automatisch van uw
rekening afgeschreven, en voor V.V. Gilze kos-
ten- en tijdsbesparing. Maar ook voor u kosten-
besparend! Hct bestuur ncemt in overweging
om mct ingang van het volgende seizoen een
kostenvergoeding in rekening te brengen bii de
leden clie nog gebruik maken van de acceptgiro-
formulieren. Sluit u claarom aan bij de 'automa-
tisch betalende leden'. Vul de machtigingskaart
in die u aantreft bii de acceptgiro en deponeer
hem in de speciale bal op bar in de kantine.

TAFELVOETBALTOURNOOI
Wegens succes geprolongeerd. Dat kunnen we
gerust stellen. Op 5 en 6 januari 1995 wordt er
in de kantine van w Gilze een tafelvoetbaltour-
nooi gcorganiseerd. Dit jaar een dag voor de
pupillen en een dag voor de senioren. De jeugd-
commissie en aktiviteitcncommissie hebben
beslag wetcn te leggen op maar licfst 5 tafel-
voetbalspelen. Via onderstaande strook kun je
ie opgeven. Als individucel of als team (2 perso-
nen). Zorg dat je inschrijving uiterlijk 29 de-
cembcr aanstaande binnen is. Je kunt ic in-
schrijving deponcren in de aktievoetbal op de
bar. Wij hopen op veel inschrijvingen zodat we
er oen tof tournooi van kunnen maken. Voor
elke categorie is een wisselbeker beschikbaar.
Dus noteer alvast in je agencla: 5 en 6 januari
aanstaande: TAFELVOETBALTOURNOOT in
de kantine.

(Hierlangs svp aÍknippen/-scheuren)

lkAMij doe(n) mee aan het tafelvoetbaltournooi:

1. Naam:

Team/elftal:

Team/elftal:

STRoOK SVP VOOR 29 DECEMITER A.S. IN
DE AKTIEBAL STOPPEN.

-s-

2. Naam:



Nieuw begrip bii de v.v Gilze:
DE WASMOEDER

Wat doen mensen :

Wel, deze dames hebben als het ware 'n team
geadopteerd, voor wat betreft het wassen van
het verenigingstenue. Zij zorgen er dus voor dat
al ooze jeugdteams er iedere week weer pico-
bello uitzien en. dit een heel seizoen lang. Dat
het bestuur hier 'n kleine vergoeding tegenover
stelt, spreekt voor zich. De jeugdcommissie wil
deze dames langs deze weg alvast bedanken
voor hun inzet en wij hopen natuurlijk ook cle

komende seizoenen van jullie diensten gebruik
te mogen maken.

De eerste aktiviteit die gepland staat is het spel
Ievend scrabble.
Deelname hieraan is niet verplicht, maar wordt
wel op prijs gesteld.
Dus : Alle wedstrijden afgelast !! Toch naar
het voetbalveld. Houdt wel cie tijden in de ga-
ten. Kom je te laat binnen dan kun je helaas
niet meer meedoen.
Veel plezier.

SPELLETJES GEVRAAGD!!
Bij algehele afgelasting organiseert de jeugd-
commissie een alternatief programma. Daarom
is de jeugdcommissie op zoek naar 2e hands
spellen die bij u ongebruikt op de zolderkamer
liggen. U doet er niets meer mee, maar u zou
de V.V. Gilze er heel blii mee maken. Als u iets
aan te bieden hebt, wilt u clat dan even doorge-
ven aan een jeugdcommissielid, jeugdleider of
bestuurslid? Alvast bedankt voor uw medewer-
king.

Grote Club Aktie
In totaal z\n er door de Jeugd 1.411 loten voor
de V.V. GILZE verkocht. Dit is een prachtig
resultaat ! Wij bedanken alle Jeugdleden, die
hun steentje (steen) aan de verkoop hebben
bijgedragen. Dit is klasse !! Hieronder vinden
jullie een overzicht per team van het aantal
verkochte loten en van elk team, diegene die
het grootste aantal loten van zijn team verkocht
heeft. Zoals jullie wel zullen weten, wordt van
elk verkocht lot per team een gulden opbrengst
teruggegeven aan het team en zijn er verder nog
wat prijsjes te verdelen onder de "grootste"
verkopers. Hierover krijgen de winnaars nog
verder bericht.

Wie ziin deze dames :

A1 Annelies van Gestel
81 Ria Aarts
C1 Carla de Bruyn
CZ Nel van de Boogaart
Dl Gerda van Hoesel
DZ Els Graafmans
E1 Ria Michielsen
E2 Els van Pijlen
E3 José Machielsen
E4 Wil van Helmond
E5 Gerda Theeuwes
F1 Antoinette Marijnissen
FZ Janette Broeders
F3 Rian Diepstraten
F4 José Machielsen
Meisjes Lenie Diepstraten
Res. Jeanne van Trier.

o

DAMES BEDANKT.

Vervangende aktiviteit bij algehele
aÍgelasting.

OUDERS let op !!!
De jeugdcommissie heeft zich tot taak gesteld
om bij algehele afgelasting van het voetbal, voor
alle pupillen incl. de meisjes een vervangende
aktiviteit te organiseren. Deze aktiviteit vindt
plaats in de kantine. Om de groep niet te groot
te laten worden hebben we de volgende indeling
gemaakt;
Van 9.00 uur tot 10.00 uur:

> > D pupillen en de meisjes.
Van 10.15 uur tot 11.15 uur:

> > E pupillen.
Van 11.30 uur tot 12.30 uur:

> > F pupillen.

loten/team:
A.1: 24 loten,
81: 29 loten,
C1: 98 loten,
C2: 75 loten,
D1: 123 loten,
D2: 154 loten,
EL: 229 loten,
E;2: 80 loten,
E3: 70 loten,
E4: 44 \oten,
E5: 40 loten,
Fl: 94 loten,
F2: 150 loten,
F3: 76 loten,
Meisjes:

