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Lange Wagenstraat 55
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DRANKENHANDEL
J"A" VAN ENSOHOT B.V.
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Lqnqe Woqenstroqt 52
Posfbus I37

In dit Dunrrcr onder andere:

* Sportblessures (deel 2)

* Verslag jeugdkamp 1995

* Nieuws uit de kantine

* Uitslag sponsorpuzzel April 1995

Sccretorlqqt:
Heuvelstrqst ll
5IZó C]'í Gllzc

* Oefenprogramma W Glze af<l. Jeugd en Senioren

* Dankbetuiging Fam. Van Wanrooy

* De rubriek OPEN KAART

* Informatie over een van onze sponsors: Autobedrijf Weterings

* Seizoen 199411995 :> Glze I
:> Gilze Dames
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DE VOORZET: 2e !'SEIZOENIIGANG NUMMER 6: JUNI 1995 / LEDIN SPONSORS ETC. / 0,:

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

7 maart 1921
Lange Wagenstraat 52 te Glze
Postbus 137, 5126 ZJ G1lze
01615-1993
Rabobank Gilze I166 09.559.
C. Kock, VersteÍstraat 6,5126 BT Gilze (01615-2069)
A. Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Gilze (01 61 5- 1 169)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126ÍIZ Gllze (01ó15-2538)
A. Smeekens, Hubertusveld 7 , 5126 XJ Gilze (01 6l 5- I I 62)

LIDMAATSCHAP:

ffii venuelkomen: Masim Yilnaz, Vincent Diepstralen en À4arl van (ieslel.

AANTAILEDEN PER5 JUNI 1995: 389

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk te geschieden voor 31 mei van ieder jaar. De jaarcontributie
moet in twee termijnen worden voldaan (uli & januari). Ook bij opzegging gedurende het seizoen blijft de
i aarcontributie verschuldigd.
B van het moet de oranje)ledenkaart worden

INZENDEN KOPIJ:

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

o A. Smeekens, Hubertusveld 7 te Gilze
o J. Aarts, Van Brederodestraat 6 te Glze
o W. Akkermans, Past. van Dijkplein l1 te Gilze
o INFO (COCA-COLA) balin het clubgebouw van VV Gilze

Kopij voor de "Voorzet"dient te n ingeleverd.
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U ITSIAG SPONSORPUZ:EL APRI L
1995:
Hoewel het zet-duiveltje in de vorige editie van "de
Voorzet" had toegeslagen en er dus een foutje zat
in de sponsorptzzel hebben wij toch een goede
oplossing ontvangen. Maar dat was dan ook de
enige inzending!!.De redactie kan zich niet voorstel-
len dat deze misser in de puzzel de enige oorzaak
was dat slechts óén inzending werd onWangen. In
de volgende editie van "de Voorzet" (augustus 1995)
zullen wij weer een sponsorpuzzel opnemen, de
inspiratie voor deze uitgave ontbrak. Sorry!
Voor de volledigheid vermelden wij toch nog even
de oplossing van de vorige keer:
COPPENS SCHTLDE(R)WERKEN.
Tussen haakjes staat de letter die wij vergeten had-
den. En dan nu de winnaar:
Martijn Hoefmans, Altenaweg 6, Gilze (8 jaar). Hij
heeft inmiddels de tegoedbon van Í 25,00 ontvan-
gen. Proficiat Martijn! !

EINDKI.ASSEMENT W GIIZE-TEAMS:
Op basis van beschikbare resultaten is door de
redactie een klassement opgesteld van alle teams
van de V.V. Gilze die dit seizoen in aktie zijn geko-
men. Op basis van dit resultaat is ook de Mia en
Gerard Aarts wisseltrofee uitgereikt. De resultaten
zijn omgerekend naar een gemiddeld aantal punten
en een doelsaldo per wedstrijd:

SPORTBLESSURES
(deel 2: BLESSURE-BEHANDELING)
Blessurebehandeling kan men verdelen in de vol-
gende stadia:
- Onmiddellijk.
- korte termijn behandeling.
- Iange termijn behandeling.

Het onmiddellijk behandelen van sportblessures is

van essentieel belang. AIs men namelijk de eerste

behandeling goed a{handelt kan dit van invloed zijn
op de duur van de blessure.
- Men kan na een korte behandeling door sporten.
- De blessure kan van korte duur zijn en de speler

kan weer zo snel mogelijk gaan trainen of spelen.
- Een eerste juiste behandeling kan ook van be-

langz\n voor een eventuele doorverwijzing.
(huisarts, ziekenhuis)

Het onmiddellijk behandelen is vooral van belang
bij kleine blessures. De behandcling is vaak eenvou-
dig en de genezingstijd is niet te lang. Vaak kan
men gewoon doorsporten. Wel moet men dan be-
schermende maatregelen nemen, zoals het afdek-
ken, afplakken of intapen van de geblesseerde pl-
aats.

Een aantal veel voorkomende kleine blessures zijn:
- Schaaf- en snijwonden. Maak elke woncl goed,

maar voorzichtig, schoon, liefst met water en
zeep. Gebruik een huidontsmetter. (bv. jodium).
Maak de plek droog met steriel gaas en doe er
een rekverband omheen. Een schaafwond die is'
ontstaan door een sliding (verbrand) op een erg
droog veld moet men blussen. Doe dit een mi-
nuut of 10 met koud water.(liefst stromend).

- Blaren. Deze kunnen ontstaan door knellende
schoenen en verkeerde kousen. Een dichte blaar
mag men alleen openmaken als ze hinderlijk
onder spanning staat, vol zit met vocht en daar-
door irriteert of pijn doet. Zorg dat de naald
gedesinfecteerd is. De blaar en de huid erom-
heen goed ontsmetten daarna doorprikken en
voorzichtig het vocht eruit drukken met een
steriel gaasje. Nogmaals ontsmetten en afdekken
met gaasverband.

- Een verstuiking of verdraaiing kan men vooral
goed behandelen door onmiddellijk goed te
koelen met water of ijs. Afhankelijk van de zwa-
arte van de blessure kan men direct met of zon-
der verdere verzorging doorspelen of trainen.

' Bloedingen. Een bloedneus is een veel voorko-
mende blessure bij contactsporten, zoals voctbal.
Verzorg deze blessure altifd staand of zittend
(dus nooit liggend). Het bloed loopt dan in de
neusholte. Druk de neus dicht of stop watten of
een steriel gaasje in de neus. Doe dit 10 minuten
tot een half uur. Voordat men watten of gaasjes

3. F1:
4. F2:
5. E3:
6. E1:
7. Gilze 3
8. ,{1:
9. Gilze 2
10. E4:

team:
l. Gilze 4:

2.F'2:

pnt:
I,455
1,4

1,4

1,31g

1,250
1,250
1,192
L,lll
1,091

1,050

1,000

0,955
0,917
0,909
0,850
0,7
0,65
0,65
0,6
0,545
0,4
0,375
0,2

doelsaldo:
0,8644
)5
))
0,864
2,750
0,450
0,636
0,611
-0,045
-0,4

0,45
-0,L36
-0,250
-0,691

l12
-1,1,5

-0,95
-0,95
-1,35
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-4,709
-2,65

11. Gilze 5:
lZ. Gilze l:
13. C2:
14. F3:
L5. D1:
L6. Dames:
17. Meisjes:

C1:
T9, F4:
20. Gilze 6:
21. D2:
22. E.5:

23.81.:
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in de neus stopt eerst de neus goed snuiten om
bloedstolsels te verwijderen.

- Bij ernstige blessures, zoals bv. breuk, zo snel
mogelijk deskundige hulp inroepen van huisarts
of ziekenhuis.

KORTE TERMIJN BEHANDELING.
Hieronder verstaan we blessures die we zelf of met
de hulp verzor ger ltr ainer/leider kan vejzorgen.
Wat kunnen we zelf zoal doen bij dit soort blessu-
res.
- een korte rustperiode inlassen. (1 of 2 trainingen

overslaan)
- geen contacttraining. Alleen looptraining en ook

korte trainingen of meerdere korte trainingen.
- zelf thuis koelen of wisselbaden nemen. Dit

vooral bij bloeduitstortingen en kneuzingen. Dit
verhoogt de afvoer van afualstoffen en bevorderd
het genezingsproces.

- goede lichaamshygiene. Elke dag douchen of
baden.

LANGE TERMIJN BEHANDELING.
Hierondcr verstaan we blessures die niet binnen
een paar weken door je zelf of door de leiding van
de vereniging verholpen kunnen worden. Men zal
contact op moeten nemen met de huisarts of speci-
alist (fysiotherapeut, orthopeut, neuroloog etc). Een
aantal van die blessures die in de voetbalsport vaak
voorkomen ziin o.a. liesblessures, knieblessures,
enkelblessures en rugblessures.
Dit zal in overleg met de desbetreffende mensen
moeten worden besproken.

BELEIDSPIAN '\í\í GIIZE 2(X)O'
In de vorige editie hebben wij het Le hoofdbestand-
dcel van het jeugdplan toegelicht, het organisatori-
sche. Deze keer willen wij het 2e bestanddeel, toe-
lichten, te weten het Technisch Jeugdplan.

De jeugdafdeling is opgesplitst in:
A: de prestatie afdeling.
B: de prestatie/recreatie afdeling.

