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DE VOORZET: 2e "SEIZOEN"GANG NUMMER 5: APR. 1995 / LEDEN SPONSORS ETC. / 0,=

In dit nunner onder andere:

* Sportblessures (deel 1: ontstaan van blessures)

x Terugblik op de worstebroodaktie van SCVV Gilze

* Noodkreet uit de kantine

* Sponsorpuzzel

* Tournooi kalender jeugd

* In memoriam: Jos van Wanrooy & Charles Baeten

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

* InÍbrmatie over een van onze sponsors: Coppens Schilderwerken

LIDMAATSCHAP:

wij rcrwelkomen: BarÍ vqn Berkel, Frank (ornelissen, (ierÍ-Jan (]osens, Ad Graafmurs
Maartje Leeflang, Ton ()erlemans, Wim Pelkmans en Kees Wirken.

AANTALLEDENPER4 APRIL 1995: 399

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterl.;jk te geschieden voor 3 1 mei van ieder jaar. De jaarcontributie
moet in twee termijnen worden voldaan (uli & januari) Ook bij opzegging gedurende het seizoen b1ijft de
j aarcontributie verschuldigd.
BU van het lidmaatschap moet de (, worden ingeleverd.

INZENDEN KOPIJ:

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

r A. Smeekens, Hubertusveld 7 te Gilze
o .1. Aarts. Van Brederodestraat 6 te Gilze
r W. Akkermgns, Past. van Dijkplein 11 te Gilze
r INFO (COCA-COLA) bal in het clubgebouw van VV Gilze

voor de volgende "Voorzet"dient 15 MEI 1995 te

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

7 maart 1921
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137, 5126 ZI Gllze
01615-1993
Rabobankbilze 1 166.09.559
C. Kock, Versterstraat 6, 5126 BT Gilze (01615-2069)
A. Aarts, Van HeinsbergstraaÍ 42, 5 I 26 HN Gilze (0 I ó I 5- I I 69)
J. Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126Í12 Grlze (01615-2538)
A. Smeekens, Hubertusveld 7 , 5126 XJ Gilze (01 6l 5- I 162)



BELE|DSP|-AN'\í\í GI-ZE 2(X)O"
Het jeugdplan omvat twee hoofdbestanddelen:
A. Het Organisatorisch jeugdplan.
B. Het Technisch jeugdplan.

A. ORGANISATORISCH JEUGDPLAN
In dit jeugdplan wordt de organisatie binnen de
jeugdafdeling en de taak van de jeugdcommissie
daarin omschreven. De doelstelling die is opge-
nomen in het verenigingsplan. "V.V. Gilze 2000"
wordt nader uitgewerkt evenals de middelen om
ze te bereiken. Verder omvat het jeugdplan de
instruoties voor leiders en spelers, evenals de
specifieke taakomschrijving van trainers en
commissieleden.

JEUGDCOMMISSIE:
* DOELSTELLING:
De doelstelling van de jeugdcommissie kunnen
we formuleren als

'Zorgen voor een goed jeugdbeleid, uitgaande
van de wensen en behoeften van de jeugd met
accenten op een breed sporttechnisch beleid en
nevenactiviteiten'.
Met breedtechnisch beleid wordt bedoeld: be-
leid voor prestatiegerichte jeugd en voor recrea-
tie-gerichte jeugd. Met nevenactiviteiten wordt
bedoeld: alle activiteiten naast het sporten,
gericht op het zich meer verbonden laten voelen
aan de sportvereniging.
* TAKEN:
De jeugdcommissie heeft de organisatorische
leiding van de ieugdafdeling. Daartoe hebben zij
kontakten met het hoofdbestuur, overige com-
missie's en andere verenigingen. De jeugdcom-
missie heeft de dagelijkse leiding van de jeug-
dafdeling alsmede een eigen budgetverantwoor-
deliikheid.
De functie en taakomschrijving van de jeugd-
commissie wordt omschreven in het huishou-
delijk regelement.
* SAMENSTELLING:
> voorzitter (heeft zitting in het hoofdbestuur)
> secretaris
> wedstrijdsecretaris
> coördinator van de pupillenafdeling
> coördinator van de juniorenafdeling
> coördinator nevenaktiviteiten

1. PROMOTIEPLAN.
Het werven, introduceren en begeleiden van
nieuwe leden.
Werving:
Om nieuwe leden binnen de vereniging te krij-
gen zal de vereniging wervingsaktiviteiten moe-
ten houden.
A: Het maken van propaganda
B; Het organiseren van aktiviteiten die open-
staan voor niet leden.

