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Flair Plastics
Lange Wagenstraat 55
Postbus 5, 5126 ZG Gtlze
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DE VOORZET: 2e "SEIZOEN"GANG NUI\{MER 4: FEB. 1995 / LEDEN SPONSORS ETC. / 0,=

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

"7 maart 1921
Lange Wa_eenstraat 52 te Gilze
Postbus 137 " 5126 ZI Gilze
0i615-1993
Rabobank Gilze 11ó6 09 559.
C Kock. VeÍsterstraat 6" 5126 BT Gilze (01615-206q)
A Aarts. Van Heinsbergstraat 42.5126 FL\i Gilze (016i5-i 169)
J Aarts. Van Brederodestraat 6. 51?6 LlZ G1lze (0 I ó 1 5-2 5 3 8 )

A Smeekens. Hubertusveid7.5126 XJ Gilze (016i-5-1162)

In dit nunner onder andere:

* Extra pr4zen in de sponsorlotenj

* Wist u dat

* .ABC-raad

* Woordraadsel

* Terucblik op I99{ hetiaar ran

* Nieu.,vs uit de kantine

* De rubrieken OPEN KAART en DE COLUMN JEA!,I DE KONL\CK

* InÍbrmatie o\rer een van onze sponsors: Slagerij Goolvan Loon.

LIDNIAATSCHAP:

Ll/ij wnrelkomen: Linda Bont. Iluud ()ilh.s, lvíqra Pruijs.sers en Bo.s [-ermeulen

AANTAL LEDEN PER 28 J.ANUARI 1995: 393

Nieur've leden kunnen zich aanmelden bii de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap drent uiterirlk te geschieden r,oor 31 mei van ieder jaar De jaarcontributie
moet in twee termiinen worden voldaan (juli & januari) Ook bij opzegging gedurende het seizoen b1iift de
jaarcontributie r,'erschuidigd

van het iidmaa rnoet de ( ',r'Orden

INZENDEN KOPIJ:

Indien u een artikelt-ie wilt schrijven voor "De Voorzet"ofeen zoekertje u'ilt plaatsen. dan kunt u dit
inleveren bii een r.an de volgende adressen.

o A. Smeekens. Huberrusveld 7 te Gilze
o J. Aarts. Van Brederodestraat 6 te Glze
o W Alikermans. Past van Dijkplein 11 te Gilze
r INFO (COCA-COLA) bal in het clubgebouu'r'an VV Gilze

Kopij voor de volgende "\'oorzet"dient uiterlijk op 6 nruart 1995 te zijn ingeleverd
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TERUGBLIK 1994.,..
Natuurlijk, het is beter vooruit te kijken dan om
te zien, gedane zaken nemen immers geen keer,
waar staan wij nu als V.V. Gilze?

Algemeen:
1994 was eigenlijk het eerste jaar van ons als

'nieuw'bestuur, waarin naar onze mening één of
meer dames niet zouden misstaan, sterker nog,
erg welkom zouden zijn. In augustus lgg3
traden wij aan, maar met name de eerste
maanden was voor iedereen toch eËns even de
kat uit de boom kijken. Vorig jaar konden wij
door vele inspanningen van alle leden van de
V.V. Gilze gezamenlijk de eerste resultaten van
een nieuw beleid zichtbaar maken. Natuurlijk,
heel erg zichtbaar was het verenigingstenue, dat
alle spelende leden met ingang van het nieuwe
seizoen 199411995, ter beschikking is gesteld.
Een uniek tenue, enig in zijn soort geeft onze
vereniging een geweldige uitstraling. Hierover
hebben ons al vele leuke en aardige opmerkin-
gen bereikt van andere verenigingen die haast

Jaloers' hierop zijn. Toch heeft dit tenue veel
werk met zrch meegebracht... en nog'! Met name
Mart Machielsen is hieraan vele uren kwijt,
terwijl hij dit zo niet had voorzien. Gelukkig
maar, anders had hq zich misschien wel be-
dacht! Het begon al met de keuze van de
Ieverancier. Uiteraard zochten wij eerst binnen
onze reklamevoerders een geschikte partner,
maar het feit dat wij een eigen, nog niet be-
staand tenue, wilden hebben, maakte de spoe-
ling dun. Uiteindelijk viel de keuze op een
leverancier in Den Haag, ziin naam ben ik even
kwijt. Vol verwachting zouden wrj op de vereni-
gingsdag het nieuwe tenue presenteren, maar
helaas, de man uit Den Haag kwam zijn afspra-
ken niet na. Enerzijds wat betreft de uitvoering
maar ook de levertijden. Goede raad was duur,
maar ons restte niets anders dan de 2e keus te
raadplegen. Binnen een tweetal weken werden
er concrete afspraken gemaakt en zou Ad Eras
(Eras Sport) in samenwerking met de fa. Broe-
ders uit Chaam de nieuwe kleding-lijn van de
V.V. Gilze gaan leveren. Op dat moment was al
enige twijfel of alles op tijd (L augustus 1994)
geleverd zou kunnen worden, maar als de jeugd
zou aanvangen met zijn competitie, zouden alle
spullen er zijn! Het is genoegzaam bekend dat
de aflevering met stukjes en beetjes is uitge-
voerd maar uiteindelijk mogen wij blij zijn dat
wij in zee zijn gegaan met Eras Sport en Broe-
ders uit Chaam. Nog steeds is Mart bezig met
de nasleep van de leveringen, o.a. nieuwe
ritssluitingen in de coachjassen, maar hij lacht
nog steeds!

Het aantal leden is explosief gegroeid. Eind
l-994 telden wij bijna 390 leden, ruim 50 meer
dan het jaar daarvoor. Hoewel wij hiermee erg
blij waren, werd al snel een luxe-probleem
duidelijk. Onze trainingsacommodatie is duide-
lijk onvoldoende en niet berekend op dit leden-
aantal. [n onderzoek heeft men nu de mogelijk-
heid, de velden zodanig te draaien, dat de be-
schikbare ruimte efficiënter wordt benut waarbij
tevens het handbalveld zal worden verwijderd.

Sponsoring:
Op het terrein van sponsoring staat alles ook
wij aardig op de rails. Kon voorheen een spon-
sor nog wel eens een elftal in het nieuw steken
door tenues beschikbaar te stellen, nu stelt zoals
gezegd de V.V. Gilze sowieso voor elk team
tenues beschikbaar, en kan een sponsor tegen
betaling daarop zijn bedrijfsnaam/logo laten
drukken. Deze gelden komen op die manier de
gehele vereniging ten goede en is een team dus
niet meer aÍhankelijk van de sponsor op zich.
Maar belangrijk nieuws in 1994, waarmee wij
overigens de overige (shirt)sponsors beslist niet
te kort vï\\en (oen, »ras de orereenkomst met
een nieuwe hoofdsponsor voor onze vereniging,
Drankenhandel J.A. van Enschot BV. Voor een
periode van 3 jaar zullen alle teams van V.V.
Gïlze al voetballend, de naamsbekendheid van

Van Enschot vergroten.

Technische zaken:
Voor wat betreft de technische zaken zijn er in
L994 ook veel ontwikkelingen geweest! Het
trainer- en leiderkorps is belangrijk uitgebreid
en zo'n 1,7 leiders volgden een cursus "in com-
pany", met andere woorden in ons eigen club-
huis en uiteraard ook de trainings-accomodatie.
Zeker wat betreft de jeugdafdeling zal menig
vereniging Jaloers' naar ons kijken. Per team
zijn er in principe steeds 3 leiders/ trainers
beschikbaar. Naast de vele inzet van deze vrij-
willigers, die nog eens verplicht worden om lid
te zijr. van onze vereniging, is het ook de ver-
dienste van de jeugd-coördinator en het jeugd-
bestuur dat alles nu beter gestructureerd is.

Men ziet het ook als een taak om naast het
voetballende element ook zorg te dragen dat
andere verenigingsaktiviteiten een impuls te
geven. Je bouwt een vereniging niet enkel op
met voetballen, je streeft naar saamhorigheid en
het 'wij-gevoel'. Daarom zal 1995 met name in
het teken staan van alternatieve programma's bij
algehele afgelasting van trainingen en wedstrij-
den, maar zal ook de aktiviteitencommissie
bestookt worden met suggesties en ideeën.
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Een 'verloren' grasstrook, grenzend aan het
tenniscomplex werd aan de tennisclub beschik-
baar gesteld. Hierdoor waren zij in staat om 2
nieuwe banen aan te leggen. In ruil hiervoor
plaatste men een ballenvanger die wij in de
toekomst willen gebruiken om op die plaats de
keeperstrainingen te verzorgen. Daarnaast kon-
den wij het spreekwoord, "beter een goede
buur, dan een verre vriend", in de praktijk bren-
gen.