Ten behoeve van de prestatie afdeling is, in op-
dracht van het hoofdbestuur van de V.V. Gilze,
door de technische commissie een technisch jeugd-
voetbalplan geschreven.
Dit is terug te vinden in het Technisch Beleidsplan
V.Y. Gilze.

In de prestatie/recreatie afdeling worden de teams
ingedeeld die niet onder de technische commissie
vallen. Gezien het verloop dat vaak plaatsvindt

binnen deze afdeling, verdienen zeker deze teams
alle aandacht, waarbij naast aandacht voor techni-
sche, tactische en mentale ontwikkeling, ook ge-
streefd moet worden naar een goede band met de
vereniging. Aktiviteiten gericht op het samen bezig
zijn, kunnen deze band versterken.
Tevens is het de doelstelling om tot 'n totaal goed
opgeleid kader te komen. Dit geldt dus ook voor de
prestatie/recreatie afdeling.

Betreffende de prestatie/recreatie afdeling zal de
jeugdcommissie de volgende werkzaamheden moe-
ten verrichten:
- Het vaststellen van het aantal spelers per team;
- Het inschrijven van de teams bij de Kring Hart

van Brabant;
- Het toewijzen van minimaal een trainer/leider

en een leider per team;
- Het indelen van de teams in samenwerking

met de trainers en leiders en technische com-
missie.

Bovenstaande moet geregeld zijn voor de laatste
jeugdleiders/trainers-vergadering van het seizoen.

Verder :

- Het organiseren, in samenwerking met de
wedstrijdsecretaris, van oefenwedstrijden en
vervangende wedstrijden wanneer er geen
competitie verplichtinge n zijn;

- Het organiseren van eigen of deelname aan
toernooien, voor elk team minimaal een toer-
nooi per seizoen;

- Het geven van ruime aandacht aan die spelers
welke de overgang moeten gaan maken naar
de senioren. Dit in overleg met de senioren-
commissie;

- Het promoten van kaderopleidingen.

Enkele regels met betrekking tot de prestatielrecre-
atie teams :

- De teams trainen minimaal 1 maal per week.
- De spelers kunnen gebruik maken van de

normale faciliteiten die de V.V. Gilze ter be-
schikking heeft.

- De elftallen maken gezamenlijk gebruik van
het beschikbare materiaal,

- De teams makcn gebruik van de beschikbaar
gestelde wedstrijd kleding.
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TAKEN VAN DE TRAINERS.
De taakomschrijving van de trainers van de selectie-
teams is uitgebreid beschreven in het technisch
jeugdplan.

Taakomschrijving algemeen:
- bezocken van vergaderingen;
- geven van trainiirg volgens het technisch je-

ugdplan;
- volgens cursus Jeugdvoetbalspelleider"en

eventueel daarna de cursus Jeugdvoetbaltrai-
ner.

TAKEN VAN DE LEIDERS.
De begeleiders van een jeugdteam dragen diverse
verantwoordelijkheden die er op gericht zijn de
jeugdige sporter, op een door de vereniging en de
sporter zelf gewenste wijze, deel te laten nemen aan
wedstrijden. Deze verantwoordelijkheid uit zich in
het uitvoeren van de erbij behorende taken.

Algemeen.
- Het aantal begeleiders per tcam bedraagt

minimaal twee personen. Eén trainer/leider en
één leider. De leider fungeert als grensrechter
en regelt de administratie.

- De trainer/leider fungeert als coach.

Het belangrijkste is en blijft:
- Trainer/leiders dienen zich altijd positief op

te stellen.
- Zij dienen zich voortdurend motiverend bezig te

houden met de spelertjes.
- De sportiviteit moet ten alle tijde voor pres-

taties te worden gesteld.

BEDANKT !!!
Wisten jullie dat Ad en Annie Klaassen blij verrast
waren door de aÍ.tentie die zij mochten ontvangen
van leicler en spelers van Gilze 2 en de hele selectie
van V.V. Gilze? Bedankt namens ons!

DANKBETUIGING:
Langs deze weg willen wij alle leden en bestuursle-
den van de V.V. Gilze en Supportersclub danken
voor alle warme blijken van belangstelling die onze
Pa tijdens zijn ziekte mocht ontvangen. Hij genoot
van het bezoek dat hij kreeg en van de kaarten die
hii ontving en van de wiize waarop hij bij het wel en
wee van de vereniging betrokken werd. Hij was zeer
vereerd met het feit dat zijn naam aan een wissel-
trofee is verbonden en hij heeft dit ook nog heel
bewust kunnen beleven. Wij hopen dat dit jaarlilks
te houden mired-tournooi aanleiding mag blijven
zijn tot het spelen van sportieve wedstriiden. Tot
slot willen wij jullie bedanken voor de belangstelling
en steun rond het overlijden van onze Pa.

Miet van Wanrooy, kinderen en kleinkin<leren.

Naschrift redactie:
Wij vragen uw begrip dat eerst nu deze dankbetui-
ging wordt geplaatst. Dit als gevolg dat "de Voor-
zet" eenmaal per twee maanden verschijnt en de
brief van de familie Van Wanrooy bereikte ons juist
op het moment dat het april-nummer klaar was.

NIEUWS UIT DE KANTINE
FEESTAVOND KANTINE MEDEWERKERS.
Op 25 augustus a.s is het weer zo ver. De jaarlijkse
feestavond voor de kantine-meclewerkers/sters. De
avond begint om 20.00 uur en duurt tot vroeg in de
ochtend van de 26-ste.
Dit jaar is er geen barbecue. Wat er wel is, blijft
een verrassing. Je kunt er vanuit gaan dat het aan
niets zal ontbreken. Een uitnodiging voor deze
avond wordt aan alle medewerkers toegezonden.

NIETIWE MEDEWERKERS GEZOCHT.
Tegelijk met de bovengenoemde uitnodiging starten
wij ook dit jaar met een inventarisatie van WIE kan
er WANNEER meewerken in de kantine. Duidelijk
is inmiddels al wel dat er weer een aantal nisuwe
mensen moeten bijkomen om een soepele indeling
mogelijk te maken. De bedoeling is dat we dit jaar
met een halfjaar-rooster gaan werken. Bij aanvang
van het seizoen wordt er een rooster opgesteld voor
de eerste helft van het seizoen. Op deze manier
weet iedereen (behalve de groep van zondagmid-
dag) wanneer zij staan ingeroosterd.
Wij verzoeken alle medewerkers /-sters (dus ook
degene die niet naar de feestavond komen) om het
strookje dat bij de uitnodiging is bijgevoegd in te
vullen.

Ad en Annie Klaassen.

ë
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'Eetcafé D'n Brooy'
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel: O1615-1548
+ Voor Uw lunch of diner!

Ruime keuze in vlees- of visgerechten-

+ Elke.twee maanden wisselend keuzemenu voor f 32,5O p.p- (drie gangen)

+ Dinerbonnen verkrijgbaar v.g. f 2S,N

* NIEINY VOOR GÍLZE EN OMGEVING *

.GLASGR.ILLEN'

* Minimaal 24 uur van teyorer te ÍeservsÍen-

* Prijs: Í 39,50 incl. Aperitief (l glas kir). Menu op aanyriurg.

+ Bij besteding van / 32,50 P.P- otrtvangt U bij ons een stempel,
bij inlevering van eetr volle taart (ll stempcls) ontvatrgt u ecr dinerbon t.v-y- Í 2s,oo

+ D'n brooy oot voor uw feestjes tot max. 4O Personen-

+ Voor reserveringen of meer informatie belt U 01615 - 1548

Rob en Susan van Ginneken.

NIEUWS VAN DE SUPPORTERSCLUB
JEUGDKAMP V.V. GILZE 1995:
Van ons een klein bericht over dit geweldig ge-
slaagd kampweekend. Wij feliciteren de kamplei-
ding met hun organisatievermogen, de vele voorbe-
reidingen, de vele werkzaamheden, hctgeen resul-
teerdc in een schitterend kampweekend. Wij willen
ook even onze leden van de supportersclub bedan-
ken voor hun inzet rond en op het kampweekend.
Namen noemen doen wii niet, je zou immers altijd
iemand onbesust vergeten. Allen die meewerkten
aan dit kampweekend bedankt voor jullie hulp.
Allen die materialen afstonden aan dit weekend, uw
steun was weer echt op z'n Gils. Klasse mensen!
Namens iedereen die aan dit kampweekend hebben
deelgenomen of er voor gewerkt hebben: Bedankt
en nog eens bedankt!