Introductie :

De eerste opvang van een nieuw jeugdlid en
ouders is vaak bepalend voor het verdere ver-
loop van een lidmaatschap. Dit zal dan ook
moeten gebeuren door 'n jeugdcommissielid en
door de toekomstige leider/trainer van het nieu-
we lid of aspirant lid, in de vorm van een rond-
leiding op het sportpark en door verstrekking
van'n informatiepakket.
Begeleiding :

De jeugdleden moeten meer betrokken worden
bij het verenigingsgebeuren. Dit kan door ze

van kleins af aan werkzaamheden te laten ver-
richten die de eigen groep betreffen.

2. NEVENAKTTVITEITEN.
Het betreft hier aktiviteiten die samen of in
overleg met de aktiviteitencommissie georgani-
seerd kunnen worden.
Het doel hiervan is tweeledig :

A: Het behouden van jeugdleden door het
creëren van'n prettige sfeer.

B: Het mogelijk werven van nieuwe leden door
diverse aktiviteiten open te stellen voor deel-
name van niet leden en die op deze wijze
kennis te laten maken met onze vereniging.

3.YERVANGENDE AKTIVITE ITEN.
Het doel hiervan is, @i.[ kinderen naar huis
sturen als een training of wedstrijd niet cloor
kan gaan.
Deze aktiviteiten worden op voorhand georgani-
seerd. Ze moeten eenvoudig van opzet zijn en
direct voorhanden. De organisatie is in handen
van de jeugdcommissie en de jeugdraad. Voor
begeleiding op de speeldag en trainingsavond
zorgen de betreffende leider en clienst hebben-
de coórdinator.

4.KADER VOOR DE JEUGD.
Het is de taak van de jeugdcommissie om er-
voor te zorgen dat voldoende jeugdkader be-
schikbaar is.

We kunnen dit onderverdelen in :

Bestuurlijk kader voor de jeugdcommissie.
- Leiders voor begeleiding van de teams.
- Trainers voor verzorging van de trainin-

gen en begeleiding op wedstrijddagen.
Voor uitgebreidere en diepgaande cursussen
kan men geinteresseerde kaderleden laten deel-
nemen aan de erkende bondsopleidingen.
Voor bestuurlijk kader kan men denken aan :

- 'Cursus Voorzitter
- Cursus Secretaris
- Cursus Bestuurskader ofwel verenigingsma-

nagement
Voor technisch kader kan men denken aan :

- Cursus Jeugd Voetbal Begeleider
- Cursus Jeugd Voetbal Spelleider
- Cursus Jeugd Voetbal Trainer
- Cursus Oefenmeester III
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Ook verhuur tapinstallaties
Korte Wagenstraal 21, Gilze
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Heovelstrqot ll
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NIEUWS VAN DE
SUPPORTERSGLUB:

TRAINERSWISSELING BIJ SELECTIE V.V.
GILZE
U weet het inmiddels wel: Martijn Aarts gaat
het komende seizoen, het roer overnemen van
Jan Fitters. Wij danken Jan voor de fijne en
prettige samenwerking met onze supportersclub
en wensen Jan het allerbeste toe in de toe-
komst. Zowel met zijn gezin en zijn vakman-
schap als trainer. Tevens wensen wij Martijn
ook het allerbeste toe in de toekomst bij de
V.V. Gilze als hoofdtrainer van de Gilzer selec-
tie. Wij kennen net als u Martijn al vele jaren
en wij weten dat hij net als Jan bezeten is van
voetbal. Ook wij steunen Martijn, zoals wij
Frans en Jan ook steunden waar wij kunnen, wij
staan ook nu weer achter de "jongens", waar
hebben wij dat meer gehoord.