7S-jarig bestaan:
Ook is in 1994 een begin gemaakt om de voor-
bereidingen te treffen voor ons jubileum in
1996. Onze vereniging bestaat dan 75 jaar en is
hiermee een van de oudste verenigingen in de
regio. Hoewel al eens eerder opgepakt, heeft dit
bestuur zich ten doel gesteld, de vereniging een
broodnodig kado aan te bieden: een nieuwe
veldverlichting. Zoiets kun je niet uit de gewone
(eigen) middelen betalen, dus werd er gezocht
én gevonden. Een loterij, als participant in de
Nationale Sponsorloterij, zou de V.V. Gilze het
benodigde geld in bijna 2 jaar binnen kunnen
krijgen, mits er voldoende deelnemers zouden
zijn. Huis-aan-huis werd een brief bezorgd en
later door (slechts enkele!) leden weer opge-
haald. Maar het resultaat was er niet minder
om! Eind december 1994 hadden wij al rond de
500 (!) deelnemers. Realiserend dat van elk
ingelegd tientje rechtstreeks 6 gulden naar de
vereniging gaat, heeft het bestuur er alle ver-
trouwen in dat de benodigde gelden op'het
einde van de periode aanwezig zullen zijn. In
ditzelfde kader deed onze vereniging ook mee
aan de WK-Coca-Cola-etiketten wedstriid. Het
was de bedoeling om zoveel mogelijk WK-eti-
ketten te sparen in een periode van ca. 12 we-
ken. Uit de inzendingen zouden 5 verenigingen
in Nederland een prijs kunnen verdienen van
elk f 10.000,00. Begon men in de eerste week
met ruim 1000 etiketten (en dat vond men al
veel), de laatste week kende een weekopbrengst
van ruim 20.000 waardoor het totaal op bijna
105.000 kon worden afgesloten. In het enthousi-
asme werd de inzending vergezeld van een
ludieke fotoreportage en videoband. Hoewel
onze vereniging werd genomineerd bij de beste
1-0 van Nederland, bij de eerste 5 was jammer
genoeg niet haalbaar. Toch kregen wij nog een
extra prijs. Men was bij Coca-Cola zo onder de
indruk van de originele inzending dat men de
V.V. Gilze een extra prijs toekende van

Í 5.000,00. Dit geld werd na aftrek van de kos-
ten van een Coca-Cola-party voor de hardwer-
kende jeugdleden toegevoegd aan het lichtmas-
tenfonds.

Yerenigingsdag....Open dag:
Nieuw dit jaar was ook de Verenigingsdag.
Voorheen hield de V.V. Gilze op Hemelvaart
altijd een Familietournooi, doch deze formule
had niet meer de aantrekkingskracht zoals zo'n
twintig jaar geleden. Het was jammer dat door
vele afgelastingen een aantal elftallen nog com-
petitieverplichtingen had, maar het mix-tournooi
(4 tegen 4) was een regelrecht succes. Daar-
naast was er voor de jeugd een springkussen,
vlaamse kermis (met o.a. een schiettent). In de
feesttent werd 's-avonds aan de senioren de
mogelijkheid geboden de kunsten te laten zien
op een rodeostier. Hiervoor viel de belangstel-
ling tegen, hetgeen ook zijn oorzaak had in het
feit dat Grlze I op dat moment nog een wed-
strijd moest spelen en nog niet veilig was voor
degradatie. Overigens zal <le naam "verenigings-
dag" worden gewijzigd in "Open dag". Hiermee
wil de V.V. Gilze nog meer illustreren dat onze
vereniging er voor alle belangstellenden is. Een
goede vereniging wordt immers 'gedragen' door
een goede en hechte gemeenschap waarvan het
dorp Gilze bij uitstek een goed voorbeeld is.

Supportersclub:
Het bestuur ervaart het dat de aanwezigheid
van de Supportersclub van grote waarde is. In
1994 deed men al een financiele donatie in het
lichtmastenfonds, maar dat niet alleen. Men
staat vaak klaar hand- en spandiensten te verle-
nen. Het is een club die onze vereniging met
woord en daad een warm hart toedraagt. Ook
zij bereikten een mijlpaal in 1994, eigenlijk zelfs
Iwee:
1. men overschreed de magische grens van 1-50

(!) leden;
2. bij hun worstebroodaktie verkocht men meer
dan 10.000 stuks!

Pupillenkamp:
Voor de eerste maal in deze opzet werd er een
pupillenkamp georganiseerd met als resultaat en
grandioos succes. Natuurlijk waren er nog wat
schoonheidsfoutjes, maar daarvan hebben de
deelnemers nauwelijks iets gemerkt. Menig
pupil ging op zondag dan ook total-loss naar
huis, maar ja wat wil je als je vanaf wijdagmid-
dag aktief hebt kunnen deelnemen aan de vele
spelonderdelen die de organisatie op touw had
gezet. Een regelrecht succesnummer dat ook in
L995 zal worden herhaald, dat ervoor zalzorgen
dat het sportpark wordt omgetoverd in een echt
tentenkamp!

William Akkermans.



BELETDSPI-AN V.V. GtlZE 2000 (3)
De vorige keer hebben wij ons verhaal besloten
met de doelstellingen van het jeugdbeleidsplan.
Dit doel, het op een sportieve manier de jeugd
bezig houden met de voetbalsport, waarbij grote
waarde wordt toegekend aan de vorming/oplei-
ding van deze doelgroep.
Om de doelstellingen te kunnen realiseren wor-
den de volgende stappen ondernomen.
1: Optimale technische en sociale begeleiding;
2: De kwaliteit van de Jeugd op voetbalgebied

verhogen;
3: Het prestatieniveau van de jeugdspeler nau-

wlettend volgen;
4: Zorgdragen voor een goede doorstroming;
5: Zorgdragen voor een verantwoorde overgang

naar Senioren;
6: Versterken binding en communicatie vereni-

ging;
7: F-pupillen spelenderwijs kennis laten maken;
8: Vanaf E-pupillen met selectie groepen \eer-

ken;
9: Bevorderen sportief en correct gedrag;
Realisering van de doelstellingen kan alleen
worden bereikt door de inzet van de nodige
mensen en middelen. Er dient zowel kwalitatief
en kwantitatief kader aanwezig te ziin.

Hoe gaan we te werk:
Van F-pupil t/m A-junior wordt aangegeven hoe
de organisatie, de taken, enz. moeten zijn voor
het optimaal functioneren van de elftallen. Be-
langrijk is dat iedereen weet wat hij moet doen
en niet moet doen. Er is een duidelijke taakom-
schrijving gemaakt voor:
* technisch (eugd) coördinator;
* jeugdtrainers;
* jeugdleiders;
Van elke leeftijdsgroep zijn een aantal kenmer-
ken beschreven op basis van een aantal invals-
hoeken:
* de lichamelijke;
* de motorische;
* de psychische;
* prestatie-motivatie;
en is daarnaast beschreven per groep de hoofd-
doelstelling en op welke manier de training en
wedstrijd moet worden beleeft.
Een ander belangrijk onderwerp is het selekte-
ren van de jeugdspelers. Want:
De speler (het individu) is er helemaal niet bij
gebaat als hij op hetzelfde niveau moet blijven
spelen/trainen. Het gaat te makkelijk voor hem.
Het staat zijn ontwikkeling (voetbal) in de weg.
Hij staat stil. Daarom moet er een scoutingsap-
paraat in de eigen jeugd zijn.

Hoe doen we dit?
1. Stel hem in een leeftijdsklasse (elftal) hoger

op;
2. Laat de speler in een hogere leeftijdsgroep

mee trainen;
3. Differentiatie in training bij eigen leeftijds-

groep;
Voor dit bovenstaande is het onontbeerlijk dat
er op niveau getraind wordt.
- Herhaling
- juiste coaching
- voetbaleigen bedoeling
- rekening houdend met de groep.
Volgende keer gaan wij weer verder met het
'Jeugdplan". Zoals al eerder geschreven: Johan
Oprins werkt momenteel aan een verbetering
van het bestaande concept BELEIDSPLAN
Y.Y. GILZE 2000. Zodra dat gereed is zullen
wij u hierover informeren en zal het beleidsplan
voor elk belangstellend lid ter inzage liggen.

William Akkermans

AKT]VITEITENKALENDER
Houdt ook de aktiviteitenkalender in de gaten.
Er z\n al een aantal zaken gepland:
* l0-A2-L995: KaartavondSupportersclub;
* 24-02-7995: Worstebroodaktie Supporters-

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

club;
*10-03-1995: KaartavondSupportersclub
* 17-03-1995: Kaartavond E.V.V. -

SCVV Gilze
*24-04-1995: Informatieavondkampleiding
* 06-05-1-995: Penaltybokaal;
* 08-05-1995: Informatieavond jeugdkamp tbv

ouders
* 25-05-1995: Open dag;
* 26-05-1995: Pupillenkamp
*2:7-05-1995: Pupillenkamp
* 28-05-1995: Pupillenkamp
* 24127-05-1996t viering 7S-jarig bestaan van

VV Gilze.
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GÉZAIYIENLUKE
KASTÉLÉINS
CAFETARIAHOUDERS
* Cafe-bar
*Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Cafe - Restau ran t-Zalen
* Cafe-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
*Cafe-Bar
* Eetcafe
n Snack-Bar
* Bar

,rDe Pornp"
,rtt Centrumt'
,,Achter de Tuinties"
,rDe Hooikar"
,rDen Heuvel"
,rCtest Lat t

,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,rDe Tip"
,rDen Brooy"
,rtt Centrum''
,, Baloe "

l I
Voetbalschoenen

q,ffi

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
Lederwaren - §pert- *** tel. 1706 *** GILZE

e
UMBR(D
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en afdrukken binnen 2 uur;

.* Kopiëren zwartlwit;

* PlastiÍiceren van uw kostbare papieren tot A3-formaat.

rre verze ke ri ng sadviesbu reau
roelands

d*l
nval lid

*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp Lei n 11a-12

5126 Al,l Gi lze

te l: 01615-1720

fax:01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!