TERUGBLIK SEIZOEN 1994119952
Een goed maar ook druk seizoen zit er weer bijna
op. U heeft al veel kunnen lezen van en over onze
aktiviteiten en als wij hierop echt nog eens terug
willen kijken en daar ook nog eens over schrijven,
nou dan hoeft u niet op vakantie te gaan en worden
wij en de redactie van De Voorzet helemaal gek.
Maar een beetje 'gek' moet je toch wel zijn hoor,
want er steekt veel tijd en energie in en dat noemcn
wij nou die gekke clubliefde. Wij als supportersclub
hebben weer een seizoen prettig samengewerkt met
de bestuurs- en commissieleden van de V.V. Gilze.
Velen keren waren wij aanwezig of lieten wij een
passende kaart, attentie of bezoekje uitgaan naar de
leden van de V.V. Gilze of S.C.V.V.Gilze. Trakta-
ties bij kampioenschap, beker, periodetitels, voor de
gehele V.V. Gilze. Werkzaamheden werden verricht
op en rond het sportpark, bij bijna alle aktiviteiten
van de V.V. Gilze waren wij aanwezig. Veel steun
kregen wij van onze leden, bij de werkzaamheden
en het is fijn dat je als bestuur hulp kriigt aangebo-
den als dat nodig is. Zoals bij het klussen op het.
sportpark, de worstebroodaktie, Open Dag van
V.V. Gilze, het pupillenkamp, kaartavonden, kerst-
viering van de Supportersclub en ga zo maar door.
Tevens mochten wij een groei van onze club zien en
dat is voor ons een stimulans om door te gaan.
Twijfelt u al een poos om lid te worden van onze
club, sluit u zich dan aan voor het volgende seizoen.
Uw bijdrage wordt door ons weer goed besteed aan
de gehele V.V Gilze en de Supportersclub. Wat wij
met uw geld bijvoorbeeld doen is het volgende:

a
t
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* steun aan het pupillenkamp;
* hapjes jeugdleiders/jeugdtrainersavond;
+ hapjes discoavond ABC-raad;
* pupillenbingo;
* traktaties;
* attenties zieken/geblesseerclen;
+ attenties jubilea;
Maar dan moeted wij het wel weten. Helaas komt
het nog steeds voor dat wij niet op de hoogte zijn.
Help ons daarmee a.u.b. Bcter twéé k#r melden
dan één keer vergeten. Verder willen wij de V.V.
Gilze materiaal schenken voor het komende sei-
zoen. Wij denken daarbij aan een bedrag van /
3.500,00. Wij kopen zelf in, overigens in overleg met
het bestuur van V.V. Gilze, dus daadwerkelijk inko-
pen voor materiaal, dat is ons doel. Wif verzorgen
overzichten van de programma's van Gilze 1 en
Gilze 2, met een adressenlijst erbij van de sportpar-
ken van de tegenstanders van Gilze. U kunt meerij-
den als u wilt naar de uitwedstrijden van Gilze 1,.

En wij houden u op de hoogte van alle clubnieuws
betreffende de V.V. Gilze en Supportersclub via de
"De Voorzet". Wij kunnen nog vele stukjes schrijven
over onze aktiviteiten en werkzaamheden, maar wij
stoppen ermee. Als u regelmatig op ons Gilzer
Sportpark komt of u leest het Weekblad eniof de
Voorzet, dan weet u zelf wel wat wij allemaal doen
voor onze club V.V. Gilze. Beste mensen, graag tot
ziens bij het volgende seizoen en alvast een prettige
en gezonde vakantie toegewenst.

Bestuur Supportersclub V.V. Gilze.

INFORMATIE SENIORENCOMMISSIE:
AFSLUITING SEIZOEN 199411995 GILZE 1

Na afloop van de wedstrijd Gilze-Beek Vooruit (3-
6), werd in de kantine het seizoen afgesloten. Er
was 'levende' muziek door de aanwezigheid van de
band "Kookenhaken". Het bleef lang druk in ons
clubgebouw, gewoon omdat er ondanks het verlies
(maar desondanks toch behoud van de 3e klasse)
een gezellige sfeer was. Tegelijkertijd werd er ook
afscheid genomen van Jan Fitters, de hoofdtrainer
die na een dienstverband van twee jaar wordt opge-
volgd door Martijn Aarts. Jan was nog aangenomen
door het oude bestuur en nam destijds het roer
over van Frans Hermans. Geen dag heeft Jan spijt
gehad van zijn beslissing om de hoofdmacht van
Gilze te gaan leiclen en in feite heeft hij zijn hart
verpand aan Gilze. Jan bedankte iedereen waarvan
hij in die twee fijne jaren het vertrouwen heeft
gekregen.
Tevcns nam men ook afscheid van Jack Moerkens,
Albert Faes, Patrick van Bezouw en Ad Klaassen

die allen om uiteenlopende redenen hun verblijf bij
de selectie beëindigden. Allen werden door Christ
Pelkmans hartelijk bedankt voor hun grote inzet in
de voorbije jaren!

Op 18 mei jl. was de selectie voor de laatste maal
bijeen voor de laatste trainingsavond. Deze laatste
training vond in zijn geheel plaats in de kantine.
Door de aankomende nieuwe trainer, Martijn Aarts,
werd een 'avond' georganiseerd waarbij men nog
eens terugkeek op het afgesloten seizoen.
Uiteraard werd hierbij het woord gegeven aan Jan
Fitters. Jan heeft ervaren dat Gilze heeft geprofi-
teerd van een selectie. Men heeft veelvuldig een
beroep moeten doen op Gílze 2 en jeugdspelers.
Hierdoor heeft men ondanks de vele blessures zich
toch kunnen handhaven in de 3e klasse. De doel-
stelling (plaats boven de middenmoot) werd niet
gerealiseerd. Gelet op de eerder genoemde omstan-
digheden was Jan tevreden. Men behaalde een punt
meer dan vorig seizoen, maar eindigde nu als 9e
terwijl vorig jaar de 7e plaats werd gehaald. Jan was
erg te spreken over de vervangers van o.a. Ron van
Riel (buitenland), Henk Pelkmans, Jeroen Kluyt
(RKTVV) en Jack Moerkens (langdurig gebles-
seerd). Met name Mark Faes en Toine Beenhakkers
en de jeugd-spelers Jan Bekkers en Koen van Hoe-
sel leverden een erg positieve bijdragc door hun
IOOVo goede instelling.
De andere doelstelling van Gilze 2, een kampioen-
schap, werd eveneens niet gehaald maar dit is het
gevolg van het veelwldig een beroep moeten doen
op de spelers van Gilze 2 voor de hoofdmacht.
Dieptepunt in het seizoen was het debàcle bij Boei-
meer (8-1 verlies). Tegelijkertijd was het tekenend
voor het karakter van de selectie om deze tegenslag
goed te overwinnen.
Ander negatief aspect was het feit dat Gilze tegen
degradant TGG slechts een punt wist te behalen,
terwijl dit eigenlijk zo'n zrvakke ploeg was. De
trainingsopkomst was zonder meer sterk te noemen.
De samenwerking met Martijn Aarts is heel goed
geweest. In een open sfeer werden wekelijks de
wedstrijden en tactische en technische zaken door-
gesproken, Jan bedankte nogmaals de begeleiding
waarmee hij zo nauw samengewerkt: Willem de la
Chambre, Ad Klaassen, Cees de Bruyn, John Aarts,
Johan Oprins, René Bartelse, Jan Boomaars en
Christ Pelkmans. Voor eenieder had hii een per-
soonlijk woordje waarmee Jan nog eens onder-
streepte hoeveel zulke mensen betekenen voor de
V.V. Gilze. Hij bedankte de supportersclub die
inmiddels zijn bestaansrecht heeft bewezen. Ook
het nieuwe bestuur werd bedankt, met name voor
de frisse wind die er sindsdien door de vereniging
waait. Ten slotte een algemeen dankwoord voor de
selectiespelers en hij verwees hierbii naar het inge-
zonden stukje in het clubblad. Hierin werd Jan als
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vriend aangesproken en dat heeft Jan als een groot
compliment ervaren.
Hierna bood voorzitter Aimé Cruysbergs de ver-
trekkende trainer een tuinset aan voor zijn bewezen
diensten. Aansluitend hierop kreeg elftalleider
Christ Pelkmans het woord die Jan een enveloppe
met inhoud aanbood. Liever had Christ een kado
gekocht (o.a. kussens voor de tuinset) doch het
(telefonisch) contact met de echtgenote van Jan,
Tiny, bracht alleen maar meer onduidë[lkheid. lan
mag nu zelf in de slag met zijn vrouw en wellicht
horen wij nog eens welke kleur kussens men uitein-
delijk heeft gekozen.

Martijn Aarts keek alvast vooruit naar het nieuwe
seizoen, doch deed dit niet voordat hij Jan Fitters
bedankte voor de (morele) steun die hij kreeg tij-
dens zijn trainers-opleiding. Martijn heeft al veel
trainers meegemaakt en is van mening dat Jan een
van de beste trainers is geweest die V.V. Gilze
heeft gehad in de laatste jaren.
De doelstelling voor het seizoen 199511996 is:
* zonder meer handhaven in de 3e klasse;
* geen degradatie-voetbal;
* een gooi naar een periodekampioenschap;
* een eventueel kampioenschap van Gilze 1 en/of
Gilze 2.

Voorbereiding seizoen 199 5 I l99G:
De training vangt aan op 1 augustus en geïntensi-
veerd met een "weekend-training", enkele weken
daarna. Dat zal niet extern plaatsvinden, doch op
de eigen accommodatie op vrijdag 1.1, zaterd,ag !2
en zondag 13 augustus. De begeleiding van Gilze I
is rond, die van Gilze 2 nog niet helemaal. Men
zoekt nog een assistent-trainer. De vakature van
grensrechter bij Gilze 2 is inmiddels ingewld in de
persoon van Jan Oprins.
Met het motto van Martijn: "Wij gaan ervoor!",
wordt de bijeenkomst besloten met een gezellig
samenzijn. Door de scheidende en nieuwe trainer
wordt elk een fust bier beschikbaar gesteld die met
veel genoegen door de aanwezigen worden gele-
digd!