Bestuur Supportersclub,

WORSTEBROODAKTIE ENORM SUCCES !
Uw supportersclub dankt eenieder die kocht
verko"iri, reed en/of andere werkzaamheden
verrichtte voor deze aktie. Uw steun was grandi-
oos: 10.602 stuks heerlijk worstebrood brachten
wij aan de man. De steun van 29 vrijwilligers
was enorm groot, dank aan allen. Ja, in een
vrijdagmiddag en -avond en een zaterdagmor-
gen zo een goede aktie hebben, daar mag je
best trots op zijn. Vele Gilzenaren steunden
onze club, ja het is wel L,5 worstebroodje per
inwoner van Gilze! Ook mochten wij via voor-
afbestelling een partij worstebroodjes naar onze
vrienden van EVV brengen, klasse mensen!
Nogmaals danken wij Ad en Jolanda Spapens
voor de goetle verzorging van onze medewer-
kers. Koffie, broodjes, koek en na afloop nog
een pilske of borreltje. Dank voor het vertrou-
wen in onze club en graag tot volgend jaar.
Onze dank gaat ook uit naar Goof en Annie
van Loon, voor de heerlijke snijwaren die zij
ons aanboden voor op de vele broodjes. Mensen
bedankt voor de geweldige geste aan onze club.
Joan Hapers, bedankt voor het uitlenen van de
winkelmandjes. Gilze is groot als men elkaar
kan steunen, denk daarom eens aan onze be-
gunstigers als u uw inkopen gaat doen. Steun
elkaar. Een dank aan alle vrijwilligers, laat deze
groep mensen maar gaan, het zijn rasechte
verkopers! Zie het geweldige resultaat. Chauf-
feurs bedankt voor de vele kilometers in slakke-
gang gereden.

Dames bij de bakker, bedankt voor het bijhou-
'den van de papieren. V.V. Gilze bedankt voor
het uitlenen van de coachjassen en de vele
winkeliers die onze affiches hebben opgehangen,
bedankt! Alles bijelkaar weer een groot succes.

Bestuur Supportersclub V.V. Gilze.

WIST U DAT......
- uw supportersclub wecr een nieuw record
heeft gehaald;
- wij dachten dat het niet lukken zou;
- wij daar nu mee doorgaan in 1996
- wij het hebben over de granclioze worste-
broodaktie;
- wij met 29 personen aan deze aktie gcwerkt
hebben;
- zïj al gauw een hecht team vormden;
- zij veel plezier gehad hebben onderweg;
- wij samen daar nog veel om gelachen hebben
in de kantine;
- deze werkers een lekker pilske konden pakken
na afloop;
- dit een gezellig samenzijn was;
- de aanwezigen volgend jaar weer mee helpen;
- hun afspraken gemaakt zijn in de kantine of in
de serre;
- wij veel heerlijke belegde broodjes op hebben
in de serre bij Spapens;
- Ad en Jolanda ons weer goed verzorgd heb-
ben;
- Annie en Goof van Loon ons de heerlijke
snijwaren aanboden;
- dat dit volgens ons alleen in Gilze mogelijk is;
- deze samenwerking en steun voor ons onmis-
baar is;
- wij deze mensen en Joan Hapers danken voor
hun steun aan onze club;
- wij geen benzinegeld of nieuwe schoenzolen
betaald hebben;
- wij samen allen voor niets mee liepen of re-
den;
- wij daar een pilske, hapje en een zak worste-
brood tegenover stellen;
- wij zonder de steun van deze lopers en chauf-
feurs niets ziin;
- er nu weer nieuwe gezichten bij waren en het
hun goed beviel;
- het echt leuk en gezelligwerk is en zeker geen
schooiwerk;
- wij Jolanda en Annie een mooi boeket hebben
gegeven voor hun steun;
- wrj na de onkosten eraf ruim / 3.000,00 over-
hielden aan deze aktie'
- wij daar allen die oni steunden dankbaar voor
zijn
- wij nog vele regels kunnen schrijven over de
leuke dingen onderweg;
- wij dat niet zullen doen en afsluiten met...
- een ieder hartelijk te danken!



(vervolg supportersclub)
WETENSWAARDIGHEDEN:
* Clubparaplu: er z4n er nog een paar te

koop, dus haast u voor / 15,00 bent u her-
kenbaar en blijft u droog langs de lijn! Bel
5549 en uw clubparaplu wordt thuisbezorgd,

* Lid worden van de Supportersclub V.V.
Gilze. Bel 5549 of 5187 en het wordt gere-
geld: U bent van harte welkom. Voor Í 20,00

per voetbalseizoen bent u lid van de nog
steeds groeiende club. Ook voor u hebben
wij nog een leuk "beertje"! ** Het 155e lid is ingeschreven: Wij heten
Eetcafé D'n Brooy van harte welkom bij
onze club.