125 loten,

besteverkoper: aantal:
Barry van Gestel: 5
Raymond Bink: 5
Tim Janssen: 18

Mart Pruijssers: 13

Rob Michielsen: 14

Jimmy Klaassen: 38
Bart Lambregts: 53

Paul van Hoek: 19

Jochem Klijs: 18

Thijs Pruijssers: 20

Haske Verhees: 13

Mark van Heijst: 22
Patrick Stringa: M
Sjoerd Diepstraten: 27

-b-
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COPPENS
Schilderwerken

Alphenseweg 29, S12G PP Gilze
Telefoon 01615 1B 3g
Telefax 0161S gg BB
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OPEL

a
AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 0161 5 - 3277

OPEL DEALEH
* voor deskundige reparatie
rt voor snelle service
* 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 ZATERDAG GEOPEND VAN 1O.OO.12.OO UUR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerii

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 1289

-8-
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OPEN I(AART:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
In dagelijks leven:
Opleiding:
Getrouwd:
Lijfspreulít evensmotto:
Huisdier:
Status:
Vorige club(s):
Beste trainer:
Beste voetballer:
Favoriete club:
Mooiste tenue:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Fayoriete muziek:
Laatste boek:
Laatste Íilm:
Beste acteur:
Politieke parti.i:
Beste politicus:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:

Martijn Aarts
Pastoor van Dijkplein 4
Gilze
12 januari 1954
Verkoop binnendienst Jochie schoenen
ULO, diverse cursussen
Ja
Positief
Hond, kat en vis
Jeugdcoördinator
Geen
Johan Cruyff
Johan Cruyff
Ajax
V.V. Gilze
Nee
Ja
Kantine V.V. Gilze
De Beatles
Papillon (de vlinder)
Flodder
Geen voorkeur
Geen voorkeur
Ruud Lubbers
Lust alles graag
Positieve instelling
Wil alles beter weten

\

Wie zou je graag
ontmoeten: Johan Cruyff

Wie nodig je niet uit op je
verjaardag: De buurman op nr. Z?

\Yat moet er anders bii
de V.V. Gilze: Verlichting velden

Mening over clubblad: prima
Activiteiten binnen

de V.V. Gilze: Technisch Jeugdcoörclinator,
Trainer Gilze 2 senioren

Vervoermiddel: Leliike eend
Mooiste auto: Maakt niet uit, als het maar rijclt
Vacantie-oord: Frankrijk en Spanje
Wereldstad: "Gilze"
Televisieprogramma: Vrienden voor het leven
[,ectuur: Readers,digest
Romantiek Thuis
Mooiste vroulry: Moet ik over nadenken?
Ideaal/Hartewens: Gelukkig en gezond blijven
Gelovig: Ja
Biigelovig:
Hekel aan:
Bewondering voor:
Wat doe je met

f 1.000.000,--:

Nee
Niemand
Vrijwilligers in het algemeen

Opmaken.

-Í-



Sponsorloterii / lichtmasten-aktie

De lichtmasten-aktie van VV Gilze loopt nu een
7 maanden. De opbrengst uit de sponsorloterij
bedraagt ruim / 17.000,:. Samen met de ande-
re inkomsten uit akties voor de lichtmasten staat
de thermometer nu op ruim ,f 30.000,:.

Zoals al in de voorgaande editie van De Voor_
zet was te lezen zijn de eerste offertes voor
nieuwe lichtmasten al aangevraagcl. Verder is er
een gesprek geweest met wethouder en tevens
loco-burgemeester Brouwers omtrent de moge_
lijkheid om het hanclbalveld te verwiideren en
vervolgens het C-veld te draaien zodàt-het even_
wijdig komt te liggen aan het B-veld. Tussen het
tennisveld en het gedraaide C-veld blijft dan
een strook over die ook voor trainingen gebruikt
kan gaan worden. Op dit .o..r"rt wordt er
nagegaan hoe breed deze strook zou worden en
bekeken in hoeverre zo,n strook geschikt is om
op te.trainen. Vervolgens is het aan cle politiek
om zich een mening te vormen omtrent de
diverse mogelijkheden.
Zon de trainingsstrook haalbaar zijn, dan bete_
kent dit een toename van de trainingscapaciteit
en kan het (nieuwe) C-vel<Í enigszins góspaard
worden voor het spelen van (pupillen)weàstrij_
den (met licht).

Indien het C-veld gedraaid gaat worden zijn 6
lichtmasten niet meer voldoende. In dat geval
wordt er vooralsnog van uitgegaan dat ,ire 9
lichtmasten nodig hebben met daarop 12 schijn-
werpers. De totale kosten van het plaatsen en
aansluiten van deze masten (incl. a[ó bijkomen_
de kosten van de wijziging van de veldindeling)
kunnen al snel zo'n f 80.000, : tot ,f 90.000,:
gaan bedragen.

CONCLUSIE:
Voorlopig zijn er dus nog voldoende redenen
om sponsorloten te blijven kopen en/of te ver_
kopen.

Kantine

Medewerkers
Al verschillendc malen hebben wij een oproep
geplaatst voor medcwerkers in de kantine. Tot
nu toe zijn de reacties nogal lauw geweest. Toch

zijn we er in geslaagd om een redelijk functi-

onerend rooster op te stellen. Om alles nog

soepeler te laten lopen zou het toch wenselijk

zijn dat er extra mensen mee gaan draaien.

Vooral op de zondagmiddag als het eerste elftal
uit speelt zou het handig zijn als er mensen van
de lagere elftallen de kantinebezetting voor hun
rekening nemen. Volgens hct huidige schema
zou dit betekenen dat je 1 maal in de zes weken
aan de beurt komt. Praat er eens over met je
elftal en laat de kantine-commissie iets weten.

Amber
Toen wij in april Palm vervingen door Amber
waren er de nodige reacties. Gelet op de in-
koop van zowel de kratten als de fusten Amber
kunnen we de conclusie trekken dat dit bier van
Grolsch geaccepteerd is. Sinds april 1994 heb-
ben wij bijvoorbeeld al 36 fusten Amber met
een inhoud van 30 liter ingekocht. Naast een
heleboel aangename uurtjes en misschien de
nodige hoofdpijn heeft dit zo'n f 1200,: opge-
leverd voor onze lichtmastenaktie (bij aankoop
van 3 fusten ontvangen wrj de prijs van een fust
Amber retour).