VOORLOPIGE INDELING LAGERE
ELFTALLEN:
Gilze 3 - klassenr. 0211:
nr: naam:
01- Jurgen v.d. Braak
02 Ton Brouwers
03 Ran Clemens
04 Bas Cornelissen
05 Albert Faes
06 Gerard Gerrits
07 Jurgen Gerrits
08 Jonno Heijboer
09 Remco Oprins
10 Mark Hendrickx
l1 Patrick Stadhouders
12 Erik Timmermans
13 Dennis Witteveen
14 (Keeper)?
15 Jeroen Aarts
16 Sjoerd de Jong
17 Louis van Trier (leider)

o
ï

Gilze 4 - klassenr. 0212:
nr: naam:
01- Jan Faes
02 Ronald Geerts
03 Hennie Henderson
04 Ton Oerlemans
05 Jac Nooren
06 (Keeper)?
07 Ad v.d. Ouweland (leider)
08 Eric v.d. Ouweland
09 John Ribbens
10 Albert Smeekens (Aanv.)
LI Jos Smeekens
12 Gerard de Vaan
13 Edwin Wirken

Gilze 5 - klassenr. 0421:
nr: naam:
01 Patrick Bink
02 Hein v.d. Boogaart
03 Patrick de Bruyn
04 Martijn Fuchten
05 Remco Fuchten
06 John Gerrits
07 Remco Gerrits
08 Mark Hermans
09 Koen v. Haperen
10 Corné Oprins (leider)
11, Frans Sebregts
12 Leon Stadhouders
13 Richard v. Trier
14 Jurgen Westenberg
15 Toine Weterings (leider)
16 Corné Boomaars
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DE UITSMIJTER VAN JAN FITTERS (Mop van
de maand):
Jan vertelde dat hij zich gocd kon voorstellen dat
Christ Pelkmans niet veel wijzer werd van cle goed
bedoelde raadgevingen van Tiny nadat Christ ge-
vraagd had voor welke kleur kussens (tbv de tuin-
set) men een voorkeur had. Jan zei dat zijn vrouw
niet te peilen was! Zo kreeg hij met vaderdag ooit
eens een strijkplank en strijkijzer kado. Hij begreep
er niets van, hij had haar immers met moederdag
een schitterend kado gegeven, een prachtige ...........-
...... boormachine!!l!!!!!! (Geintjet)
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Gilze 6 - klassenr. 0430:
nr: naam:
01 Arno Aarts
02 .Ian Broers
03 Ron Broers
04 Maarten Cornelissen (leider)
05 Tom Cornelissen
06 Roel v. Dommelen ??

07 John Klaassen
08 Helmus v. Kruisbergen
09 Erwin Stet
10 Jeroen v. Veen
11 Frank Vermecren
12 Ton de Visser
13 Ercan Yildez
14 Orhan Yilmaz
15 Marc v. Zanten (leider)
16 Johan v. Zon

Dames Gilze - klassenr. 0805:
nr: naam:
01 Melanie Bartelse
02 Sandra v. Beijsterveldt
03 Jola Bink
04 Pam Boere
05 Monique v. Engelen-Oomen
06 Marielle v. Hoof
07 Anja Oprins
08 Joyce v.d. Ouweland
09 Hanneke v. Puijenbroek
10 Karin Smulders (Aanv.)
11 Anja v. Gils (leidster)
12 Rene Bartelse (leider)

Wat verder van belang is dat de training voor bo-
vengenoemde elftallen zal aanvangen op
dinsdas 15 augustus 1995.

VOORLOPIG OEI].ENPROGRAMMA
SENIOREN / DAMES:
Gilze 1:

15-8-95 Gilze - Madese Boys (19.00)
18-8-95 Tournooi Unitas
20-8-95 Tournooi Unitas
22-8-95 Eerste Beker-ronde
27-8-95 GSBW - Gilze (12.00)
29-8-95 Tweede Beker-ronde of

SC 't Zand - Gilze (19.00)

Gilze 2:
15-8-95 Gilze 2 - Madese Boys 2 (19.00)
18-8-95 Tournooi Unitas
20-8-95 Tournooi Unitas
22-8-95 Gilze2 - GSBW 2 (19.00)
29-8-95 SC 't Zand 2 - Gilze 2 (19.00)

Gilze 3:
18-8-95 Gilze3 - Bavel3 (19.00)
22-8-95 Uno Animo 3 - Gilze 3 (19.00)
27 -8-95 Eerste Beker-ronde

Gilze 4:
27-8-95 Chaam 3 - Gilze 4 (11.00)

Gilze 5:

20-8-95 Gloria UC 3 - Gilze 5 (10.00)
29-8-95 Viola 5 - Gilze 5 (19.00)

Gilze 6:

20-8-95 Gilze 6 - Gloria UC 4 (10.00)
24-8-95 Tournooi UVV
25-8-95 Tournooi UVV
26-8-95 Tournooi UVV

Gilze Dames:
13-8-95 VVR - Gilze
15-8-95 Mini-tournooi Bavel
19-8-95 Mini-tournooi Bavel (o.v.)
20-8-95 LFRKC - Gilze (10.00)
27-8-95 Eerste Beker-ronde

DAMES GILZE, seizoen 199411995:

De dames begonnen dit seizoen met een selectie
van 14 speelsters. In het begin liep <lit op rolletjes:
we behaalden in de eerste hellt van de competitie
L4 punten. Ook speelden wij nog lang door in de
beker-ronde. Toen kregen we Zigo voor de beker
en die speelden twee klassen hoger dan ons en
waren daarom net iets te sterk voor ons. In de
tweede helft van de competitie liep het wat minder,
ook al omdat we toen vaak een beroep moesten
doen op een aantal meisjes. Maar ondanks dat, zijn
we toch in onze klasse gebleven, wat best een knap-
pe prestatie genoemd mag worden. Bedankt meisjes
voor jullie inzet bij de dames op zondag! Als afslui-
ting van het seizoen speelden we een tournooi bij
TSC. Wederom konden we hier niet compleet ver-
schijnen. Er gingen maar liefst 5 meisjes mee: Kim,
Joice, Manon, Sue en Fay. De dames waren Joyce,
Monique, Jola, Melanie, Sandra, Pam, Hanneke,
Anja en Tineke als nieuwe damc bij ons team. Door
de afzegging van twee teams moesten we in de
poule een volledige competitie afwerken met VO-
AB, Spartaan en TSC, zodat we in de poule al 6
wedstrijden moesten spelen. De wedstrijden duur-
den tweemaal een kwartier. In de poule ging het
bijzonder goed. We wonnen van TSC en VOAB
met L-0 resp. 2-0. De derde en vierde wedstrijd
gingen verloren. Spartaan en TSC wonnen van ons
met 2-0 resp. 1-0. De vijfde wedstrijd was de kraker
want Spartaan die in de hoofdklasse van Rotterdam
uitkomt had alles nog gewonnen. Verdedigen was
de hoofdzaak, maar met een uitbraak werd diep in
de 2e helft Pam neergelegd in het strafschopgebied
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en kregen wij een penalty die op overtuigende
manier door Jola werd genomen: de bal vloog als
een granaat in de kruising! Daarna was er vooÍ
Spartaan
geen tijd meer om gelijk te maken, mede dankzij
onze keepster Anja, die net wakker geworden met
een paar uitstekende reddingen de stand op 1-0
voor Gilze kon houden. De laatste wedstrijd won-
nen we met L-0 van VOAB maar voor -het doelge-
middelde was dat te weinig. Spartaan Ën Gilze
eindigden beide met 8 punten, maar Spartaan had
echter 3 doelpunten meer gemaakt. Daardoor spe-
elde Gilze tegen Roosendaal om de 3e en 4e plaats.
Bij de meesten was na drie uur voetbal de pijp ver
leeg. De wedstrijd tegen Roosendaal ging met 4-0
verloren en behaalden dus de 4e plaats. Wij gingen
naar de prijsuitreiking nadat ieder zijn beker had
gekregen ging men over tot uitreiking van de SPO-
RTIVITEITSPRIJS. En die werd gewonnen door
......... Gilze !! De keuze van de scheidsrechters was
unaniem. En dat is voor elke ploeg de mooiste prijs
die je op een tournooi kan winnen. Hierna reden
we moe maar voldaan weer naar Gilze en was het
seizoen 199411995 voor de Dames ten einde.

René Bartelse

JEUGDNIEUWS
JEUGDLEIDERS/JEUGDTRAINERS:
Het komende seizoen 1995-1996 spelen we waar-
schijnlijk met meer teams in de competitie dan in
het afgelopen seizoen. Voor al deze teams hebben
we natuurlijk ook weer begeleiding nodig op de
trainingsavonden en op de wedstrijddagen. Ook
voor dit komende seizoen kunnen we nog Jeugdlei
ders en Jeugdtrainers gebruiken, die hun vrije tijd
willen besteden aan het begeleiden van onze voet-
baljeugd. Want : Wie de Jeugd heeft, heeft de
toekomst. Als je interesse hebt om dit te gaan doen,
of als je er eerst wat meer over wilt weten, geef dit
dan gerust door aan : Mart Machielsen, voorzitter
van de Jeugdcommissie (Tel. 5295) of aan Toon
Faes, secretaris van de Jeugdcommissie (Tel. 2675).
Zij zullen dan voldoende informatie aan je doorge-
ven.