J sPoNsoR STELT Z:ICH VOOR.....---
'n Dinsdagavond 19.00u. Mijn jas mag ik uit
doen, de koffie staat klaar maar tegelijk heb ik
de eerste 'kat' al weer te pakken! Tja, bii wie
zijn we ditmaal op bezoek? Een trouwe klant
(die tegen een stootje kan) weet al wie zich
deze keer eens nader voor ste1t.......... Slagerij
Goof van Loon! Als oudste zoon uit een gezin
van 8 (!) kinderen, (hoe zouden die andere
zeven zï1n?), werd Goof in 1942 in Dongen
geboren! Vader was een echte slager, een au-
thentieke, op ambachtelijke wijze zögez.egd. En
als wij er de boeken eens op naslaan moeten wij
vaststellen dat er sinds vorig jaar al één eeuw
"Slagerij Van Loon" bestaat. Op grond van deze
mijlpaal, kun ie zelfs al de titel "hofleverancier"
aanvragen. Maar of deze titel zou passen bij de
'eenvoud' die onze slager Goof uitstraalt......
Daarnaast, stel je eens voor dat iemand van het
Koninklijk Huis eens de inkopen in de Nieuws-
traat gaat doen, stel je dat eens voor.... Zou hij
dan ook zijn woordje klaar hebben? Maar nu
weer ter zake. Honderd jaar "Slagerij Van
Loon" is natuurlijk niet niks. Broer Ben in Don-
gen heeft een paar dagen de slingers buiten
gehangen, maar 'onze Gocf bleef weer met
beide benen op de grond. Bn zo is hij ook
begonnen.

Na de lagere school ging hij naar de middelbare
maar hij wist uiteindelijk nog steeds niet waar-
mee hij de kost zou moeten verdienen. Maar
thuis had men zoals gezegd een ambachtelijke
slagerij en zonder er echt over na te denken
rolde Goof vanzelf in het slagersvak. Na eerst
het gezel-diploma te hebben behaald ging hij
naar de slagersvakschool in Tilburg. Ook het
middenstandsdiploma werd met goed gevolg
binnengehaald maar uiteindelijk moest hij dan
toch maar in Militaire Dienst. Wij schrijven nu
de jaren 196211963. Door al zijn studies had
Goof het weten te rekken tot zijn Z}e jaar, maar
er onderuit komen lukte dus niet. Na de wapen-
rok begon hij maar te werken in dé slagerij in
Dongen, die van vader Henk. Maar vader had
door zijn kinderen genoeg 'personeel, en Goof
wist nog steeds niet wat hij zou gaan doen.
Totdat er op een gegeven moment een grossier
uit Princenhage aan vader Henk vroeg of Goof
niet bij hem kon komen werken. Zo gezegd,, zo
gedaan. Het ging wel aardig en hij kwam bij
veel slagers, zo ook bij Bart Smulders in Gilze.
Die deelde hem op een gegeven moment mee
dat hij de week daarna niet meer hoefde te
komen omdat de winkel in Gilze ging sluiten.
Bart zocht nog wel een koper voor zijn zaak,
maar zat daar niet echt over in. Hij had zelfs al

een advertentie laten plaatsen om zijn klanten
te bedanken en dat hij de zaterdag daaraanvol-
gend voor de laatste maal open zou zijn. Dit
was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd,
want Goof besprak dit 's-avonds direct met zijn
vader. Nog diezelfde week kwam men al tot
overeenstemming en de eerder genoemde zater-
dag stond Goof al in de winkel om de klanten
te vertellen dat men welkom bleef op Nieuws-
traat 10 omdat hij de zaak ging overnemen.

Men begon in een zeer klein winkeltje, later is
dat uitgegroeid tot een modern geoutilleerde
slagerswinkel. Zo'n 2A jaar geleden bouwde men
er een huis naast en werd de winkel vergroot.
Een tiental jaren gelden nam men de slagerij
('werkplaats') onder handen en nog niet zo lang
geleden werd de winkel weer gemoderniseerd.
Al met al een zaak om trots op te zijn, zeker als
je ziet waarmee moest worden begonnen en dat
met zo'n 5 andere slagerijen in het dorp. Bij
Goof van Loon zijn nu 3 full-timers en 2 part-
timers in dienst, maar hierbij is nog niet gere-
kend ons 'Anneke' die haast geen moment van
zijn zijde wijkt. Zij helpt Goof overal mee en
dat is ook nodig want een 40-urige werkweek
kent een zelfstandige niet. Trouw werken ze
elke zaterdagavond de administratie bij en het
woord ziek komt bij hen niet voor in het woor-
denboek. Slechts een keer is Goof echt ziek
geweest, maar dat is al weer zo'n Z0 jaar gele-
den. Goof en Annie hebben 2 sportieve doch-
ters, Brigitte en Astrid, die beiden dit jaar ho-
pen af te studeren aan de Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding. Daarnaast heeft Goof
ook nog tijd voor hobby's zoals de duivensport.
Hij is al ruim 10 jaar voorzitter/penningmeester
van de 'duivenclub' en ook het voetbal draagt
hij een warm hart toe. Sinds de oprichting van
een damesteam bij de V.V. Gilze is hij hiervan
al sponsor en dat is mede te danken aan Wim
Oprins die Goof hiervoor wist te porren. Daar-
naast heeft Goof al zolang het al mogelijk is een
reklamebord op het Sportpark en komt haast
geen enkele instantie of vereniging tevergeefs bij
hem aankloppen.

UW
VAKMAN
STAGER!!!

GOOF UAN LOON
Nieuwstraat 10. Gilze - Telefoon: 0Í61S-1289



Terug naar de slagerij...... Zoals reeds eerder
geschreven een ambachtelijke want naast de
wekelijkse aanbiedingen, lees hiervoor o.a. het
displaybord bij de ingang van de winkel, zorgt
men dagelijks voor de eigengemaakte speciali-
teiten zoals verse worst, de droge varkensworst,
zult, gehakt enz. enz. Allemaal bereid volgens
een oeroud recept van Opa (Goofl) en later
weer van vadeq Henk geleerd. Hierbij gebruikt
men bekende specerijen zoals Banda Nootmus-
kaat en Muntok. Maar ook voor de vlugklare
artikelen, dagelijks vers gemaakt, bent u bij
Goof van Loon aan het juiste adres. En met een
service waarvan nu ook andere winkels het nut
gaan inzien, maar bij Goof de gewoonste zaak
zijn. Als u wilt, worden uw bestellingen graag
bii u thuis gebracht. Bent u bijvoorbeeld moei-
lijk ter been of 'gewoon' een tijdje ziek, schr-
oom dan niet 1289 te bellen, zodat u toch nog
uw vertrouwde produkten kunt bereiden! En als
u naast het vlees een barbeque, gourmetstel of
een steen nodig hebt, ook dat krijgt u zonodig
gratis ter beschikking! Overigens is het nu weer
interessant om de kassabonnen te bewaren. Bij
/ 150,00 aan kassabonnen, kunt u prachtige
miniatuur auto's (schaal ll}4) van Burago kopen
voor slechts f 9,95 terwijl de winkelwaarde f
29,95 bedraagt. Dit alles zolang de voorraad
strekt, dus wees er op tijd bijl
Al met al een winkel waar u met een lac.h wordt
geholpen, men aandacht heeft voor de klant die
geholpen wordt door deskundig personeel. U
bent en blijft er van harte welkom!

Na dit boeiende en leerzame verhaal trok ik
mijn jas weer aan en kreeg nog even de tweede
'kat' mee: hii ging verse koffie zetten ...............

William Akkermans

,MOP* VAN DE MAAND:
Niet echt een mop, maar toch bijzonder grap-
pig:
Thomas Kock, zoon van Will en Cees Kock
(onze secretaris), in december vorig jaar afge-
studeerd aan Peuterspeelzaal "Pinokkio" en nu
bezig met zijn vervolgopleiding op de basis-
school werd gevraagd of hij wist wat "vergade-
ren" was. Het antwoord van Thomas luidde:
"dan hebben ze allemaal dikke boekeÍl, ze pra-
ten heel de avond over het voetballen en drin-
ken er ook nog 'n pilsje bij!"