InÍormatieavond kantine-medewer-
kers d.d. 17 oktober 1994

De avond kende een matige opkomst van 15

medewerkers. Namens de kantinecommissie
waren aanwezig: Jerry Aarts, Johan Oprins, Jac.
Clemens, Frans Aarts, Tjitte Ploegstra en Vic
van Hoek.
Namens de commissie deed Johan het woord en
gaf puntsgewijs een toelichting op een aantal
belangrijke aandachtspunten. Veel zaken kwa-
men bekend voor maar het was een goede zaak

dat alles de revue nog eens passeerde. Alle
kantinemedewerkers ontvangen het besprekings-
verslag zodat ook de afwezige kantinemedewer-
kers e.e.a. nog eens kunnen nalezen. Na de
'voordracht' van Johan volgde de rondvraag en
zljn er over en weer nog wat ideeën uitgewis-
seld. Ten slotte kregen de belangstellenden nog
enkele instructies omtrent het aansluiten van
een fust e.d. De nuttige bijeenkomst werd afge-
sloten met een drankje en het vertrouwen dat
wil een goed korps vrijwilligers hebben (en daar
moeten we zuinig op zijn!)

Priiz-en
ffi d" diverse media is al duidelijk geworden

aut à" prijzen van koffie en aardappelen sterk

stijgen. bót ,oo. de kantine kan dit gevolgen

guà"" hebU"n. Mocht de priisstijging aanhouden

7ullen wij genoodzaakt zijn om de prijs van

koffie enToi'friet te verhogen' We zullen dit

echter zo lang mogelijk uitstellen'

'lo-
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G E Z A M E N L I J K E
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS
* CaÍé-Bar
* CaÍé en Zalen
* Snackbar
* Restaurant-Sporthal
* CaÍé-Restaurant-Zalen
* Caté-Zalen-snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* CaÍé-Bar
* EetcaÍé

" De Pomp "
" 't CentÍum "
" 't Cgntrum "
" Achter de Tuinties "
" De Hooikar "
" Den Heuvel "
o G'est l-a "
" Dg KÍonen "
" Pub 2(X)O "
"DeTip"
" D'Ír Brooy "
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Wist u dat .....
- het bestuur de wedstrijd tegen de SCW

Gilze met 5-1 heeft gewonnen;
- de SCVV Gilze de scheidsrechter heeft

omgekocht maar dit niet het beoogde resul-
taat heeft gehad;

- er in dez,e zaak een uitspraak is geweest van
de tuchtcommissie van de KNVB;

- Gilze de eerste vereniging was die een punt
afsnoepte van Zwaluw VFC;

- Sint Nicolaas niet zoveel drinkt als het affi-
che voor het raam in de kantine doet ver-
moeden;

- Een scheidsrechter een keer de doelnetten
controleerde en aan Ad Klaassen meedeelde
dat er nogal veel gaten inzaten én dat Ad
hem toen vertelde dat dit bij netten altijd zo
is!

- er sinds kort een bal staat op de bar waarin
u belangrijke zaken kunt deponeren, zoals
machtigingen voor het betalen van contribu-
tie; kopij voor het clubblad; opgaveformulie-
ren voor bijv. het tafelvoetbaltournooi enz.
enz. Maar we zoeken nog naar een originele
naam voor deze .....-bal. Weet u een originele
naam? Schrijf die even op een brie{e en .....
stop het in de bal!

BELEIDSPI.AN V.V. GII-ZE 2fiD:
Dit keer lichten wij een sluier op van het (alge-
meen) technisch beleidsplan.
In een voetbalvereniging, waar naast voetbalza-
ken ook vele andere zaken van belang zijn,
moet voetbal op de eerste plaats staan en daar
hoort een goed "voetbal" technisch plan bij.

Het technisch plan van de V.V.Gilze is samen-
gesteld uit informatie ingewonnen bij verschil-
lende verenigingen, ervaren mensen uit de prak-
tijk, bestaande plannen en eigen ideeën en
gedachten.
Het doel van het technisch plan is om continu-
iteit te waarborgen voor de V.V.Gilze op "voet-
bal" gebied.

Het technisch beleidsplan omvat de totale ver-
eniging, zowel senioren (heren/dames) en jeugd

fiongens/meisjes)
Het concept is samengesteld door een groep
mensen binnen de vereniging die wii uiteraard
dankbaar mogen zijn voor hun bijdrage: .Iohan
Oprins, Martijn Aarts, Jan Fitters, Jan Boom-
aars, Jos Pijpers, V/im de la Chambre.

Enkele beleids-uitgansspunten.
- Nieuwe leden:
De achtergrond van dc opdracht aan de techni-
sche commissie is in twee doelstellingen te
verwoorden, te weten;
- De instroom van leden te bevorderen. (kwanti-
teit).
- Het technisclÍtactisch niveau van spelers te
verhogen.

(kwaliteir).

Het is in de visie van de TC pas mogelijk een
zowel kwantitatief als kwalitatief beleid te voe-
ren indien er binnen de qehele vereniqing vol-
doende draagvlak is het technisch beleidsplan
daadwcrkelijk uit te vocrcn cq te volgen.
Als het draagvlak niet voldoencle zou zijn dient
hier vooral in eerste instantie aan gewerkt wor-
den. De TC acht hel wenselijk dat via goede
informatie naar alle betrokkenen en via het
opzetten van een ieugdbeleidsplan een klimaat
ontwikkeld wordt waar problemen niet alleen
gesignaleerd worden maar daadwerkelijk wor-
den aangepakt en opgelost.
De TC is van mening dat het realiseren van een
zo breed mogelijk draagvlak absolute prioriteit
behoeft.

- Het technisch plan, de coördinator.
De implementatie, de uitvoering en het coördi-
neren van het technisch plan dient te geschie-
den door een door het hoofdbestuur aangesteld
technisch coördinator. Hij zal voor de V.V. G-
ilze alle zaken coordineren betrekking hebbende
op voetbaltechnisch gebied.