SEIZOEN 199 4-1995: KIEINE TERUGBLIK:
Het voorbije seizoen zijn we voor het eerst aan het
werk gegaan volgens een Technisch Jeugdplan. We
kunnen wel stellen, dat dit in de loop van het sei-
zoen zijn wuchten heeft afgeworpen en dan bedoe-
len we zeker niet alleen, dat we diverse kampioens-
teams hebben gehad. Naast deze kampioens-teams
hebben zeker ook de andere teams bijgedragen aan
een geslaagd seizoen, waarbij alle Jeugdleiders en
Jeugdtrainers een pluim dubbel en dwars verdiend

hebben. Het volgende seizoen kunnen we nu verder
gaan bouwen op de fundamenten, welke in het
afgelopen seizoen gemaakt zijn. Uiteindelijk zal dit
na een aantal jaren zijn vruchten gaan afwerpcn in
de senioren-selectie van de V.V. GILZE.

DATA OM TE ONTHOUDEN EN/O}-
VRIJ TE HOUDEN:
2I-08-1995: Ouder-Informatie-Avond Jeugd VV

Gilze
26-08-1995: Bekerwedstrijden (onder voorbehoud)
02-09-1995: Competitie-start (onder voorbehoud)
02-12-1995: St. Nicolaas-viering
04-01-1996: Tafel-voetbal-tournooi
05-01-1996: Tafel-voetbal-tournooi
feb. 1996: Dropping Junioren
04-05-1996: Penalty-Bokaal
04-05-1996: JLIJT-Feest

YERZOEK AAN:
JEUGDLEIDERS/JEUGDTRAINERS :

Via deze weg vragen we nogmaals met klem aan de
Jeugdleiders en Jeugdtrainers om het seizoen 1994-
1995 goed af te sluiten en de eventueel nog door te
geven trainingslijsten en reiskosten-formulieren zo
spoedig mogelijk in te leveren, zodaÍ de Jeugdcom-
missie het financiële gedeelte van het seizoen ook
kan afsluiten.

AFSLUITING JVSL.CURSUS:
Op 5 mei 1995 zyvaaiden 17 cursisten af na een
opleiding tot Jeugd-Voetbal-Spel-Leider. Vijf vrij-
dagavonden op het sportpark van V.V. Gilze heb-
ben gediend als les-lokatie, in theorie, maar uiter-
aard ook in de praktiik. Naast een zestal leiders van
EW deden 11 leiders van Gilze hieraan mee. Wij
noemen ze even: André Frietman, Leo Diepstraten,
Joyce vd Ouweland, Jola Bink, Pam Boere, Remco
Oprins, Toine Beenhakkers, Martiin Fuchten, John
Gerrits, Joost van Puijenbroek en Joris van Dongen.
Door de heer van Laarhoven van de NKS werden
de certificaten uitgereikt. Hij benadrukte dat het
geen diploma was, men legde immers geen examen
af. Toch deed het hem deugd dat er met zoveel
enthousiasme werd deelgenomen aan soortgelijke
cursussen.
Hierna nam cursusleider Gé Dorenbos het woord
en feliciteerde de cursisten. Hij ervaarde de groep
cursisten als goed gemotiveerde deelnemers maar
bovenal feliciteerde hij de verenigingen van EVV en
VV Gilze dat men zoveel aandacht besteedde aan
dergelijke opleidingen en in een persoonlijk woord-
je bedankte hij de gastheren Gerard Gijsbrechts en
Mart Machielsen.
Hierna werd de plechtigheid afgesloten met nog
een'rondje'van de V.V. Gilze.
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VERZOEK AAN: JEUGDSPELERS:
Alle Jeugdspelers, welke het komende seizoen
overgaan van de C-Junioren naar de B-Junioren en
welke het komende seizoen overgaan van de E-
Pupillen naar de D-Pupillen moeten een nieuwe
pasfoto inleveren voor een nieuwe legitimatie-kaart.
Zonder <leze kaart" mogen ze komend seizoen niet
meevoetballen. Alb dit voor jou van toepassing is,
lever daarom zo spoedig mogelijk een pasfoto in bij
je eigen leider of bij :

Toon Faes, Kapittelstraat L7.

VOORLOPIG OEFENPROGRAMMA
JEUGDTEAMS 1995.1996:
(Let on : Alle penocmde tiiden ziin hier aanvansstii-
den.)

Gilze A 1 :

16-8-1995 GSBWA - Gilze A 1 19.00

19-8-1995 Tournooi bij RAC
27-8-1995 Tournooi bij Gilze 10.00

Gilze B I :

16-8-1995 Gilze B 1 - GSBW B 19.00
19-8-1995 Tournooi bij RAC
26-8-1995 Tournooi bij Gilze 10.00

Gilze C I :

16-8-1995 GSBW C - Gilze C 1 19.15
19-8-1995 Tournooi bij RAC
27-8-1995 Tournooi bij Gilze 10.00

Gilze C 2 :

L9-8-1995 GSBW 3 - Gilze C 2 13.00

Gilze Meisjes :

19-8-1995 Gilze Meisjes-GSBW 13.00

Gilze D 1 :

16-8-1995 Gilze D 1 - GSBW
26-8-1995 Tournooi bij Gilze

19.00

10.00

Gilze D 2 :

16-8-1995 GSBW D 2-G\lze D2 19.00
23-8-1995 Gilze D 2 - RAC D 4 19.00

Gilze D 3 :

23-8-1995 Gilze D 3-RAC D 5 19.00

Gilze E I :

16-8-1995 GSBW EL-Gilze E 1 18.15
20-8-1995 Tournooi bij Riel
26-8-1995 RAC E I - Gilze E 1 11.00

Gilze E 2 :

19-8-1995 GSBW E 2-Gilze E 2 10.45
26-8-1995 RAC'E 2 - Gilze E 2 11.00

Gilze E 3 :

19-8-1995 Gïlze E3-GSBW E 3 10.45
26-8-1995 RAC E 3 - Gilze E 3 11.00

Gilze E 4 :

19-8-1995 GSBW E 6-Gilze E 4 10.45
26-8-1995 RAC E 4-GilzeE 4 L1.00

Gilze E 5 :

19-8-1995 Gilze E5-GSBW E 8 10.45

26-8-1995 RAC E S-Gilze E 5 09.30

Gilze F 1 :

20-8-1995 Tournooi bii Riel
26-8-1995 RACFT-Gilze F1 09.30

Gilze ['2 :

19-8-1995 GSBW F 2-GilzeF 2 11.45

26-8-1995 RACF2-Gilze F2 09.30

Gilze F 3 :

19-8-1995 Gilze F 3 - GSBW F3 11.45

26-8-1995 RACF3-Gilze F3 09.30

Wanneer de trainingen exact starten, wordt nog met
een persoonlilk bericht aan iedere speler thuisbe-
zorgd.
Hierbij zullen dan de trainingstijden en het team
(of een aantal teams samengevoegd) vermeld wor-
den, waartoe je (voorlopig) behoort. Dit betrelfen
dan altijd nog de voorlopige indelingen, waarbij het
niet zo is, dat iedere speler bij het team blijft, zoals
dit in de brief genoemd wordt. Dit kan weleens
veranderen, om diverse redenen.

DE ABC-RAAD INTERVIEWT:
"Het stiftje van Tommy Michiclsen"

- In welk team zit je ? Gilze C 1

- Hoelang zit je al op voetbal ? 5 jaar
- Positie ? Rechtsbuiten
- Ben je al eens kampioen geweest ? Ja, met de E2,

E1 en D1.
- Op welk merk voetbalschocnen speel je ? Adidas
- Heb ie nog andere hobby's ? Ja, computeren en

muziek luisteren
- Wat is je favoriete sportprogramma? Studio Sport
- Wat vind jij de mooiste competitie ? De Serie A

uit Iralië
- Van welke club ben jij supporter ? Ajax
- Beste voetballer ? Clarence Seedorf
- Beste trainer ? Louis van Gaal
- Mooiste stadion ? Nieuw van Aja,x (Amster«lam

Arena)
- Saaiste stadion ? PSV-stadion, er hangt geen sfeer
- De grootste naaimachine ? Stoitsjkov
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- Welke voetballer zou je wel eens willen
ontmoeten ? Dennis Bergkamp.

- Wat is je grootste voetbaldroom ? Bij Ajax komen
te spelen

- Wie is de beste voetballer van Gilze ? Richard
Faes, omdat hij ons omgekocht heeft met friet.

- Lievelings-eten ? Friet met een frikandel speciaal
- Wat lust je niet ? Bounty
- Welke drank vind jij het lekkerste ? eola
- Welke drank vind jij het viest ? Wijn
- Wat is je geboorte-datum ? l4-IZ-I9Bz
- Wat vond je van dit interview ? Gaaf.

PUPILLEN.KAMP 1995:
Nu een kleine maand geleden beleefden we op het
Sportpark een grandioos seizoens-einde. Vanaf
vrijdag-avond tot en met zondag-middag was het
Pupillen-kamp opgeslagen in 11 leger-tenten en
werden ruim honderd Jeugdleden van begin tot
eind prima begeleid door een groep van ongeveer
45 begeleiders, bouwploeg, keukenploeg en organi-
satie. Alles was (bijna) tot in de puntjes geregeld en
samen met deze groep van L50 hebben we een
magnifiek kamp-weekend gedraaid. Hieronder staan
een aantal "ooggetuige-verslagen,, van de deelne-
mers, zoals zij zelf de diverse aktiviteiten ervaren
hebben. De reactie's, welke ons al ter ore zijn geko-
men, waren in ieder geval positief en we menen dan
ook te kunnen zeggen, dat we terug kunnen zien op
een erg geslaagd Pupillen-kamp 1995 en dat het
Pupillen-kamp weer voor herhali ng in 1996 vatbaar
is!
Als laatste bedanken we iedereen, die ons van
dienst is geweest tijdens het kamp en ook de spon-
sors, die er mede voor gezorgd hebben, dat onze
Jeugd zich naar hartelust heeft kunnen vermaken.
Bedankt allemaal.