* Zieken en/of langdurig geblesseerden. Kent
u iemand die hiertoe behoort? Laat het ons
dan even weten a.u.b. Wij als bestuur horen
of zien wel veel, maar helaas niet alles. En
het blijft jammer als wij iemand vergeten, die
ziek of geblesseerd is.

KAARTSEIZOEN SUPPORTERSCLUB
199411995 TEN EINDE.
Een goed kaartseizoen zit er weer op voor ons,
de opkomst was wel wat minder dan vorig jaar,
maar de gezelligheid was perfect. Altijd een
hapje tijdens het kaarten, geregeld een gratis
kop koffie van de V.V. Gilze voor de kaarters.
En gezellig was het zeer zeker op de sluitings-
avond 10 maart jl. Het was een priizenfestival
deze avond, de avondprijzen, de klassements-
prijzen en de loterijprijzen, het was een mooi
gezicht. En degenen die prijs hadden lieten dat
ook horen, het was een leuk kaartseizoen met
leuke prijzen en goed verzorgd. Mensen wij
doen dat graag voor u, want u steunt ook onze
club met de loterij tijdens deze avonden. U
tevreden, wij tevreden, zo is het leven nu een-
maal en dat liet u blijken tijdens de laatste
loterii die bestemd was voor het goede doel,
Marlijn van Dongen uit Hulten en haar lotge-
nootjes. U wist dat uw geld goed terecht kwam,
U was gul deze avond. Het eindresultaat van
deze loterij was het bedrag van f 252,50 dat wij
hebben aangeruld tot / 300,00 en dit is inmid-
dels gestort op de betreffende bankrekening.
Mensen bedankt voor uw steun. Wij bedanken
Henny en Frans voor de snacks die zij aanbo-
den en Jan en Kees bedankt voor de prijzen die
wij van jullie kregen. Wij bedanken de barme-
dewerkers Jerry, Anita, Frans en Ria voor de
goede zorgen tijdens deze avonden. De V.V.
Gilze voor de gastvrijheid en steun, ook die zijn
wij dankbaar. De tellers en regelaars van de
avonden. Dank namens allen. En natuurlijk de
kaarters voor hun inbreng en gezellighe\d., graag
tot ziens in oktober, dan beginnen wij weer met
kaarten.

,CONTACTPUNTJES":

Een paar artikeltjes uit ons toenmalig clubblad
van de V.V. Gilze
(10e jaargang no. 6 - N«rvember/December 19-

se).

SPORTIEVE PLICHT.
Het kan nu eenmaal gebeuren, dat tijdens een
wedstrijd, dikwijls door zeer toevallige omstan-
digheden, een of ander ongeval zich voordoet of
dat een speler op min of meer erge manier
geblesseerd raakt. Dergelijke voorvallen voltrek-
ken zich van hoog tot laag, van het eerste tot
het zoveelste elftal. Heeft zo'n ongeval plaats in
het eerste elftal, dan is zo'n feit direct bekend,
doch in de lagere- ofjeugdelftallen ligt de zaak
dikwijls anders en daar zit toch eigenlijk iets
scheef. Het is een sportieve plicht van zijn me-
despelers om hun mede-lid te bezoeken en van
hun belangstelling blijk te geven. Wij weten wel,
dat deze nonchalance niet slecht bedoeld is,

maar even zo goed is ze bijzonder pijnliik voor
degene, die het aangaat. Zulke kleine attenties
kunnen zo goed doen en het verstevigt de vrien-
dschapsbanden, die toch de sport doelbewust
nastreeft. Natuurlijk is het ook de taak van de
leider en/of aanvoerder van het betrokken elftal
om ook het bestuur van een dergelijk ongeval
op de hoogte te brengen. Het is toch te dwaas,
dat het bestuur van een geflezen speler te horen
moet krijgen dat hii gedurende langere tijd op
non-actief heeft gestaan vanwege een ongeval
hem op het sportveld overkomen, terwijl men
geheel onkundig was van het gebeurde.

G.W.