- Doelstellingen:
- het voetbal binnen de gemeenschap Gilze een
sportief aanzien geven.
- het voetbal binnen W Gilze op een zo'n hoog
mogelijk niveau beoefenen.
- eer. zo professioneel mogelijk geleide vereni-
ging, van F1 t/m senioren 1.

- gekwalificeerde mensen op kwaliteits posten
- opleiden van kaderfunctionarissen. (Zelf of
door het inhuren van externe expertise).
- het dele$ren van verantwoorclelijkheden aan
kaderleden.

De Technische Commissie:
In de technische commissie dienen mensen te
zitten (uit alle geledingcn van de voetbalvereni-
ging Gilze),
sche zaken.

-i3"

die te maken hebben met de techni-



Een aantal belangrijke taken van de TC zijn:
- begeleiding van trainers.
- coördineren van opleidingen voor vorming

van technisch kader.
- verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoe-

ring van opleiding- en kadervormingsbeleid
met betrekking tot technische funkties.

- zorg dragen voor de diverse taakomschrijvin-
gen voor het technisch kader.

- bewaking van de uitvoering van het technisch
beleidsplan.

- bewaken en zonodig bijstellen van het tech-
nisch beleidsplan.

- het in stand houden en verbeteren van het
spelniveau van de prestatieafdelingen.

- het onderscheid aanbrengen in de diverse
technische beleidsplannen (Algemeen en
Jeugd)

- en het afstemmen van deze beleidsplannen
op elkaar.

- mede verantwoording dragen voor het aan-
stellen van trainers, leiders en verzorgers bij
de elftallen.

- bevorderen van sen goede communicatie
tussen de selektietrainers

- coördinatie van overleg tussen TC en andere
commissies, trainers, verzorgers, leiders en
vooral ook de spelers.

- Zorg dragen voor optimaal samengestelde
selekties d.m.v. een "scoutingsysteem"

Plan van aanpak.
Het technisch beleidsplan gaat uit van een kor-
te- en een lange termijn planning.
Deze planningen zullen in de diverse deelbe-
leidsplannen terug komen waarbij wordt aange-
geven waar de prioriteiten liggen.
Voordat men komt tot daadwerkelijke beleids-
uitvoering is het noodzakelijk een haalbaar
beleidsplan op te stellen. Vanuit dit beleidsplan
wordt ieder jaar een actieplan opgesteld. Een
belangrijke voorwaarde hierbij is het realiteits-
gehalte van het aktieplan. Als dit plan ver weg
staat van de realiteit wordt een succesvolle
uitvoering ervan belemmerd.
Het is dan ook belangrijk om de taken en funk-
ties goed en duidelijk te beschrijven en er op
toe te zien dat z.e conform het beleidsplan wor-
den verruld/ingevuld.

Doelstelling jeugdbeleidsplan.
Het doel is om de jeugd op een sportieve ma-
nier bezig te houdcn met de voctbalspclrt; waar-
bij grote waarde moet worden toegekend aan de
vorming/opvoeding van de jeugd.
Met betrekking tot de verenigingsdoelstelling,
heeft de Jeugd vooral bij de selectie-elftallen
een leidende rol.

Realisering van de cloelstcllingcn kan alleen
worden bereikt door de inzet van de gemoti-
veerde mensen en benodigde middelen. Er
dient zowel kwalitatief en kwantitatief kader
aanwezig te zijn.

Naschrift redactie:
Wij zijn ons er terdege van bewust dat het
bovenstaande wellicht te summier beschreven is.

Het gehele beleidsplan is echter zo omvangrijk
dat wij een greep hebben gedaan uit een naar
onze mening goed en deskunclig beschreven
plan. Hebben wij uw interesse opgewekt en wilt
u inhoudelijk meer weten over dit plan. Over
enige tijd hoopt Johan Oprins het beleidsplan in
zijn totaliteit te hebben herschreven naar een
goede en overzichtelijke lay-out. Zodra de nieu-
we versie klaar is, zullen wij u dat laten weten
en ligt het beleidsplan voor eenieder ter inzage.

AKTNíffEITENKALENDER
Houdt ook de aktiviteitenkalender in de gaten.

Er zijn al een aantal zaken gePland:
* 03-12-1994: St.Nicolaas'morgen' van 11.30u

tot 13.00u.
* O9-lZ-1994: kaartavond Supportersclub
* l6-L2-1994: kaartavond bij EW
* 11-12-1994: clubavond Supportersclub
* 24ir}-lgg4: Bingo voor een gedeelte van de

jeugdleden;
* 29 -IZ-1994: Zaalvoetbaltournooi;
* 30-12-1994: Zaalvoetbaltournooi;
* 03-01-1995: Nieuwjaarsbijeenkomst V.V.

Gilze;
x 05-01-1995: Tafelvoetbaltournooi;
* 06-01-1995: Tafelvoetbaltoernooi voor de

senioren;
* 13-01-1995: Kaartavond Supportersclub;
* l-0-02-1995: Kaartavond Supportersclub;
* 24-02-1995: Worstebroodaktie Supporters-

club;
*25-02-1995: Worstebroodaktie Supporters-

club;
* 06-05-1995: Penaltybokaal;
+ 25-05-1995: Open dag;
* 24-05-1996: VIERING 7S-JARIG BESTAAN
* 25-05-1996: VIERING 7S-JARIG BESTAAN
* 26-05-1996: VIERING 7S-JARIG BESTAAN
* 27-05-1996: VIERING 7S-JARIG BESTAAN

*lq-
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SUPERMARKT

Kopak
A. Hapers

Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel.: 01615 - 1206

Q/az€t btr

Postbus 51
Dorpenbaan 1

TeleÍoon:
TeleÍax:

5120 AB BIJEN
5121 DE RIJEN

01612 - 27305
01612 - 25804

BOUWERS IN GLAS

VOOR AL UW BEGLAZINGEN
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Tenminste, zo noemt de redactie deze rubriek.
Met deze sponsor echter, dient de naam van de
rubriek echter eigenlijk anders te zijn: 'SPON-
SOR LAAT ZICH VOORSTELLEN". Heel
graag ging de redactie in op het verzoek van A.
Hapers om door middel van een interview een
beeld te geven van de SUPERMARKT bij
uitstek, KOPAK. Met KopAK A. Hapers is
een contract afgesloten voor shirtsponsoring van
maar liefst 5 jeugdteams: D1, D2, F'3,84 en E5.
De supermarkt is in handen van het echtpaar
Joan en Hannie Hapers-vd Ouweland. Een nog
jong stel (beide 39 jaar!) met nog veel ambiries
en humor om er elke dag weer tegen aan te
gaan. Ze staan niet alleen voor hun eigen 'bote-
rham', maar hebben ook de zorg voor ca. 15
personeelsleden (5 full-timers, 5 zaterdag-hul-
pen, 5 hulpen voor het bijrullen). Tja, als Opa
.Ioan dit allemaal geweten had zo'n ruim 70
jaren geleden. Hij zou trots zijn geweest! Werd
de eerste zaak door 'ouwe' Joan Hapers geo-
pend in het pand waarin nu "Apotheek Gilze"
gevestigd is, Ome Vic Hapers nam het daarna
even over totdat 'Pa' Cees Hapers de winkel
overnam en een nieuwe start maakte in de
Nieuwstraat. En dan ging het hierbij nog om het
pand van later Louis van Beijsterveldt (Schil-
dersbedrij$. In 1958 werd de eerste steen ge-
legd voor een nieuw pand, waarin men nu nog
gevestigd is, Nieuwstraat 109. Joan en Hannie
voeren nu ruim 15 jaar de zaak. De zaak werd
eerst MIKRO-MARKT gcnoemd, 9 jaar gele-
den onderging men een eersté gedaantewisse-
ling en werd alles omgetoverd in KOPAK. Men
was destijds de 6e KOPAK-winkel in Nederland
en op die manier aangesloten bij het grootwin-
kelbedrijf van SCHUITEMA. Hoewel zelfstan-
dig, kan op die manier professionele hulp wor-
den ingeroepen op het gebied van begcleiding,

SPONSOR STELT ZICH VOOR:

reklame, aankleding winkel en uiteraard inkoop
van goederen. Schuitema kent drie soorten
winkel-groepen: C-1000, KOPAK en CASPER
voor resp. grote, middelgrote en kleine super-
markten. In Gilze zijn meer supermarkten ge-
vestigd en het is daarom zaak je op een bepaal-
de manier te onderscheiden. Je merkt het al bij
het betreden van de winkel. Het ademt een
gemoedelijke sfeer uit die van een 'verplicht
nummer' (het wekelijkse boodschappen doen)
een leuk uitje maakt. Men helpt er de klanten
op een gasLvrije manier en neemt tijd voor
persoonlijke aandacht.

Uiteraard levert men ook kwaliteitsprodukten
door dagelijks verse groenten, vlees en brood en
zijn de overige kruidenierswaren in ruime sorte-
ring verkrijgbaar. Alles tegen prijzen die ervoor
zorgen dat de 'toevallige klant' een 'vaste klant'
wordt. Daarnaast zorgt men wekelijks voor extra
aanbiedingen en heeft men zorg en aandacht
voor de service. Zo bestaat er een mogelijkheid
om de door u gekochte kruidenierswaren te
laten thuisbezorgen. Men vraagt hiervoor slechts
een symbolisch bedrag van / 1,00 (!!). En bent
u helemaal niet in de gelegenheid om de winkel
te bezoeken, "tele-winkelen" bij KOPAK kan
ook al! Voor f 2,50 extra belt u uw bestelling
door en wordt deze thuisbezorgd. Hebt u inte-
resse? Bezoek de KOPAK geheel vrijblijvend,
van maandag tot zaterdag geopend van 9.00u tot
18.00u en op vrijdagavond tot 20.00u. Wij zijn
ervan overtuigd dat ook u na een enkele keer
boodschappen doen bij KOPAK snel tot de
vaste klantenkring behoort!

De volgende editie van de Voorzet gaan we
verder met deze rubriek en zal Slagerij Goof
van Loon zich nader aan u voorstellen. Of kent
u hem al?

- t7-
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BEUGELEN én V.V. Gilze, kan dat?
Velen hebben uit de krant moeten vernemen
dat V.V. Gilze een onderzoek instelt naar de
mogelijkheid een of meer beugelbanen aan te
leggen. Het bestuur betreurt deze manier van
communiceren met haar leden en andere be-
langhebbenden. Het had liever gezien dat nadat
uit onderzoek blïkt dat het inderdaàd te verwe-
zenlijken zo:u zijn, u dan pas te informeren. Niet
om enige informatie achter te houden, doch wij
willen voorkomen dat allerlei geruchten c.q.
ideeën al verwezenlijkt zijn voordat wij de leden
via een buitengewone ledenvergadering hebben
kunnen raadplegen. Want het zijn uiteindelijk
de leden die al dan niet beslissen of er iets
dergelijks van de grond moet komen. Overigens
is het bestuur wel van mening dat naast het
voetballen, onze vereniging iets meer moet
bieden, ontspanning voor jong en oud. Een
ander belangrijk argument is om de financiële
toekomst van onze vereniging veilig te stellen.

Wat is nu beugelen?
Eerst echter een stukje historie:
Het is een der oudste sporten van Nederland,
zo blijkt uit de archieven van de stad Deventer,
alwaar in 1432 reeds werd gebeugeld! Was het
eerst een sport voor de adel, later werd het
door de bevolking overgenomen en groeide het
uit tot een echte volkssport. Tot aan de 2e
wereldoorlog trof men vooral in Limburg en
Brabant in haast elk dorp een of meerdere
beugelbanen aan, merendeels onoverdekt en
vaak gelegen bij herbergen en boerderijen.