JEUGDKAMP V.V. GII.ZE 1995
Zoals jullie al wel gemerkt zullen hebben, wordt
er in 1995 weer een Pupillenkamp georgani-
seerd. De inschrijfformulieren hebben de spe-
lers ontvangen en als ze deel willen nemen, dan
hebben ze zich al eind januari aangemeld. Alle
pupillen en meisjes mogen deelnemen. Dit jaar
zal het kamp gehouden worden van wijdag 26
mei tot en met zondag 28 mei op ons eigen
Sportpark. De organisatie is al volop aan het
werk om het hele kamp in goede banen te lei-
den, we proberen er weer een succes van te
maken. Als je verder nog informatie wilt over
het Jeugdkamp VV GILZE 1995, dan kun je dit
opvragen bij: Gerard Gijsbrechts, Nieuwstraat
168, tel. 2032 of bij Cees Kock, Versterstraat 6,
tet.2069.

JEUGDBEGELEIDING:
JE LUST EN JE LEVEN !
Bij elk team, wat voetbalt bij de jeugd van de
Y.y. GILZE lopen enkele leider/trainers rond,
die elke week een of meerdere malen hun wije
tijd besteden aan het begeleiden van de jeugd,
ofwel op het trainingsveld of met de wedstrij-
den. Bij de meeste teams hebben we drie perso-
nen: De trainer/coach, een assistent trainer/lei-
der en een grensrechter/leider. Hiervoor hebben
we nogal wat mensen nodig (16 jeugdteams
hebben we in totaal in competitie). Tot nu toe
is het ons dan ook nog niet geheel gelukt om de
teams zo te bemannen. Dit is echter wel het
streven! Wij hebben nog steeds 'ruimte' voor
personen, die hun vrije tijd aan de jeugd van de
Y.Y. GILZE willen besteden en daardoor er
een steentje aan bij kunnen dragen om het
voetbal in Gilze op een (nog) hoger niveau te
brengen. Dit is ook een streven, wat bereikt wil
worden door de gehele vereniging. Dus: Als je
hier wel oren naar hebt en zegt: "Ja, dit lijkt me
wel wat", informeer dan eens bij: Martijn Aarts,
Technische Commissie Jeugd: tel. 571,4; Mart
Machielsen, voorzitter Jeugdcommissie: tel.
5295; Toon Faes, secretaris Jeugdcommissie: tel.
2;675.

HOE MAAK JE
EEN PENNING-
MEESTER AAN
HET LACHEN?
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 01615 - 3277

OPEL DEALER
rt voor deskundige reparatie
* voor snelle service 6

* 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 UIJR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 1289
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Speel mee in de sponsorloterij

en win b aa
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Kathodewe g 3, 1627 LK Hoorn
Postbus 450, 1620 AL Hoorn
Telefoon O229O - 53800
TeleÍax A229O - 114BB

Radio - TV 4a /arida
Kerkstraat 39 Gtlze

01615 - t775

radio* TV* audio* video* CD-i
wassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken* ko ffie zetten*€ÍIz.....

pels & joosten bv

VOOB AI UW BEGLAZIIVGEI!,

Als het goed en snel moet !!!!
lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor §pouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten.

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 01612 - 27305
TeleÍax 01612 - 25804



JEUGDBINGO WEER EEN SUCGES!
Zaterdag 24 december jl. was het weer druk,
lekker druk in het clubhuis van V.V. Gilze.
Ruim 80 pupillen waren aaÍ\wezig op de voor
hen gratis te organiseren bingomiddag. En
daarbij een groep van 30 helpers, waaronder
leidsters, leidcrs, vrijwilligers en bestuursleden
mct aanhang van de supportersclub en een paar
selectiespelers. Dus een volle bak, de jeugd had
de prachtige prijzentafel al bekekcn voor aan-
vang. De jeugdvoorzitter, Mart Machielsen,
opende dezc middag met een dankwoord aan
de supportersciub voor het aanbieden van deze
middag. Hij was blij dat de opkomst zo groot
was en hoopte dat de tafelvoetbaimiddag ook zo
druk t,ezocht zou wurden. Na een driemaal
"hoera" voor de organisatie, kon de bingomolen
gaan draaien. Ecrst moest dc supportersclub
nog een aantai mensen bedanken' voor hun
steun. Prijzenschenkers waren Rabobank Gilze,
Zuivelhandel Van Hoek, Yerzekeringsadviesbu-
reau R.oelands en de supportersclub V.V. Gilze.
Ook dc Kopak danken wij weer voor de goede
bohandeling. De spanning was te snijden toen
clc balletjes gingen rollcn, zouclen het de goede
nummers zijn om een prijsje te winnen? Ja, clat
is bij elk spcl, je hebt winnaars en verliezers,
dat blijft zo. Het volumepeii steeg zeer hoog, als
hct woord bingo uit een keel kwam, dan klonk
het "valse bingo" en "goede bingo" door elkaar.
Dat wordt zíngen bij een valse bingo, dat over-
kwam Anka van Bezouw, maar door de zenu-
wen en het geioel kon deze geen lied over haar
lippen krijgen (plankenkoorts?). Terwijl de
snoepschaal regelmatig rond ging en daarbij
ranja met eierkoek cn later nog een consump-
tiebon, draaide het bingomolenije gewoon door.
Vele prijsies gingen naar de gelukkigen, later
wcrden er nog velc prijsjes uitgedeeld via de
ingevulde bingokaartjes. De supportersclub ging
nct zo lang door tot de prijzentafcl leeg was. En
daarom kwam het bekendc Gils' kwartiertje
cxlra bij de sluitingst,jd brJ. Maar dat kan gc-
beuren en zo konden de aanwezige ouders de
sfeer ook even proeven. Een geslaagde middag,
veel steun van clc leiders/stcrs en vrijwilli-
gers/stcrs. Volgen<ic keer hopcn wij wat meer
selectiespelers tc mogen ontvangen. Een teleur-
stelling voor ons was het weinige aantal inge-
zonden kerst- en nieuwjaarskaarten. Slechts 10

kaarten werdcn ingeieverd en hieruit werden
door de jury de nummers 1, 2 en 3 gekozen.
De winnaars waren rospectievelijk: Jimmy Klaa-
ssen, Christijan Marijnissen en Roel Akker-
mans. .Iongs proficiat met jullie prijs en de
andere inzenders hedankt voor jullie deelname.
Juryleden hedankt voor het jureren van de

winnende kaarten. En de volgende keer hangt
de kantine vol met kaarten, dat hebben jullie
beloofd. Het idee van een paar leiders nemen
wij graag mee naar de andere commissies. Om
gezamenlijke najaarsaktiviteiten op papier te
zetten, een extra geheugensteuntje voor de
jeugd van V.V. Gilze.

Tot ziens,
Supportersclub V.V. Gilze.

wrsT u DAT.....
- er op 17 dec. in de keuken heel wat afgela-
chen is;
- het keukenschortje ook J.B. goed staat;
- Jac., Ria en Jan een hecht team vormen;
- net als de rest Annelies, Frans, John, Martijn
en Henk weer mogen helpen;
- als wij het mogen zeggen Tonio, Remco en
Johan weer bardienst hebben;
- er nog vele anderen mee geholpen hebben;
- Piet en Vy'out alles aangesleept hebben en
weer netjes terug gebracht hebben;
- Johan die mooie kerstboom aangeboden heeft
en ons tafels en stoelen leende;
- Ad Gooyers ook tafels uitleende aan ons;
- de leveranciers van brood en vlees ons weer
keurig netjes hebben behandeld;
- Ad Spapens en Goof van Loon daar nogmaals
voor bedankt worden;
- Joan Hapers de manden weer meer gevuld
had dan de prijs voor ons was;
- De Glazet via Mart een prachtige prijs ge-
schonken heeft;
- ook Wim van der Heijden een mooi koffiezet-
apparaat schonk;
- de kerststukken en de Wock van de leden
afkwamen;
- wij de oudere leden onder ons een kerstster
thuis hebben afgegeven;
- wrj de zieken die niet konden komen, beter-
schap wensen;
- wii hopen dat zij er de volgende keer wel bij
kunnen zijn;
- alle Gilze- en Rijenaren op t{d kunnen zijn als
er eten op tafel staat;
- wij hopen dat dit zo blijft, keurig zonder Gils'
kwartiertje;
- wij daar een oplossing voor gaan zoeken, om
zo meer ruimte te maken;
- u dan toch allemaal welkom bent op onze
clubavond;
- Aimé wel tien keer gezegd heeft: "wat is het
toch gezellig";
- wij iedereen danken voor deze geweldige en
gezellige avond;
- wrj u allen een goed, gezond en sportief 1995
toewensen,