Aankomst kamp, inrichting tenten, openingswoord
en groepsfoto.
Van: Nick Arts, Jeroen van Beysterveldt, paul van
den Heyning, Marco Kesselaar en Nicky Michiel-
sen.

Voettocht.
Van: Thijs Aarts, Rob van Alphen, Marcel Hcn-
drickx, Jochem Klijs en Jeroen Pijpers.

Eerste reakties: Leuk, te lang, gaat, stom en lopen,
lopen, lopen en lopen. Het begin was goed met een
appel en snoep. De opdracht was om posters van
voetballers te zoeken onderweg. Het waren allemaal
bekende goede voetballers en dus kendcn we alle-
maal de namen. De slagzin die gemaakt moest
worden was dus zo gemaakt. In het bcgin waren er
te weinig foto's en rvas de beschrijving goed fout.
Na de rotonde was de beschrijving goed. Het stuk
door het bos was te lang en er waren geen foto,s.
Halverwege kregen we allemaal ijs en daarna kwa-
men de meeste foto's nog. We hebben -r ZVz uur
gelopen en kwamen in het donker terug. De schat-
tingen van de gelopen afstanden: Jochem 17 km,
Thijs 10 km, Rob 16 km, Jeroen 6 km en Marcel 20
km. Volgend jaar zou de zoektocht een klein stukje
korter mogen zijn. (Redaktie: Thijs had bijna gelijk,
9,7 km)

Jokers maken en eerste nacht.
Van: Jeroen Denissen, Michel van Hoek, Stijn
Laurijsen, Bas Michielsen en Cas Pijnenburg.

Het was wel leuk de tocht. Het was wel een lange
tocht. Iedereen was na de tocht heel erg moe. We
hebben een beetje verkeerd gelopen. Maar dat was
niet erg want zo was het wel korter. We hebben wel
een paar foto's gemist dus we hadden het woord
niet kunnen raden. Volgens leider Martijn is de
tocht iets te moeilijk voor de kleinste jeugd.
Joker zelf maken leuk idee en we vonden het leuk
om te maken en we vinden dat wii de mooiste heb-
ben gemaakt. We hebben allerlei dingen gedaan;
knippen, plakken, kleuren enz. We waren leuk
bezig. De stiften hebben we bijna allemaal lecg
gekleurd, maar we waren wel moe, na de joker
maken vielen we bijna allemaal in slaap.

Opstaan en ontbijt op zaterdagmorgen.
Van: Linda de Bont, Mariëlle vd Braak, Fay van
Gils, Nikki Gosens en Suzanne Kleiren.

We sliepen om 3.30 uur. We wilden er nog lang niet
uit, maar we werden om 07.00 uur gewekt door de
F-jes. 's-Ochtends om 8.00 uur deden we net of we
nog sliepen, toen de leiding ons kwam wekken. Bij
het ontbijt was het erg gezellig en er werd keihard
gezongen.

We stapten met onze spullen uit de auto: op de
deelnemerslijst moesten we kijken in welke groep
we zaten en in welke tent we sliepen: dat was groep
A in tent 1 (samen met groep B). Toen gingen we
de tent inrichten en onze luchtbedden oppompen.
Die waren alweer leeggelaten voordat ze volgèbla-
zen waren. De voorzitter (Aimé) sprak het wel-
komstwoord en verklaarde het kamp voor geopend.
Toen moesten we met de hele groep op de foto: dat
duurde eventjes, want de wave ging maar niet lig-
gen.
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Voetbalbehendigheid.
Van: Ton van Beysterveldt, Jeroen Cornelissen,
Rutger van Eijk, Mark Graafmans en Kiske Hapers.

Het was leuk, alleen het weer was 's-ochtends niet
zo goed. De spellen waren best moeilijk maar voor
de technische spelers was het wel te doen. Er wa-
ren spellen op snelheid te doen maar ook op tech-
niek. We moesten foto's raden die niet zo moeiliik
waren op twee na. We kregen snoep en'drinken
tussendoor. Na de voetbalbehendigheid waren we
blij dat we gingen eten want we hadden honger.

Het eten van zaterdagmiddag en het mini-voetbal-
tournooi.
Van: Tiest Aarts, Roel Akkermans, Dave Graaf-
mans, Mike van Hellemond en Dirk Laurijsen.

Eerst moesten we wat mieren van tafel verjagen
maar daarna hebben we zeer lekker gegeten, o.a.
frikandel of kroket bij de boterham, eierkoek, pe-
perkoek en volop drinken: chocolademelk, melk,
thee en yogo. Met een gelulde maag moesten we
daarna het voetbaltournooi spelen. De wedstrijden
werden gespeeld op een kwart veld met kleine
doeltjes ( * f m.) 5 tegen 5 of 4 tegen 4. Wie de
meeste doelpunten vóór scoorde werd winnaar, dus
er werd zeer aanvallend gespeeld, wat ook resul-
teerde in een paar zee,r hoge uitslagen. Al met al
een gezellig tournooi met hier.en daar wel een
blessure, maar die werden door de EHBO (John en
Mart) zecr zorgwldig opgelost.

Het eten van zaterdagavond en penalty schieten.
Van: Chesco Ahuluheluw, Bastiaan van Beyster-
veldt, Mark Boeken, Toine van Enschot en Joris
Kock-

Na een zware middag voetballen mochten we gaan
eten maar de helft stond nog onder de douce. Na
daar op gewacht te hebben konden we dan toch
beginnen. Na eerst een heerlijk bordje soep kwa-
men onder luid applaus de frietjes + knakworstjes
op tafel. Toen dat op was kregen we nog een bakje
pap en konden daarna naar het penalty schieten.
Bij het penalty schieten was het de bedoeling dat de
jongens op de leider van de tegenpartij zouden
schieten. Nadat iedereen een keertje tegen elkaar
had geschoten konden we savonds naar de disco.

Disco.
Van: Joice Arts, Kim van der Boom, Heleen Diep-
straten, Manon Diepstraten en Sue van Gils.

Zaterdagavond was er een kei gave disco. FFM
kwam muziek draaien. Toen het donker werd en de
tent dicht ging omdat we de vogeltjesdans deden,
werd het pas echt gezellig. Na twee maal de kusjes-

dans en 1 maal roeien en een heleboel house-plaat-
jes was het al snel 23.00 uur. Dus allemaal naar
bed, want het was voorleestijd. De door de meiden
"aanbeden" John vertelde het verhaaltie over de
wolf en de vos. Pam vond het zó mooi, ze viel er
zelfs bij in slaap. De oudere mcisjes wilden nog niet
slapen. Ze hebben nog tot 1.00 uur bij de jongens

in de tent (3) gezeten.
Bedankt voor het ..... leuke, gave, toffe kamp !!

Het opstaan en ontbijt van zondagmorgen.
Van: Jan Diepstraten, Bram van Hoesel, Mark
Machielsen, Bart Theeuwes en Boy Vromans.

Na een lang knuffelgevecht was het eindelijk mor-
gen. Eén voor één werden we wakker. We lieten
elkaars luchtbed leeglopen. En toen begon de elen-
de pas echt. We moesten uit ons nest. Dat was erg
moeilijk maar toen we met ons hoofd onder de
koude kraan hingen ging het wel weer. Toen begon
het ontbijt. We kregen een ei, en andere lekkernij.

Het eerste gedeelte van de tienkamp op zondag-
morgen.
Van: Bjorn van Dongen, Tim Falter, Koen Michiel-
sen, Bart Mol en Nick van Pijlen.

Koen was jarig en dat hebbcn wij gemerkt. Om tien
voor acht werden wij onder luid (leiding) gezang
gewekt. Koen kreeg ontbijt op bed. Wij kregen bij
het ontbijt alle eieren van de hele tafel. Biorn had
er 3. De 11-kamp begon met dobbcl(voet)bal. Bij
de waterbak deden wij het heel goed. 19 hoepels en
258 punten. Niemand viel in het water, dat was wel
jammer. Bart * Tim wilden het water in en werden
doornat. Het volleybalvangspel was erg spannend.
De groep van Nard scoorde iets meer dan wij maar
toch hadden wij 28 punten. Bii 't dozenspel waren
we het snelst. De joker hadden we bil 't pionvoetbal
ingezet. Hier hebben we veel punten gehaald door
de joker. Na de eerste 8 onderdelen gingen we
eten. Het was een geslaagde ochtencl van een mooi
kamp.

Het eten van zondagmiddag en het verv«llg van de

tienkamp.
Van: Luuk Akkermans, Thomas Bakermans, Bob
Clemens, Roy van Kerkhof en Tim Wirken.

We vonden het eten heel lekker. De jogo was heel
lekker. De waterbak was het leuks. Met het dozen-
spel moesten we alles nog in zeten wat we haden.
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De trimloop.
Van: Eric vd Braak, Rignald Kock, Niels Leyten,
Rick Oprins en Bas Smeekens.