Het beugelspel wordt gespeeld op een lemen
baan van ca. 1-0,50 mtr. lengte en ca. 5,15 mtr
breedte, met op lq yar, de lengte een ijzeren
beugel. Verder heeft men vier ballen nodig van
ca. 18 cm. doorsnede en een gewicht van ca. 4
kg., deze ballen worden gemaakt van kunststof
(vroeger van hout). Iedere speler heeft een
houten pallet (slèger), waarmee hij zijn speelbal
moet voortbewegen, dus niet met de handen.
Het spel kan met 2,3 of 4 spelers tegelijk ge-
speeld kan worden. Er zijn echter altijd 4 ballen
in het spel betrokken.
Bij oefenpartijen en voor ontspanning speelt
men vaak met vier spelers, iedere speler heeft
dan zijn eigen bal, men vormt dan echter twee
paren, het ene paar speelt dan tegen het andere
paar. En of men nu met twee, drie of vier spe-
lers speelt, de ballen moeten om de beurt wor-
den gespeeld, met dezelfde bal mag niet twee-
maal achter elkaar gespeeld worden.

De speler moet met beide voeten op de speel-

baan staan, behalve bij het spelen uit de greppel
(begin van de baan), dan staat een voet in de
greppel en een voet op de baan. Het spel begint
wanneer de 1e speler zijn bal met het pallet
door de beugel probeert te spelen vanaf de

greppel, zodra de bal stil ligt is de volgende

speler aan de beurt. Wanneer men de bal door
de beugel speelt krijgt men hiervoor 2 punten,
hetgeen door een scorebord wordt aangegeven.

Z\n alle vier ballen vanaf de greppel in het spel
gebracht, dan speelt het eerst die speler wiens

bal het dichtst bij de beugel ligt en vervolgens
de dan dichtst bijzijnde enz. Men kan echter
niet alleen punten verkrijgen door zijn bal door
de beugel te spelen, maar ook door de bal van

de tegenstander met de speelbal in de greppel
te spelen. Raakt men echter de bal van de

tegenstander niet of slcchts gedeeltelijk, zodat
de eigen bal in de greppel terecht komt, dan
krijgt de tegenstander 2 punten erbij. Degene
die het eerst 30 punten heeft is winnaar. Een
gelijkspel in een parti is dus niet mogelijk.

- t8-
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,CONTACTPUNTJES":
Een paar artikeltjes uit ons toenmalig clubblad
van de V.V. Gilze
(12e jaargang no. 2 - maart/april 1961).

Een zlvare worsteling, welke competitie heet, zal
weldra tot het verleden behoren. Na maanden
van inspanning,.van opoffering en veelal ook
van voldoening is de tijd gekomen om even op
adem te komen. Om enkele weken tp genieten
van de zoÍner en de lporten welke deze biedt.
Men verzamelt een nieuwe voorraad energie om
straks monter en fris de nieuwe competitie aan
te vangen. Dit op speelterreinen, welke zich ook
weer keurig hebben hersteld van de diepe com-
petitiewonden. A1s.......ia, als een zinloze be-
drijfscompetitie deze illusies niet kwam versto-
ren. Want ook in onze vereniging bevinden zich
elementen, welke dit soort afbraakvoetbal sti-
muleren. Zij hebben zich tijdens de beöindigde
competitie angstvallig gespaard, vooral wat de
wekelijkse training betreft. Zil menen nu op hun
bedrijf een dominerende rol te kunnen gaan
spelen. Een zee van vrije tijd, welke men nu
plotseling schijnt te bezitten, wil men productief
gaan maken door ...... wild voetbal. De gewone
competitie was voor hen kennelijk te goed geor-
dend. Die was alleen maar interessant voor de
vrienden van de elftalcommissie, aldus rede-
neert men. Rekent men er misschien op dat
men ook in Gilze zal zwichten voor dergelijke
misleidende argumenten. Het kleine "Gilze" dat
gedaan heeft wat b.v. het grote Willem-Il niet
zou doen, n.l. het gelegenheid bieden tot voet-
ballen aan zes senioren-elftallen. Dat kleine
"Gilze", dat zijn spelers een zo voortreffelijke
servrcs liet genieten. We denken aan gelegen-
heid voor een goed verzorgde training, goed
bespeelbare terreinen, vervoergelegenheid,
prima materiaal, enz., enz. Bt dit comfort was
waarlijk niet alleen aan het eerste elftal voorbe-
houden. Aan ongeveer 70 spelers (senioren)
werd wekelijks gelegenheid geboden om te
trainen en 'n wedstrijd te spelen. Geen onzer
spelers is iets tekort gekomen. Daarom mag het
ondermijnende straat- en bedrijfsvoetbal hier
geen kans krijgen. Uitgezonderd misschien een
enkele maal bii een feestelijke gelegenheid b.v.
in een llepaald bedrijf. Overigens hoort dit
soort voctbal het best thuis op de heide. Onze
terreinen mogcn er niet mee worden besmet.
Gaarne uw commentaar in dit blad tegemoet
ziende,

een "GILZE"-naar.

Enkele vragen die bij ons opkomen zijn;
- welke elementen waren dit binnen onze

vereniging die dit aÍbraakvoetbal stimuleer-
de?

- wie hebben zich toen zo angstvallig gespaard,
vooral tijdens de trainingen?

- wie waren de "vrienden" van de elftalcom-
missie?

- waar lag in Gilze ergens de heide?
(De "Hooikar" wellicht?)

Graag uw reactie naar (wellicht van de wat
"oudere" leden),

de redactie, A. Smeekens.

hii
1e

2e

3e

4e

5e

6e
'/e

speelt fair
heeft waardering voor de tegenpartij
legt zich neer bij de beslissing van de
scheidsrechter
zorgt voor een goede lichaamsconditie;
traint dus regelmatig
komt goed verzorgd op het veld
respecteert het eigendom van een ander
is een goed sportmakker voor zijn mede-
spelers
onthoudt zich van grove bewoordingen
moppert niet gedurende de wedstrijd
en houdt met dit alles de naam van zijn
club hoog.

8e

9e

10e

V.V. Gilze,
A. Smeekens.