TRAINERSWISSELING
Wellicht is het bij u al bekend, maar in goed
overleg heeft het bestuur besloten het contract
met hoofdtrainer Jan Fitters niet te verlengen.
Jan zal aan het einde van dit seizoen na een
dienstverband van 2 jaar de scepter overdragen
aan een nieuwe trainer. Maar eerst willen wij
onze grote waardering uitspreken voor hetgeen
Jan voor de V.V. Gilze al heeft gedaan en nog
zal doen. Als wij de geluiden vanuit de spelers-
groep goed geinterpreteerd hebbeq, maar ook
hetgeen wij zelf hebben waargenomen, heeft Jan
altijd een groot respect afgedwongen van de
spelers en kaderleden. Zo heeft Jan een belang-
rijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen
van het technisch beleid, dat vorig jaar als een
onderdeel van het Beleidsplan V.V. Gilze 2000,
aan de leden gepresenteerd is. Enerzijds is het
daarom jammer dat we nu op dit moment uit
elkaar gaan, maar de belangen van de vereni-
ging mogen we niet uit het oog verliezen. De
nieuwe trainer, Martijn Aarts, is ook betrokken
geweest bij het samenstellen van het beleidsplan
en is thans als jeugdcoördinator belast met het
in goede banen leiden van het jeugdplan. Het is
daarom dat het bestuur conform het beleidsplan
er grote waarde aan hecht dat de basislijnen van
het jeugdplan nu worden doorgetrokken naar de
seniorenafdeling. De kennis die Martijn nu
opdoet kan van waarde zijn bij zijn werkzaam-
heden als hoofdtrainer. Martijn is in het bezit
van het diploma trainer-coach III en zal naar
verwachting in april a.s. de opleiding tot trainer-
coach II met goed gevolg afleggen. Uiteraard
wensen wij Martijn veel succes met zijn nieuwe
uitdaging, maar besluiten wij toch met nogmaals
onze dank uit te spreken aan Jan Fitters, die
zijn werkzaamheden altijd met veel enthousias-
me heeft uitgeoefend. Voor Jan ligt er overigens
nog een flinke uitdaging: het handhaven van
Gilze l in de derde klasse! Dus Jan, ook hier-
mee veel succes!

HET WETEN WAARD,...
Mieke en Jeroen (Oprins) zijn gaan samenwo-
nen, hun adres luidt: Alphensebaan 30, 5126 pR
Gilze, telefoon 5928. Op zich niets bijzonders,
maar wel hun verhuisbericht! Op de achterzijde
van een GROLSCH bierviltje deelde men dit
aan vrienden en kennissen mee. Met daarop de
woorden: "daar moet op gedronken worden".
Zoiets zal onze hoofdsponsor deugd doen! De
redactie is benieuwd waar en wanneer 'er ge-
dronken' kan worden.

CLUBAVOND SUPPORTERSCLUB
Vorig jaar was het goed, wat zou het dit jaar
worden; flet zo gezellig? Als dat ons weer lukt,
dan zijn wij dik tevreden, zo dachten wij als
bestuur. Nou wij zijn zeer tevreden, het was
beregoed, van begin af aan was de stemming
gezellig en dat tot laat in de nacht. Uw deelna-
me was groot, het zat vol tot aan het randje
zeggefl ze wel eens. Hoe moet het de volgende
keer, want onze club heeft nu alweer nieuwe
leden. En de mond op mond reklame over cleze
avond, brengt nog meer nieuwe leden, denken
wij. Maar wij kunnen daar nog lang over naden,
ken, u bent in ieder geval weer welkom. De
koffietafel was heerlijk, het zag er prima uit en
dat liet u ook merken. Er is goed gegeten, van
deze mogen wij wel zeggen uitgebreide koffieta-
fel. Zweetdruppels op het voorhoofd en in de
nek, bij het bestuur en hun echtgenotes. U
mocht niets tekort komen, dat was onze taak en
als dit wel zo was, dan horen wij dat graag van
u. Na de koffietafel de afwas wegwerken en zelf
wat eten, als organisatie. Intussen waren Tonio
en Remco al volop bezig om voor het natje zorg
te dragen. Toen kon de geleende bingo-molen
van de judoclub gaan draaien met Frans aan het
wiel en de microfoon. De prijzen vielen in goe-
de smaak bij de deelnemers, want niemand
wilde kaarten. De een wat meer geluk dan de
andere, maar dat is bij elk spel. Ook de "stand-
ups" deden het goed, kon het eten ook wat
zakken en beweging is goed. Jammer dat wij
niet iedereen wat konden geven, maar dat is
weer goed gemaakt met de leuke kerst- en
nieuwjaarsattentie. Het weinig overgebleven
brood en koek ging er na de snacks ook weer
goed in. En dat iedereen tevreden was, dat liet
u zien bij de loterij. Ja, het waren vele mooie
prijzen, deels gekocht, deels gekregen, maar uw
deelname aan de loterij was grandioos. Voor de
steun aan de loterij danken wij: Glashandel de
Glazet, Elektro Wim van der Heijden, Bakkerij
Ad Spapens, Kopak A. Hapers en leden van de
supportersclub. Voor de geweldige kortingen
aan onze club betreffende de koffietafel danken
wij Slagerij Goof van Loon en Bakkerij Ad
Spapens. En dat het gezellig was en bleet dat
weet iedereen die aanwezig was. Een echt Gils,
fist, daarom mochten wij van u vele bedankjes
en handjes ontvangen. Wij zijn tevreden als u
tevreden bent, en dat was u. De V.V. Gilze
willen wij nog bedanken! Hun steun en hulp
was geweldig. En iedereen die deze avond tot
een onvergetelijke avond heeft gemaakt.....
BEDANKT, BEDANKT EN NOG EENS BE-
DANKT. Dit was een beregezellige avond!



firaag fiebracht

ïersïanuu/ Uldhrnan

ZUIVELI{AtIlDEL

FIHIIAVAI{ HOEI(

AALSTHAAT32 512$CP OIHE TEL,OIOI5.l$08

)

---.>

//

ilafi:Íarin !(om d'r lu
Nieuwstraat 126
5126 CH Gilze
B 01615 I 5570



COPPENS
Schilderwerken

Alphenseweg 29,5126 PP Gilze
Telefoon 01615 1B 33
Telefax 01615 39 38

voor 'n kopietj
,,

eru meer na&r:
e

(-cq ca ooLnFcn\ .r\o-f,Ooo
en 0O -r-+\of
O cq t--treQOOOO
-.1 ;o0) 6)-iÈÉ6)

a.: 90ó

.ó ;; o)
CF OIJ

uJn>,-.à
àÀx
Uor{
clA-
\otntrn \o

@
\AJc-IX ,cn' \o

t9È
-v!r:€

ËEË
c^XaóY2'=ó))gBE

de juíste voorzet
als je je hoofd,

sebruikt!
ö



VERVANGENDE AKT]VITEIT BIJ
AFGEI.ASTING
Ouders en spelers opgelet !!!
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 inde-
ling gemaakt:

van 09.00-10.00u.: D-pupillen en de meisjes;
van 10.15-11.15u.: E-pupillen en
van l-1.30-12.30u.: F-pupillen.
De eerste aktiviteit die gepland staat is het spel:
Levend scrabble.
Deelname hieraan is niet verplicht, maar wordt
wel op prijs gesteld. Dus: Alle wedstrijden afge-
last ?? Toch naar het voetbalveld. Houdt wel de
tijden in de gaten. Kom je te laat binnen, dan
kun je helaas niet meer meedoen. Alvast veel
plezier toegewenst.

SPELLETJES GEVRAAGD
Bij afgelasting van het programma bij de jeugd
en/of het niet kunnen doorgaan van een training
(m.n. op maandag-avond), organiseert de Jeugd-
commissie verder een alternatief programma in
de kantine met diverse spelletjes. Hiervoor is de
Jeugdcommissie op zoek naar twee-de-hands-
spelletjes, bijv. welke bij u ongebruikt op zolder
liggen. U doet er waarschijnlijk niets meer mee,
maar u zou er de jeugd van de Y.Y. GILZE
heel blij mee maken. Als u spelletjes hebt aan
te bieden, wilt u dit dan even doorgeven aan:
Toon Faes, Kapittelstraat 17, tel.: 2675; of geef
het af in de kantine op het Sportpark. Alvast
bedankt voor uw medewerking en/of gift

JEUGDRAAD OPGERICHT
Onder voorzitterschap van Jurgen Heessels van
de Jeugdcommissie is onlangs een Jeugdraad
opgericht, met hierin spelers uit de A-, B- en C-
Junioren en speelsters van de meisjes. Zij heb-
ben op 21 januari j.l. al een eerste bijeenkomst
gehad en tijdens deze bijeenkomst zijn er al
diverse aktiviteiten door hen op touw gezet.
Welke dit zijn, dat horen jullie wel van de Jeug-
draad zelf.

-HOOFDMOMENTEN VAN HET
voETBAL"........
Ik heb altijd gedacht, dat de hoofdmomenten
van het voetbal lagen in de aftrap en in het
eindsignaal van de wedstrijd. Na drie 'bijscho-
lings'-bijeenkomsten van Martijn Aarts (tech-
nisch coördinator V.V. GILZE en ondersteund
door de hoofdtrainer Jan Fitters, weet ik nu dat
het voetbal om geheel andere hoofdmomenten
draait:

- balbezit Gilze (zo veel mogelijk);
- balbezit tegenstander (zo min mogelijk) en
- balwisseling.