Zondagmiddag hadden we trimloop. We hadden
een baan rond veld B. Iedere jongen of meisje
moest drie rondjes lopen. Je had toen een tennisbal
bij je. Iedere keer als je een ronde gelopen had
moest je de tennisbal doorgeven. Als is starte kwam
je eerst bij de waterbak. Dan kwam je bij een bo-
cht, daar waren geen hindernissen. Dan moest je
weer een bocht om en daar waren twee hindernis-
sen, het waren twee netten, daar moest je onder-
door. Dan kwam je weer bij een bocht, daar ston-
den hekjes waar je over heen moest springen. Dan
kom ie bij de finish. De goalgetters zeggen tot
volgend jaar.

Opruimen tenten, ontvangst ouders en prijsuitrei-
king.
Van: Joris van Beysterveldt, Sander Chan, Niels
Oprins en Bob Vromans.

Het eten was lekker en Sander Chan was een dik-
zak geworden. Niels was vervelend. Bob ztverfer
was de beste met Joris. Niels en Sander ping pong
waren slecht. Sanders schoenen mochten niet nat
worden. Bob scoorde alles behalve Joris, Niels en
Sander. Sander kon er helemaal niks van punt uit.

Van: hun leider

Het opruimen van de tenten was zo gebeurd. We
hebben alles in onze tassen gepropt en klaar waren
we. Toen onze ouders kwamen begon het ook te
regenen. Zoals altijd moesten zij precies weten wat
we gedaan hadden. Natuurlijk hebben wij hen niet
alles verteld. Gelukkig hielpen onze ouders ons wel
mce mct het dragen van onze spullen. Wij hadden
nl. in de laatste trimloop alles gegeven en waren
bek af. Nadat alle tenten leeg waren begon de
prijsuitreiking in de tent. Dat was spannend, want
door onze uitstekende prestatie tijdens de trimloop
hadden wrj nog kans op het kampioenschap. Uitein-
delijk werden we derde met slechts 9 punten min-
der dan de kampioenen van de D-pupillen. (Groep
Piet Broeders proficiat) Na nog een laatste zakje 

-

chips zijn we moe maar voldaan naar huis gegaan.

EINDSTANDEN JEUGDKAMP W GILZE 1995.
}..PUPILLEN
1e Groep V, H.v Puyenbroek/IV. Klijs: 1200 punten
2e Groep IJ, Pam Boere: 1048 punten
3e Groep S, Ad Marijnissen: 961 punten
4e Groep T, Piet Vermeulen: 836 punten
5e Groep R, Toine Graafmans: 834 punten
6e Groep Q, Martijn Fuchten: 8l-0 punten

E.PUPILLEN
1e Groep J, Nard Michielsen: 1190 punten
2e Groep K, André Frietman: 1044 punten
3e Groep N, John Gerrits: 1017 punten
4e Groep O, Frank vd Boom: 997 punten
5e Groep M, Frans Sebrcgts: 949 punten
6e Groep I, Wim van Heyst: 906 puntcn
7e Groep L, Patrick Bink: 853 punten
8e Groep P, Mary Arts: 815 punten

D-PUPILLEN
1e Groep B, Piet Broeders: 1293 punten
2e Groep F, Bert de Bruijn: 1289 punten
3e Groep G, Leo Diepstraten: 1284 punten
4e Groep C, William Akkermans: 1036 punten
5e Groep H, Joyce vd Ouwsland: 1028 punten
6e Groep E, Ron van Pijlen: 886 punten
7e Groep A, Jan Oprins: 879 punten
8e Groep D, J. Kreeft/Frank v Hoek: 830 punten

llfist U dat.......
- Vertrekken vanuit de Kantine ook werkelijk zo
opgevat wordt door bepaalde verenigingsmensen,
- Toon "Kalk" ook een goede lijntrekker is,
- Barry van Gestel alleen maar een foto van een
PSV-voetballer
voor het raam wilde hebben,
- De Meisjes tot 12.00 u. doorgingen met het maken
van een Joker,
- De "verkeringen" luid bezongen werden tijdens het
ontbijt op het Pupillen-kamp,
- De EHBO handen vol werk had tijdens het mini-
voetbal-tournooi,
- Er een keeper trij de F-Pupillen was (een
die niet dook, omdat hij net gegeten had.

leider),

a

§

NIEUWS UIT DE KANTINE
NIETIWE ROOSTERMAKER
Afgelopen twee seizoenen is Vic van Hoek verant_
woordelijk geweest voor het opstellen van de roos_
ters. Vic heeft aangegeven hiervoor de komende
periode geen tijd meer te hebben. De kantine_com_
missie is in het diepste geheim oriënterende be_
sprekingen aan het voeren met mogelijke vervangers
voor Vic. Wij houden u hiervan op de. hoogte.

1995



Naam:
Adres:
\Yoonplaats:
Geboortedatum:
In dagelijks leven:
Opleiding:
Getrouwd:
LijfspreuU
Levensmotto:
Hobby's:
Huisdier:
Lid V.V. Gilze:
Status:
Vorige club(s):
Beste trainer:
(Sport) idool:
Favoriete club:
Mooiste tenue:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Fav«rriete 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 W Gitze:
Mening over clubblad:
Activiteiten binnen V.V. Gilze:
Vervoermiddel:
Mooiste auto:
Vacantie-oord:
Wereldstad:
Televisieprogramma:
Lectuur:
Romantiek:
Mooiste vrouw:
Ideaal/Hartewens:
Gelovig:
Bijgelovig:
Hekel aan:
Bewondering voor:
Wat doe je met f 1.000.000,-:

K. N.V. B. eta. Noord-Brabant

... .ridrlanus. .

Voornamcn, eerstc naam vólult

I§Lapsgsu.
Achíernaarn

19 
'.6 r,05-

Ceboortedatum en jaar

Gllae. . ...
Verenlging

OPEN I(AART:

Ad Klaassen "(de ouwe)"
Voortstraat 6

Gilze
19 juni 1935

Full-time V.V. Gilze (onbetaald)
De lagere school
Ja
Vindt alles wel goed en we pakken
er nog een
Voetbal, kaarten en film kijken
Geen
Sinds september 1948
Bestuurslid, elftalleider, activiteiten en onderhoudscommissie
Geen
Louis van Gaal
Marco van Basten
V.V. Gilze
V.V. Gilze (sokken wit?)
Ja

Ja
Cafetaria den dré
James Last, Benny Nijman
De playboy (net gelezen)
Laatste filrn van Arnold Swarzenegger
Andre van Duin
PvdA
Geen voorkeur
Rijsttafel
Vindt alles wel goed
Komt zelden op tijd thuis
Iemand die een mooi geldprijsje komt afgeven

Iedereen is welkom
Meer kantinepersoneel
Meer copy aanleveren van de clubleden zelf
Alle voorkomende werkzaamheden
Fiets
Geen voorkeur
Oostenrijk
Geef mij maar een dorp
Sport, film en spelletjes
Krant en de leesmap
Een "seksfilm"
Pamela Anderson (Baywatch)
Naar Aruba toe
Ja

Nee (alleen vrijdag de 13e heb ik het niet zo op)
Als men te laat komt / moet wachten
De supportersclub V.V. Gilze
Naar Aruba gaan.

ab



GEEN CONTRIBUTIE BIJ BLESSURE ?
Indien een speler langdurig geblesseerd is, kan hij/zij contributie (spelend lid) terugvragen. Hoe? Heel
eenvoudig: stuur een briefje naar de penningmeester, Jerry Aarts, van Brederodestraat 6, 5126 HZ Gilze.
Vermeld hierin de aard en duur van de blessure en bij welk team je hoort zodat e.e.a. kan worden afgestemd
met je leider.

TE t./A/ÀT INLEVEREN KOPIJ:
Het blijft een pröbleem. Ondanks dat we tijdig de uiterste inzenddata bekend maken, ontvangen wij nog steeds
kopij 'te laat' op de redactie. Dat is ontzettend storend en frusterend. Vanaf cleze editie zullen wij daarin
keihard optreden. Als de kopij te laat ïn ons bezit is, wordt hil, indien dc tekst niet aan tijd gcbondcn is,
doorgeschoven naar de volgende editie, zodat in elk geval de afgesproken data met de drukkeril en "vergaarders"
kan worden nagekomen. William Akkermans

GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDINGEras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAIU
Tel./fax: 0l 6l 9-l 6l 3