IÀíASBIJDRAGE VOETBALTENUE
JEUGD:
Met ingang van dit seizoen zijn alle teams van
V.V. Gilze uitgerust met een door de vereniging
beschikbaar gesteld wedstrijdtenue. Om kleur-
verschillen e.d. te voorkomen dient de kleding
steeds op en centrale plaats te worden gewas-

sen. Hiervoor zijn een aantal 'wasmoeders'
aangetrokken. Omdat de leden nu zelf niet
meer hoeven te zorger voor een tenue en het
zelfs niet meer hoeven te wassen, heeft het
hoofdbestuur besloten dat per jeugdspeler een

bijdrage gevraagd wordt van f 25,00 per sei-

zoen. Deze bijdrage wordt tegelijk met de con-
tributie over het 2e halfjaar (anuari - juni 1995)

bil de jeugdleden in rekening gebracht en voor
de volle I00Vo doorgesluisd naar de betreffende
wasmoedsrs.

-t1-

DE TIEN GEBODEN VOOR ELKE
GOEDE SPORTMAN:
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WIJS GEHANDICAPTEN DE DEUR
NAAR EEN SPORTIEVE
VRIJETIJDSBESTEDING

Nog veel te veel gehandicapten komen na hun
bezigheden overdag de deur niet meer uit. En
al zeker niet om te gaan schermen, schaken,
roeien of goalballcn. Paardrijden, zwemmen,
skiën of vissen.. Of om een van die vele andere
sporten te bedrijven.

SPORTEN IS GEZOND ....... VOOR IEDER.
EEN

Hoeveel Nederlanders bedrijven sport op topni-
veau? Vele malen groter in aantal zijn de Ne-
derlanders die omwille van hun konclitie aan
sport doen. Sporten is gezond én sporten heeft
een sociale funktie: naast je dagelijkse activitei-
ten even andere mensen ontmoeten in een an-
dere omgeving, heerlijk! Dat gunt u toch ieder-
een! En töch komen duizenden potentiële spor-
ters met hun handicap de deur niet uit.

SPORTEN IS GEZOND......OOK VOOR GE.
HANDICAPTEN

Elke sport is in principe ook te beoefenen door
gehandicapten. Bewegen, aan konditie werken is
voor hen even belangrijk als voor wie dan ook.
Even belangrijk, niet even gemakkelijk te reali-
seren. Als wij iedereen een sportieve vrijetijds-
besteding gunnen, betekent dat dat we voor de
gehandicaptensport extra in de portemonnee
moeten tasten. Want er zijn aanpassingen nodig
en die kosten exra geld. Hoe zit het ook al-
weer? Sportief de vrije tijd doorbrengen, dat
gunncn we toch iedereen? Nou dan! Dan heb-
ben we daar toch zeker iets extra's voor over!

Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
organiseert eind april/begin mei 1"995 hun jaar-
liike collectie. Gun je als valide sporter iedereen
de gelegenheid om in de vrije tijd aan sport te
doen, geef je dan op als collectant. Door slechts
een uurtjc van ie tijd hieraan te besteden open
je voor velon de deur.

Opgeven vóór 31 december a.s. of nadere infor-
matie bij Cees Kock, Versterstraat 6 (tel. 2069)

KERSTOVERWEGING
DOOR DE VOORZITTER

ztl
In slow-motior.zag ik het gebeuren.
Stap voor stap kwam hij aanlopen. Van verre
reeds wijzend met zijn vinger om deze vervol-
gens ten aanschouwen van miljoenen voetballief-
hebbers met kracht in een oog te prikken. Leg
dat maar eens uit aan je zoontje (E5) die je
probeert sportief gedrag aan te leren.

WIJ
In slow-motion zag ik ze voorbij komen.
Week na week vielen ze bij Jan binnen. Van
verre zwaaide hij er al mee als ik kwam aange-
lopen. De rode en gele kaarten, de strafrappor-
ten, de boetes. Leg dat maar eens uit aan een
vereniging waar vorig jaar de Fair-Play Cup met
trots werd binnengehaald.

ALLEMAAL
In slow-motion gaat 1994 over in 1995.

Wedstrijd na wedstrijd brengt het einde van
1994, 1995 naderbij. Sportieve wedstrijden naar
wii allen hopen. Geel en Rood? Ja,...maar dan
alleen met hazelnoot!

Prettige feestdagen en een vooral SPORTIEF
1995!

Aimé Cruysbergs

*1"o'



Nieuws van de supportersclub:

Kaarten
De kaartavonden in het clubgebouw zijn in volle
gang. Bent u er nog niet geweest, kom dan eens
langs: u bent van harte welkom. Zie voor data,
aanvangstijden de aktiviteiten-kalender in de
Voorzet. Verder in het clubhuis op het prikbord
en op de lichtbalk kunt u onze aktiviteiten vol-
gen.

Clubavond voor leden supportersclub
Zaterdag 17 december a.s. in het clubgebouw
van V.V. Gilze, aanvang 19.00u. In een kerst-
sfeer gezamenlijk een goede koffietafel nuttigen,
met nog een paar consumpties bij binnenkomst
per persoon. En gedurende de avond een aantal
ronden gratis Bingo, met vele leuke priisjes.
Alle prijzen ziin op de kersttijd gericht, dus snel
bruikbaar. U als lid van de supportersclub heeft
al bericht ontvangen van ons en zij die zich
hebben opgegeven, wensen wij een prettige
avond toe.

Vy'orstebroodaktie supportersclub
Zot t mee willen helpen met onze worste-
broodaktie op vrijdag 24 februari en op zater-
dag 25 februari 1995? Ia, het lijkt nog ver weg,
maar als de feestdagen achter de rug zijn, is het
maar aftellen tot het carnavalsfeest weer los-
barst. En ruim van tevoren willen wij onze zaak-
jes geregeld hebben, zoals: de wijkindeling,
aantal hulpen, aantal auto's. Ja, het is een hele
goede aktie voor onze club, maar wij hebbcn
veel hulp nodig. Geef uzelf op bij een bestuurs-
lid, als u mee wilt helpen om deze aktie te doen
slagen. Wij hebben gedurende twee jaar een
leuke ploeg mcnsen bijeen met deze aktie, maar
Gilze blijtt groeien, dus hebben wij ook meer
mensen nodig op straat. En het is geen 'schooi-
en', u komt met een goed prc,dukt aan dc deur,
voor de gewone winkelprijs én netjcs thuisge-
bracht. Helpt u ons mee? Hoe meer wij verko-
pen, hoe beter het is voor de gehele V.V. Gilze,
want daar komt het tenslotte toch terecht. U als
lid krijgt nog een stencil thuis, maar ook niet
ledcn zijn welkom om te helpen met deze aktie.
Als u mee wilt helpen, kunt u nu al bellen naar
5549.