Martijn en Jan onderwezen ons in theorie en
praktijk (de eerste avond gelukkig góén water-
ballet), waar we bij deze drie hoofdmomenten
op moesten letten, coachen en trainen. Daarbij
was het wél fijn om te horen, dat e.e.a. zélfs bij
Gilze I Senioren nog niet vlekkeloos verliep.
Helaas was de groep potentiële deelnemers ( -r
50), groter dan de groep van daadwerkelijke
deelnemers. Overigens was Martijn zelf hier niet
ontevreden over. De groep, die er wél was, stak
er zeker weer heel wat van op en was ook in de
praktijk-training érg gemotiveerd. Ook was er
ruime belangstelling van andere mensen van het
technisch kader van de V.V. GILZE. Alleen de
pers ontbrak! Met deze bijeenkomsten is er
toch weer een "opleidings"-stap gedaan voor de
Jeugd (en dus ook de toekomst) van de V.V
GILZE. Onze dank hiervoor !!

Blijf lachen!!!
- Op papier hebben we een sterk elftal, zei de

trainer, jammer dat we op gras spelen.
- "Ik kan echt de oorzaak van uw ziekte niet

vinden", zei de dokter, "misschien is het de
drank". "Oké" zei Piet, "ik kom wel ,ns terug
als u nuchter bent".

- Peter is 6 jaar en zit in groep 3. Tijdens de
muziekles moet hij plotseling een poepje
laten. De juffrouw is heel boos en stuurt Peter
naar de gang. Even later komt de directeur
langs. Hij ziet Peter ontzettend staan lachen.
"Waarom moet je zo lachen Peter", vraagt de
directeur. "Omdat onze juf zo stom is. Ze
stuurt mij de frisse lucht in en zelf blijft ze in
de stank zitten".



TAFELVOETBALTOURNOOI
Op donderdagmiddag 5 januari en op vriidag-
avond 6 januari werd in de kantine het jaarlijkse
w Gilze Tafelvoetbaltournooi georganiseerd.
Donderdagmiddag was eerst de beurt aan de
jeugdafdeling. Maar liefst 38 teams hadden zich
voor deze middag ingeschreven. Er waren vijf
tafelvoetbalspelen nodig om de ruim 250 wed-
strijden voor 18.00 uur af te werken. De organi-
satie dankt van'harte de firma's Pierre de Jonge
Automaten uit Breda, Fa Wetsteijn uit Dor-
drecht, Fa Rauvoet uit Den Bosch eh De Scha-
kel voor het beschikbaar stellen van de benodig-
de tafelvoetbalspelen. Klokslag 13.00 uur blies
wedstrijdcoördinator Cees Kock het startsignaal
voor de eerste vijf wedstrijden. Hij hield het
wedstrijdschema zeer strak zodat om (wederom
precies) 18.00 het laatste fluitsignaal klonk. Er
waren toen precies 254 wedstrijden gespeeld.
De winnaars in de verschillende categorieën
waren:
A-junioren t 81:
> Paul van Engelen en Barry van Gestel,
C-junioren:
> Mark Machielsen en Thijs Bekkers,
Meisjes * D-pupillen:
> Joris van Beysterveldt en Coen Broeders,
E-pupillen:
> Roel Akkermans en Barry vd Ouweland,
F-pupillen:
> Luuk Akkermans en Joey Faes.
Mede dankzij de medewerking van diverse
jeugdleiders/-trainers die optraden als scheids-
rechter, de supportersclub, de jeugd-, kantine-,
en aktiviteitencommissie alsmede diverse vrijwil-
ligers is het een fantastische midclag geworden.
Op vrijdagavond 6 januari was de beurt aan de
senioren. Het aantal inschrijvingen viel hier wat
tegen. Op de sluitingsdatum hadden zich nog
maar 4 teams opgegeven. Door een aktieve
deelnemerswerving tijdens de druk bezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst konden nog 6 extra
teams (waaronder een team van de hoofdspon-
sor!) worden bijgeschreven zodat er op vrijdag-
avond gestart kon worden met 10 teams. Er
werd fanatiek gespeeld, stangen werden haast
krom getrokken, balletjes flitsten over de groene
glasplaten na mooie 1-2 combinaties. Met name
de supportersclub speelde zeer fanatiek tegen
teams waarin bestuursleden "aan de bak kwa-
men". De uitslag bij de senioren was als volgt:
le plaats: Bas Koks/Edwin Aarts;
2e plaats: Jonno Heyboer,{Eustach Mutsaers;
3e plaats: John Graafmans/Cees Kock.
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer
geslaagd tournooi dat volgend jaar in ieder
geval weer zal worden herhaald.

WIST U DAT:
- Er JLIJT bij zijn, die niet van de 'papierwin-
kel'houden;
- Dit er echter wel degelijk bijhoort!;
- Zij hierdoor o.a. hun trainingsvergoeding later
ontvangen dan de restl
- John Gerrits als nieuwe jeugdleider inmiddels
gestart is bij Gilze F3;
- We af-en-toe een trainingsavond bij erg slecht
weer afgelasten om op zaterdag en zondag wél
ts kunnen spelen;
- De gehele vereniging hierbij baat heeft;
- Enkele JLIJT de cursus Jeugd-Voetbal-Trainer
gaan volgen;
- Het te hopen is, dat de cursus niet 's-morgens
\.roeg start;
- Er waarschijnlijk óók weer een aantal JLIJT
van de Y.V. GILZE deel gaan nemen aan de
cursus Jeugd-Voetbal-Spel-Leider.
- J.B. (hij wil niet dat zï1n naam bekend wordt
gemaakt) laatst zonder draagbare telefoon is

gesignaleerd.
- deze persoon op dat moment een leuk Amber-
schortje aan had.

- Het aantal boekingen dat Gilze 4 op dit mo-
ment heeft "iets" aan de hoge kant is en als ze
zo doorgaan het wel een erg duur seizoen
gaat worden, voor wie?? Mannen, ga eerst bij
iezelf na wat hiervan de oorzaak is en vervol-
gens als team om dit zoveel mogelijk te voor-
komen zodat we in ieder geval een goed voor-
beeld kunnen zijn voor onze vereniging.

- Gilze 3 weer op de goede weg terug is. Eerst
een 4-0 nederlaag en onlangs maar een 3-0
verlies. Kom op jongens, laat zien dat jullie
goede vorm in het begin van het seizoen ook
mogelijk is voor de overige wedstrijden zodat .

een hoge eindrangschikking zeker niet on-
verdiend is.

- Gilze 5 in het weekend van 11 en 12 maart
a.s. een uitstapje gaat maken naar Engeland.
Wordt het dan toch serieus, gaan ze hun
speelstijl wellicht aanpassen ivm. een werkbe-
zoek aan hun engelse collega's. Of hebben ze
zoveel gespaard dat men na "vlug" scouten een
paar snelle engelse jongens mee terugbrengt.
Dus dat wordt lange halen snel thuis. Je kunt
dus gerust stellen dat ze er alles aan doen om
te promoveren!!

- Als de V.V. Gilze 75 jaar bestaat "onze" da-
mes er inmiddels ook lZ% jaar op hebben
zitten dus dat wordt volop feesten.Wrj hopen
dat er meerdere dames gaan voetballen zodat
een tweede elftal opnieuw mogelijk is en
beide teams voorlopig gaan voor het zilveren
jubileum.



OPEN I(AART:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
In dagelijks leven:
Opleiding:
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:

Wie zou je graag ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je

verjaardag:
Wat moet er anders:

bij de V.V. Gilze:
Mening over clubblad:
Activiteiten binnen V.V. Gilze:
Vervoermiddel:
Mooiste auto:
Vacantie-'oord:
lily'ereldstad:

Televisieprogramma:
Lectuur:
Romantiek:
Mooiste vrouw:
Ideaal/Hartewens:
Gelovig:
Bijgelovig:
Hekel aan:
Bewondering voor:
Wat doe je met f 1,.000.000,--:

Antoon Faes
Kapittelstraat L7

Gilze
23 december 1957
Administratief medewerker Rabobank
Mavo en Havo
Ja
Dod maar gewoon, dus jezelf
proberen te blijven
Voetbal
Goudvis, cavia on konijn
Sinds 1966

Jeugdsecretaris, leider en trainer
Geen
Louis van Gaal
Johan Cruyff
Ajax
Ajax en Manchester United
Nee
Ja
De bar thuis
Golden Earing
Voetbal 1995

Alladin
Clint Eastwood
CDA.
Ruud Lubbers
Aardappels*Jus*Vlees
Bescheidenheid
Steeds eea. uitstellen tot
op het laatste moment
De selectie van Ajax