///r, IIIII A, Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
f 01615 r 1254

lil1l llr- lliltllltl

TAXI*GIVZE
r Taxi - Groepsvervoer - Zieken - Rolstoelvervoer



UITDAGEND, ZELFVERZEKERD, DYNAMISCH.
SPONSOR STELT Z:ICH VOOR
Ditmaal had ik een afspraak met Toine Weterings.
Tevoren had ik nog even op de ledenlijst gekeken
omdat Toine ook lid is van V.V. Gilze. Eigenlijk
had ik het nooit zo gerealiseerd, maar Toine wordt
op 16 iuni nog 'maar' 27 jaarl Meende ik in de
vorige "Voorzet" te maken te hebben met een van
de iongste ondernemers van Gilze (Patrick Coppens
red.), maar mijn inziens is Toine voorlopig 'record-
houder', Autobedrijf Weterings, gevestigd aan de
Lange Wagenstraat 19 te Gilze, is shirtqponsor van
het Gilze-5-team, het elftal waarvan ook Toine deel
uitmaakt. Toch is Weterings in feite van begin af
aan verbonden aan de V.V. Gilze. Hieronder treft u
nameliik een advertentie aan die wij hebben terug-
gevonden in een clubblad van december 1958. Opa
Weterings startte het bedrijf als wagenmaker (het
vervaardigen van boerenkarren, een carrosseriebe-
drijt dus). Eigenlijk werd de zaak opgezet voor de
oom van Toine, Toon Weterings, die in de oorlog
echter gesneuveld is. In 1957 nam vader Stan Wete-
rings het bedrijf over en hij maakte er direct een
autobedrijf van. In die tijd maakte de autobranche
een stormachtige groei door, zodat de keuze van
Stan niet uit de lucht gegrepen was. Merken uit die
tijd waren GLAS en ISAAC, maar Toine weet zich
te herinneren dat men inmiddels al meer dan 25
jaren met name OPEl-dealer is, Gelet op de leef-
tijd van Toine, zou het best wel eens kunnen zijn,
dat zijn wieg als het ware in de eerste OPEL heeft
gestaan! Op dit moment biedt het bedrijf werk aan
9 mensen, een verkoper, een boekhouder en 7 in de
werkplaats. Vijf daarvan zijn werkzaam als monteur
en t\ryee zijn er belast met schade- en spuitwerk-
zaamheden. Kon men vroeger na een voltooide
opleiding de opgedane kennis tot in de lengte der
jaren in de praktijk brengen, tegenwoordig moeten
de medewerkers steeds op de hoogte blijven van de
nieuwste ontwikkelingen en hierin ook voortdurend
aanlullende cursussen volgen. Natuurlijk kost dit
het bedrijf veel geld en energie, maar het zal u
geruster doen slapen als uw auto is nagekeken door
een deskundige monteur, die dat daarnaast ook nog
eens efficiënt doet, zodat u dat ook merkt in uw
portemonnee! Daarnaast worden er van overheids-
wege strenge milieu-eisen gesteld. Overigens heeft
Autobedrijf Weterings een volledige hinderwetver-
gunning. Wist u dat de nieuwste auto's bijvoorbeeld
gespoten worden met een lakverf op waterbasis?
Maar ook de werkplaats en het tankstation hebben
dc aandacht gekregen. In de werkplaats ligt een
vloeistofdichte vloer en wordt de afgewerkte olie in
een aparte tank opgeslagen, voordat het op een
verantwoorde wijze wordt afgevoerd. En de grond
onder het tankstation is volledig gesaneerd. Ruim 6
meter diep heeft men de grond afgegraven en een
grondmonster in 1993 heeft aangetoond dat de nu
aanwezige grond volledig schoon is! En natuurlijk
ligt ook daar nu een vloeistofdichte bestrating,

zodat geen druppel olie of benzine het grondwater
kan bereiken. Het tankstation vervult een belangrij-
ke functie. Het is de schakel tussen klant en bedrijf.
Enerzijds is het een stuk service, maar anderzijds
onderhoudt men op die manier het kontakt met de
(reeds bestaande) klantenkring maar legt men ook
vaak nieuwe kontakten. Plannen voor de toekomst
zï1n er genoeg, maar terugkijkend moet men vast-
stellen, dat er al veel gerealiseerd is. Zo werd in
L974 de werkplaats aangepast, in 1980 is de nieuwe
en riante showroom gebouw<l waarin meer auto's
tentoongesteld kunnen worden dan je zou vermoe-
den. En in 1990 is er aan de showroom nog een
kantoorruimte gebouwd waarmee de nu beschikbare
bedrijfsruimte voldoende mogelijkheden biedt voor
een goede bedrijfsvoering.

OPEL.E
DÉ AUTO VOOR U.

Zoals gezegd, men is dealer van OPEL en dat dit
een betrouwbare auto is, kun je wel zien aan het
straatbeeld in met name Gilze. Cijfers zijn niet te
noemen, maar dat in een willekeurige straat het
merendeel van de auto's een OPEL is, zal u niet
verrassen. Het meest verkochte Lype van OPEL, is
de ASTRA. Op dit moment is volgens Toine de
ASTRA-stationwagen en ware best-seller. Van elke
L0 nieuwe ASTRA's, die bii Weterings een nieuwe,
tevreden en trotse eigenaar vinden, zijn 4 stuks
daarvan uitgevoerd in dit 'bestel-model'. Tot voor
enkele jaren verkoch[ men ook kleinere bedrijfswa-
gens, van het merk ISUZU. Helaas voor Weterings
stopte General Motors met het samenwerkingsver-
band met dit Japanse automerk omdat de verkopen
onder de maat bleven.
Weterings daarentegen had juist hele goede ervarin-
gen, zodat het op termijn niet ondenkbaar is, dat
men wederom bedrijfswagens gaat verkopen,
Het afzetgebied voor Autobedrijf Weterings kent
natuurlijk geen grenzen, maar de meeste klanten
wonen in de directe omgeving, zoals bijvoorbeeld
Gilze, Rijen, Riel, Alphen, De Blaak in Tilburg enz.
En als u van anderen gehoord hebt dat Autobedrijf
Weterings een garagebedrijf is waarvan u op aan
kunt, doch u wilt alles behalve dan een OPEL
kopen, zelfs dan wil men u graag helpen. Maar als
u eenmaal in een OPEL gereden hebt
Of er dan nog een weg terug is? Probeer het maar
eens. U bent altijd welkom in de showroom waar
men u graag ontvangt en u een kijkje kunt nemen
bij de ruim 40 occasions. Of worclt het toch een
nieuwe? Wat uw keuze ook is, geheel vrijblijvend
zullen Cees van Gool of Toine Weterings u graag
nader informeren. Wilt u liever een afspraak ma-
ken. Ook dat kan; belt u dan (015615) 1303.

AUTOBEDRIJF
a William Akkermans
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AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 01615 - 3272

OPEL DEALER
rt voor deskundige reparatie
,t voor snelle service
* voor a! uw autoschades

(eigen plaatwerkerij - spuiterij)
,t 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-12,00 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
a
aen win b

Radio - TV 4a /&alo
Kerkstraat 39 Gilze

01615 - r775

radio;t TV* audio* video* CD-i
wassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken * koffïe zetten* eytz.....

pels & joosten hv

IlOOB AL UW BEGI,AZIIIGEIV.

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

Kathodewe g 3, 1627 LK Hoorn
Postbus 450, 1620 AL Hoorn
Telefoon O229O - 53800
Telefax O229O - 11488

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5'120 AB Rijen
Telefoon 01612 - 27305
Telefax 01612-25804
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 01615 - 3277

OPEL DEALER
* voor deskundige reparatie
* voor snelle service ,

't 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 lO.OO-12.00 UIJR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 1289

\
\

tE
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IN MEMORIAM

TOON VAN ENSCHOT

Het leven kent vele uitersten. Een lach en een traan liggen vaak heel
dicht bij elkaar. Maar een traan maakt op ons mensen vaak een diepere
indruk. Zo werden wij vrijdag 9 juni jl. opgeschrikt door het toch nog
vrij plotseling overlijden van Toon van Enschot. Sinds enkele weken
wisten wij dat Toon veel erger ziek was dan in eerste instantie werd
aangenomen. Zo erg zelfs dat er niet veel hoop meer \ilas op een her-
stel. Die mededeling deed ons al het ergste vermoeden en raakte ieder-
een die bewiend was met Toon of op de een of andere manier, direct
of indirect, met hem persoonlijk of zijn zaak betrokken was. Er werd
over gesproken, men kon het eigenlijk niet begrijpen, men wilde het
zelfs niet begrijpen. Wij als voetbalvereniging verliezen in Toon een
zeer bijzondere wiend. In april vorig jaar ging Toon heel enthousiast in
op ons voorstel met zijn bedrijf, Drankenhandel Van Enschot BV,
hoofdsponsor te worden van onze vereniging. Maar naast de financiële
impuls voor onze club, kregen wij er ook een sponsor bij die zich ook
emotioneel betrokken voelde met de V.V. Gilze. Hij dacht mee met
onze ideeën en maakte vele zaken bespreekbaar. Zo was hij bijvoor-
beeld zeer enthousiast over onze plannen voor de aanleg van een
beugelbaan op ons Sportpark. Wij als bestuursleden van de V.V. Gilze
hebben stuk voor stuk Toon ervaren als een wiend en het doet juist
daarom zo'n pijn dat die wiendschap slechts zo kort heeft mogen
duren. Onze gedachten zijn nu vooral bij Joke en de kinderen die dit
zware verlies moeten dragen. Toon, wij danken jou voor het in ons
gestelde vertrouwen en zullen ervoor zorgeÍt dat dit ook in de toekomst
niet beschaamd zal worden. Toon, bedankt voor alles.

Bestuur V.V. Gilze en
Bestuur Supportersclub

N.B. Op zondag 11 juni jl. zouden wij als vereniging deelnemen aan de
braderie "Gilze presenteert zich". Na het overlijden van Toon van
Enschot leek het ons als vereniging niet gepast om ons juist in dat
weekend te presenteren omdat Drankenhandel Van Enschot zo nauw
betrokken is bij onze vereniging. Wij vragen hiervoor uw begrip.



Technisch Bureau Sfzav,7ezs ö,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus "10 - 51 26ZG Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5) 5442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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SecÍ:e inismrcilu Initallatiebedrijven

Von koziin tot bedriifspond !

Wil bou\ /en
qqn ,

Uw \ /enseno
Bel voor meer informotie:

Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Riien b.v
Euro loon ló Riien Tel.0l612-27772 Fox 01612- 30320
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