Kadotio voor de fecstdagen
Tip 1. Een clubparaplu voor maar / 15,00!

Wees er snel bij, de vooraad is be-
perkt.

Tip 2. Een lidmaatsc\apskaart van de nog
steeds groeiende supportersclub voor
maar twee tientjes per voetbalseizoen.

Snel reaqeren en ecn leuke verrassing kado
Als u lid wilt worden van onze Supportersclub
en u beslist snel dan hebben wij voor u een
leuke attentie (waar u uw leven lang plezier aan
hebt!). Nieuwsgierig geworden? Geeft u zich
dan snel op, brj een bestuurslid of bel 5187 of
5549.

Weet u het nog?
U kent iemand die lid is van onze club en die in
het ziekenhuis verblijft; meldt dat dan even bij
ons. Beter meerdere malen gemeld, dan verge-
ten een kaart te sturen of een bezoek te bren-
gen. Wij als bcstuur weten ook niet alles, de
leiders van de Gilzer teams vragen wij ook hun
medewerking vanwege ziekte of langdurige
blessures. Wij wensen ook via deze weg alle
zieken en geblesseerden een spoedig herstel toe
namens de gehele supportersclub.

Voor eenieder die dit leest:
PR"ETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZONI)
EN GELUKKIG 1995.

En voor al onze leden hebben wij weer een
leuke wenskaart en een hele leuke attentie klaar
liggen. Wij hopen wel dat u thuis bent als wij
langs komen bij u, want deze keer past het niet
bij u in de bricvenbus. Nieuwsgierig geworden?
Nog even geduld, u kunt er nog vele jaren ple-
zier van hebben, dat is zeker. En gebruikt u het
niet, dan is het nog een leuk ding om te hebben.

Voor alle ieusd van V.V. Gilze:
Maak een leuke wcnskaart. De Supportersclub
looft een aantal prijsjes uit voor de leukste, de
mooiste, de origineelste en noem maar op. Een
jury, bestaande uit selectiespelers zal de prijs-
winnaars aanwijzen. Deze Kerst- en Nieuwjaars-
wens mag je van allerlei materialen maken, hoe
groot, hoe klein, dat moet je zelf weten, verzin
maar wat. Wij versieren met jullie wensen het
clubhnis van V.V. Gilze. Inleveren op zaterdag
l-0 decen-rber of op maandag 12 december in de
kantine. Doe mec en maak kans op een prijs,
deze worden bekend gemaakt op zaterdag 24
december tijdens de Bingomiddag voor alle
pupillen van de V.V. Gilze.

SUPPORTERSCLUB V.V. GII 7tr

,,@

s.c.v.v. Gitze
Opgerlcht legl99l
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NIEUWE INDELING
VOORJAARSREEKS:
Nu de najaarsreeks beëindigd is, heeft de Kring
Hart van Brabant van de KNVB de nieuwe
indelingen gemaakt voor het voorjaar van het
seizoen 199417995. Overigens begint op 10 de_
cember de nieuwe competitiel Onderstaand
hebben we per team een overzicht samengesteld
zodat je weet tegen wie je allemaal moet spelen:
Gilze A1:
SVG, NEO'25, Uno Animo, Hieronymus, Gilze,
Nemelaer.
Gilze B1:
S.S.C., Baardwijk, Gilze, R.W.B., Riel, S.V.
Capelle.
Gilze Cl:
Viola, Riel, S.C. Elshout, Hilvaria, Gilze,
RKTVV 2.

Gilze C2:
RKDSV 3, Blauw Wit, Gilze 2, SV Heusden,
VOAB 3, SC't Zand 3,.RKTW 4, TAC/BV/8.
Gilze Dl:
DESK 2, Gilze, Nemelaer, RKDSV, Oisterwijk,
Audacia,
Gilze D2:
ZIGO 5, Were Di 2, Sarto 5, VOAB 5, ....?,
Gilze 2.

Gilze El:
S.S.C., Gilze, Zouavia, GSBW Z, VOAB Z,
Nemelaer.
Gilze E2:
Gilze 2, Sarto 5, Ons Vios 3, Riel, RKDSV,
DESK 2.

Gilze E3:
SSC 4, RKTVV 2, Berkdijk, Gilze 3, SFC 2,

GSBW 5.

Gilze E4:
Uno Animo 3, Zouavïa 4, VOAB 5, SVSSS 4,
DESK 5, Gilze 4.

Gilze E5:
GSBW 7, Zigo 7, White Boys 2, WSC 7, Gilze
5, SC 't Zand 10.
Gilze Fl:
Sarto, Hilvaria, RKC, SVG, Nevelo, Gilze.
Gilze F2:
RKDSV 2, SC 't Zand 3, Zouavia 2, Gilze 2,

Oirschot Vooruit 2, Audacia.
Gilze F3:
Waspik 2, SC 't Zand 5, White Boys, DESK 4,

Gilze 3, Zigo 3.

Gilze F4:
RKTVV 3, Hilvaria 4, Gilze 4, TAC/BWB 2,
NEO',25 2,....?.

. ** * * {< * ** * * * * * * * {< * * **.*******{<**x
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Technisch Bureau Sfzangez,s 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5) 5442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud

g, Erkend

Uneto

Beveiligings-
lnstallateur

C§urro
--'n 

\

Lr(end
Elektrorechnisch

I,l/aarborg installateur

gr Lid vu

ffi" Ver€nigint v.n
Ned€rlndse

TIETO
Sectie In-tsEuctuur lns6lleti€bedriiven

(,
d.

Von koziin tot bedriifspond!

w OO

rl bouwen
qqn ,

Uw wensen o

Bel voor meer informotie:

Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Rijen b.v.
loon ló Riien Tel. 01612-27772 tox01612 - 30320Euro
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De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wot'dt

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. Qaarom 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. BAhODan[ El

Er is ccn
bank dic vccl

aan sport cloct.

I

Rabobank. Aangenaam.