Janmaat
Meer medewerking van de
eigen clubleden
Wij zijn op de goede weg
Jeugdsecretaris, leider en trainer
Auto en fiets
Lamborghini
lbiza
New York
Full house
Officiele mededelingen
Als de kinderen naar bed zijn
Brigitte Bardot vroeger
Gezond en gelukkig blijven
Ja
Ja
Verkeerd praten aan de bar
Mensen die zich belangenloos opstellen
Stoppen met werken en dan genieten.
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JeAn de l$-"inclc
WAAR GEBEURD
Het was een drukke dag geweest. Na vier af-
spraken in Amsterdam te hebben afgewerkt
sloot ik bij Utrecht aan in de in Nederland
haast onvermijdehjk geworden file. De hele dag
was een race tegen de klok geweesl 's-morgens
al ruim 3 kwartier in de file gestaan bij Vianen
en daardoor een half uur te laat op mijn eerste
afspraak. En zdn half uur haal je op een dag
niet meer in. Volgens mijn autoradio stond ik
in een langzaam rijdende en stilstaande Íile van
ruim 8 kilometer lengte. Dat ging dus nog even
duren. Die avond had ik om 20.00 uur nog een
vergadering in het secretariaat van w Gilze, dat
werd dus krap aan. Links en rechts van mij
schoven mij n mede- file-rij ders langzaam voorbij
in hun bolides. Nerveus op hun stuur tromme-
lend, geeuwend en/of neuzepeuterend. Vlak
voor het knooppunt Oudenrijn stonden we stil.
Geen beweging meer in te krijgen. Rechts van
mij draaide een lotgenoot zijn raampje half
open en stak een sigaartje op. Miin linker file-
buurman zag ik uit het handschoenkastje een in
aluminiumfolie gewikkeld pakje nemen waaruit
hij smakelijke boterhammen tevoorschijn tover-
de. Voor het eerst die dag dacht ik eraan dat ik
sinds 07.30 uur die ochtend niets meer gegeten
had. Mijn maag begon er spontaan van te ram-
melen. Inmiddels reden we weer. Na enkele
kilometers ontwaarde ik langs de snelweg een
groot reclamebord waarop werd aangekondigd
dat binnen enkele kilometers een zekere Mac-
Donald's mij van harte welkom zou heten. Ik
besloot hem die kans te gunnen. Ik wurmde
mijn auto van de linker naar de rechter rijstrook
en nam de volgende afslag. In de verte doemde
het rood en geel van het logo reeds op als een
oase in de woestijn. MacDrive...volg de pijlen.
Ik volgde de pijlen en stopte bij een zilverkleu-
rige paal waarachter op een enorm bord alle
menutips stonden vermeld. "Goedenavond,
welkom bij MacDonalds, mag ik uw bestelling
noteren" klonk het nog voor ik de gelegenheid
had eens op dat bord te kijken wat er zoal
mogelijk was. "Momentje, ik wil eerst..." 'IJW
BESTELLING AUB'klonk het al wat ongedul-
diger uit de zilveren paal. Ik besloot maar vlug
het standaard menu te bestellen "Een BigMac,
een kleine portie franse frietjes en een keer
mayonaise" zei ik dus richting zilveren paal.

"Een BigMac, twee franse frietjes en twee
mayonaise" klonk de bevestiging vanuit de paal,
"dat is dan / 1-5,50". "Hallo, Hallo" riep ik, "Juf-
frouw, ik zei één kleine portie franse frietjes en
één keer mayonaise"..... Het was even stil. "Dus
geen BigMac?" klonk het. "Jawel juffrouw wel
een BigMac". Ik hoorde haar denken. "Dus twee
BigMac, een keer franse frietjes en een keer
mayonaise, u kunt doorrijden naar het eerste
loket". "Hallo, Hallo Juffrouw"....begon ik wan-
hopig, maar een droge klik vertelde mij dat de
verbinding was verbroken. Ik schakelde, reed
tien meter verder en stopte bij het eerste loket.
"Goedenavond" zei een aardige juffrouw met
een ontwapenende glimlach. "U heeft besteld
(hierbij "keek ze op een computerschermpje),
Twee Big Mac met franse frietjes en mayonaise,
dat is dan í 15.50" "Nee juffrouw" zei ik, "ik heb
besteld éón BigMac, óén keer franse frietjes en
één keer mayonaise". "OEI', zei de juffrouw,
"dan staat het nu verkeerd in mijn computer en
ik weet niet hoe ik dat moet veranderen, ik
werk hier nog maar net weet u". Ik keek haar
aan en haalde mijn schouders op. "Ja juffrouw,
dat is geloof ik uw probleem". Inmiddels was de
chef poolshoogte komen nemen. "Klopt er iets
niet?" vroeg hij- miln inziens totaal overbodig.
"Nee" zei de juffrouw die steeds zieliger begon
te kijken" "er klopt iets niet". "Wat heeft mijn-
heer besteld" vroeg de chef mij vanuit het loket-
je. Zuchtend herhaalde ik mijn bestelling. De
chef keek op het computerschermpje. "Dan
klopt er iets niet" concludeerde hlj - mijn in-
ziens wederom overbodig. Hrj schoof de juf-
frouw terzijde en begon verwoed op het toet-
senbord van de computer te tikken. De juffrouw
stond erbij en keek ernaar. Inmiddels was ze
wat rood aangelopen. Of was dat de weerschijn
van het rode baseball-petje dat ze op had? Na
enige tijd zei de chef dat hij er zo niet uit kwam
en dat de juffrouw maar even handmatig met
mij moest afrekenen. De fout zou bij het afslui-
ten van de kas dan wel hersteld worden. "Dan
wordt het Í 7,55 mijnheer" fluisterde de juf-
frouw. Ik betaalde met / 10,-- en kreeg Í 2,50
terug(!). Ik nam niet eens meer de moeite om
in het handschoenenkastje naar een stuiver te
zoeken. Ik mocht doorrijden naar het tweede
loket. Daar werd ik opgewacht door een even-
eens aardige juffrouw die mij een bruine papie-
ren zak overhandigde. "Smakelijk eten en be-
dankt voor uw bezoek" lachte ze me toe. Ik
schakelde en reed naar de parkeerplaats. Ruim
vijftien minuten na het opgeven van mijn bestel-
ling opende ik hongerig de papieren zak. Dat
deze twéé BigMacs, twóé porties franse frietjes
en twéé keer mayonaise bevatte had u vast al
begrepen. Voortaan eet ik gewoon weer thuis.

mcDonalds



KANTINE

Wijzigingen in de kantinecommissie.
Per 1 januari jl. hebben zich een aantal mutaties
voorgedaan binnen de kantinecommissie. De
eerste verandering betreft Jack Clemens. Jack
heeft al enige tijd geleden te kennen gegeven
om per l januari 1995 met zijn deelname aan de
kantinecommissie te gaan stoppen. De overige
leden van de kantinecommissie respecteren deze
keuze. De taken van Jack worden oVergenomen
door Tjitte Ploegstra. Jack nogmaals bedankt
voor je inzet en we hopen je nog vaak in de
kantine te mogen verwelkomen.

Een andere functiewijziging betreft het voorzit-
terschap van de kantinecommissie. Tot 1 januari
jl. is deze taak vervuld door Jerry Aarts. Mede
gelet op zijn andere functie binnen de vereni-
ging, penningmeester, is gezocht naar iemand
het voorzitterschap van de kantinecommissie
kon overnemen. Het bestuur is van mening dat
in Tjitte Ploegstra een zeer goede vervanger is
gevonden. Volgens het beleidsplan van de VV
Gilze zot dit betekenen dat hij ook als nieuw
bestuurslid zou worden voorgedragen aan de
algemene ledenvergadering. Het is namelijk het
beleid dat een voorzitter van een commissie
deel uitmaakt van het bestuur. Tjitte heeft ech-
ter te kennen gegeven dat hij zolang hij als
keeper actief is binnen de vereniging geen deel
wil uitmaken van het bestuur. Dit om mogelijke
belangenverstrengelingen te voorkomen. Tot het
moment dat Tjitte te kennen geeft tot het be-
stuur van de VV Gilze te willen toetreden zul-
len de kantine-belangen in het bestuur worden
behartigd door Johan Oprins en Jerry Aarts.

Na deze wijzigingen is de kantine-commissie als
volgt samengesteld:
Tjitte Ploegstra Voorzitter en bestellingen
Jerry Aarts Financiën
Frans Aarts Begeleiding medewerkers
Vic van Hoek Inroostering
Johan Oprins Commissielid
Wim de la Chambre Commissielid

Wijzigingen in de pri.izen.
Door gestegen inkoopprijzen heeft de kantine-
commissie enkele priizen eens doorgelicht.
Ondanks de stijging van de prijs van friet heeft
de commissie besloten om, gelet op de prijzen
elders, de prijs vooralsnog niet te verhogen.

mututies 
in te toP

Over de prijs van de koffie is ook gesproken
maar gelet op de recente prijsverlaging van de
koffie is ook deze prijs ongewijzigd gebleven.
In augustus zal hierover verder van gedachten
worden gewisseld.
De soep zal wel duurder worden. Met ingang
van 1 februari zal een kom soep / 2,= gaan
kosten.

Wijzigingen in het medewerkersbestand.
Helaas kunnen wij hier geen belangrijke wijzi-
gingen melden. Al geruime tijd zijn wij op zoek
naar nieuwe medewerkers om de groep uit te
breiden. Vooral de seniorleden die vorig jaar
nog bij de jeugd speelden laten het sterk a[we-
ten. De komende tijd zal nogmaals getracht
worden om mensen duidelijk te maken dat het
werk in de kantine leuk is om te doen en zeker
niet moeilijk is.

Mocht je interesse hebben dan kun je contact
opnemen met Vic van Hoek (1864).

,CONTACTPUNTJES'':

In het clubblad van december L994 stond een

artikeltje uit het clubblad van jaren terug, te
weten; maaríapril 1961 van de
STEM OYER BEDRIJFSVOETBAL.

Wellicht kunt u zich dit stukje nog herinneren
of teruglezen.
Tot nu toe hebben wrj nog geen enkele reactie
gekregen omtrent de vragen die gesteld waren
en zijn nog steeds uitermate nieuwsgierig naar
de "mogelijke" antwoorden? Hieronder nog-
maals de vragen die bij ons opkwamen.

- welke elementen waren dit binnen onze ver-
eniging die dit afbraakvoetbal stimuleerde?

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

- wie waren de "vrienden" van de elftalcommis-
sie?

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

Mocht je het artikeltje nog een keer willen
lezen en je hebt het clubblad van december niet
meer dan kun je altijd bij de redactie terecht
voor inzage. Nogmaals (wellicht voor de wat

"oudere" leden) graag je reactie indien je hier-
over meer kunt vertellen naar de redactie.
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EEN.TWEETJË MET.....
BARRY VAN GESTEL
1. In welk team speel je?

,A.1 van Gilze
2. Hoelang zit je al op voetbal?

bijna 9 jaar bij V.V. Gilze
3. Positie?

Links half
4. Hoogtepunt tot nu toe?

kampioen met B1 in 19931t994
5' Dieptepunt? 

r,e seizoenhllft met A1
6. Ben je al eens kampioen geworden?

zoals gezegd h 199311994
7. Hoeveel keer kun je de bal hoog houden?

ongeveer 100 keer
8. Heb je al eens een rode of gele kaart gehad?

2 keer 5 min., maar geen kaart
9. Op welk merk voetbalschoenen spe'el je?

Adidas
10. Heb je nog andere hobby's?

Uitgaan, toepen, muziek, TV-kijken
11. Wat is je favoriete sportprogramma?

RTL5 Engels voetbal en Studio Sport
12. Wat vindt jij de mooiste competitie?

Premier League (Engeland)
13. Van welke club(s) ben jij supporter?

Ajax (..?..)
14. Welke club speelt het leukste voetbal?

Manchester United
15. Beste voetballer?

Eric Cantona en Paul Ince
16. Slechtste voetballer?

Boudewijn Zer,den van PSV
17. Mooiste tenue?

Ajax
18. Beste trainer?

Louis van Gaal
19. Mooiste stadion?

De Kuip
20. Saaiste sÍadion?

RKC-stadion
21. \Yie vindt je de grootste "naaimachine"?

Erwin Koeman, hij vraagt altijd om'n kaart
22. Welke voetballer wil je graag ontmoeten?

Eric Cantona
23. Wat is je grootste voetbaldroom?

kampioen worden met Gilze 1,

met mooi en aantrekkelijk voetbal
24. \Yie is de beste voetballer van Gilze 1?

(na lang denken) Stekel, omdat hij zo
sober is en zijn kwaliteiten kent!

25. \{at vond je van dit interview?
wel grappig

Narnens de ABC-Raqd, uw razende reporter,
Wrceti van Dongen.

tÏloet

zdn 12 ton

kosteÏl'ooo

UITSIAG LOTERIJ BIJ THUISWED.
STRIJDEN
In het verleden werd de uitslag van de loterij
bekendgemaakt door het ophangen van esn
formulier op de deur van de kassa. Sinds kort is
deze uitslag verplaatst naar het bord wat is
opgehangen tegenover het loket van de kassa
(boven de plaats waar de levensmiddelenmand
c.q. drankenpakket altijd staat). De uitslag
wordt verder tijdens de rust omgeroepen zowel
buiten als in de kantine en daarnaast wordt de
uitslag ook nog opgehangen in de kantine (prik-
bord nabij de damestoiletten).

SPONSORLOTERIJ
Afgelopen december heeft de sponsorloterij een
prijs van / 1.000.000 uitgekeerd. Ook in decem-
ber 1-995 zal dat weer het geval zijn. Als u het
gehele jaar meespeelt, maakt u 1-2 kansen op
deze prijs. Daarbij komt nog dat u iedere
maand ook nog kans maakt op zeer aantrekke-
lijke prijzen die zowel door de sponsorloterij als
de VV Gllze zelf worden uitgekeerd. En mocht
u eens een keer geen prijs hebben bedenk dan
dat van elke / 10,: e, Í 6,- ten goede komt aan
de VV Gilze.
Daarnaast heeft het bestuur van V.V. Gilze een
overeenkomst bereikt met Guus Broeders van
Ad tacobs Radio-TV over het beschikbaar stel-
len van een extra prijs voor de Sponsorloterij.
Deelnemers die vanaf het begin van de loterij
(uli 199a) deelnemen voor V.V. Gilze tot aan
mei 1996, maken kans op deze extra prijs: een
prachtige stereo-installatie met cassette en CD-
speler t.w.v. ca. f 900,00. Tevens stellen G.
Broeders en het bestuur van V.V. Gilze een
viertal waardebonnen beschikbaar van elk
Í 50,00. Blijf dus meespelen en verhoog op die
manier uw kansen om ook (of weer) eens in de
prijzen te vallenl



VÀKREWREDLIHCS
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WOORDRAADSEL: zoek de 'verbor-
gen sponsor'.

Voor de eerste maal een purzzel in ons clubblad,
samengesteld uit enkele namen van de vele
sponsors die onze club heeft. Wat is de bedoe-
ling?
Zoek de onderstaande sponsornamen én hun
bedrijfsaktiviteit op in het woordraadsel en
streep de hierbij te gebruiken letters door. Als
alle woorden goed zijn doorgestreept, houd je
een aantal letters en een leesteken over. Zet die
in de goede volgorde en je hebt de 'verborgen'
sponsor gevonden.
Wil je ook nog de prijs winnen die de redactie
beschikbaar heeft gesteld, wl dan de oplossing
en je naam en adres in op de invulstrook en
stop die in de aktiebal, achter de bar in ons
clubgebouw. Je maakt dan kans op de waarde-
bon van Í 25,00 , te besteden in een van de
winkels van de winkeliersvereniging Gilze.
Je oplossing moet uiterlijk 1 maart in ons bezit
zï1n.

WOORDRAADSEL, CLUBBLAD DE VOO-
RZET, FEBRUARI 1995.

Mijn oplossing luidt:

Naam:

Adres:

Leeftijd:

iaar

NlELrW! De "A.B.C-Raad"
Zaterdag 2l januari jl. werd op het sportpark in
Gilze de A.B.C.-raad geïnstalleerd. Onder toe-
ziend oog van Mart Machielsen, voorzitter van
de jeugdcommissie, heette Jurgen Heessels alle
aanwezigen van harte welkom. De afuaardiging
van de A-junioren bestaat uit:
* Jeroen Aarts, Bram de Bruijn, Paul van Enge-
len en Barry van Gestel;
namens de B-junioren:
* Vincent van Dongen en Arjan Marijnissenl
namens de C-junioren:
* Mark Aarts en Mark Machielsen.

De belangrijkste taak van de A.B.C.-raad is het
organiseren van niet-voetbalaktiviteiten, brjv.
disco, dropping enz. enz. Als iemand ideeën
heeft laat ze ons dan horen, misschien kunnen
wij het idee ten uitvoer brengen. Naast het
organiseren van activiteiten kun je ons bijvoor-
beeld in deze editie van de Voorzet terugvinden
met een "een-tweetje met Barry van Gestel". Tot
slot nog een oproep voor alle junioren-meisjes !!
Als jullie zin hebben (met z'n tweeën of drieën)
om ook met de A.B.C.-raad leuke dingen te
verzinnen en te organiseren, laat dat dan weten
aan je leider of leiclster of geef het door aan
een van de bovengenoemde leden.

BLNROPTTEKSÀOt
ÀKEEHFOTOTCRKE
RGGDNUHSLKSEOD
OFLDNSYÀSSPMNN
TYÀEFÀCBRÀOYÏÀ
RRSTKFHHRRR.SNH
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TBITTETÀÀLWAREND

NAAM:
Van Enschot BV
Paul Kin
Van Hoek
Coppens
Rego
Huybregts
C'est La
Vermeulen
De Glazet
Remijsen
Konings
Hefa
De Tip
Eras

BEDRIJFSAKTTVITEIT:
Drankenhandel
Makelaardij
Zuivelhandel
Schilderwerk
Metaalwaren
Snacks
Bar
Bouwbedrilf
Glashandel
Transport
Optiek
Foto
Café
Sport

de A.B.C.-raad.
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Technisch Bureau Sfz,avrgets ö,0,

Raadhuisstraat "1 - 51 26 CK Gilze - Postbus 'í0 - 51 26 ZG Gilze
Telefoon (01615) 1456" - Telefax (0161 5) 5442

Electrotechnische en sanitaire instaltaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Von koziin tot bedriifspondl
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Bel voor meer informotie:
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Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Riien b.v
Euro loon I ó Rijen Tel. 01612 - 27772 Fox 01ó12 - 30320
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U vi ndt bij ons
een pnma
speeld
team
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Rabobank

Baarle-Nassau en omstreken
Kantoor Gi[ze
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