Eetcafe
"D'n Broo

De einduitslag luidde:
> RIKKEN:
NAAM:
L. Cees Seegers
2. Jan Broers
3. Nico Barendse
> JOKEREN:
1. Annie Klaassen
2. Annelies van Gestel
3. Nel Seegers

PUNTEN
511
565

536

2t0
ztl
2t6

=:--NIEUWE SHIRTSPONSOR !
Met ingang van 1 juli 1995 zal Eetcafó D'n
Brooy shirtsponsor worden van het CL-jeugd-
team en F4-pupillenteam. Uiteraard heten Rob
en Suzanne van Ginneken welkom en zullen
ervoor zorger. dat hun vertrouwen niet wordt
beschaamd.



GELEZEN IN EEN CLUBBI.AD.
De secretaris in het verenigingsleven.
Indien de secretaris een brief stuurt, dan is deze
te lang. Stuurt hij een briefkaart, dan is deze te
kort. Indien hij geen bericht stuurt, dan is hij te
lui. Vraagt hij advies, dan is hij onbekwaam.
Doet hij dat niet, dan is hij hoogmoedig. Maakt
hij volledige verslagen op, dan zïjn ze te lang.
Vat hij ze samen, dan zijn ze onvolledig, Spre-
ekt hij over een kwestie, dan wil hij de vergade-
ring naar zijn hand zetten. Zwtjgt hij, dan stelt
hij geen belang in wat er gezegd wordt. Maar in
ieder geval:
INDIEN DE ANDEREN HET NIET DOEN,
MOET DE SECRETARIS HET WEL DOEN.

KIM KLETST MET...........
1. \Yie ben je?
> Jet Haarbosch, 1"3 jaar
2. Hoe lang voetbal je al?
> ongeveer 2 jaar
3. Waar speel je het liefste?
> rechtsbuiten
4. \Yaar speel je?
> oveÍal behalve rechtsbuiten!
5. Beste ploeg?
> Ajax
6. Beste voetballer?
> Jari Litmanen
7. Beste trainer?
> geen idee
8. Favoriete muziek?
> muziek uit Top-40
9. Mooiste Íilm?
> Home Alone
10. Vrien{ie?
> nee (wel iets op het oog)
11. Leukste tv-programma?
> Sam Sam
12. Lievelingskost?
> Babi-Pangang
13. Beste eigenschap?
> neties
14. Slechtste eigenschap?
> praat (te) veel
15. School?
> Willem-Alexander
16. Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
> Tonio
17. Wie zou je graag ontmoeten?
> m'n toekomstige vriend
18. Hekel aan?
> vroeg m'n bed uit
19. Beste voetballers van Gilze?
> Bart Wirken en Bart ten Velde
20. Hobtry's?
> voetballen en klarinet spelen
2l,Wat vond je van dit interview?
> moeilijk

JzuGDNIEUWS
Bal maatje 5 voor de F-Pupillen ?

Vorig jaar is bij de F-Pupillen een experiment
met een grotere, maar ook lichtere bal gehou-
den, een maatje vrjf. Op basis van deze ervarin-
gen wordt aan het Bestuur Amateurvoetbal
geadviseerd om m.i.v. komend seizoen over te
gaan tot het gebruik van de 'nieuwe ballen'. Het
voorstel wordt dit Voorjaar behandeld. Uit het
experiment blijkt, dat de voordelen t.o.v. het
voorgeschreven 'drietje' groot zijn. Zo kan de
verlichte bal nummer vijf beter worden geraakt.
De pupillen vinden het plezierig om met een
grotere balmaat te spelen. Ook doet het niet
zo'n pijn als je de bal maat vrjf op het lichaam
krijgt. Er wordt voorgesteld om in de klassen E
en F voortaan met een bal maat vijf te gaan
spelen, of met een bal maat vier, welke een
bepaald gewicht niet te boven gaat. Of dit wer-
kelijk doorgevoerd zal worden, moeten we even
afwachten dus.

Nederlands Katholieke SportÍ'ederatie (NKS) :

De jeugdsportleider...een sleutel tot succes !

Dit jaar wordt door de NKS extra aandacht
gegeven aan de kwaliteitsverbetering van Jeugd-
sport in de verenigingen.
Ook onze vereniging werkt hier aan, o.a. mo-
menteel weer mct de cursus Jeugd-Voetbal-
Spel-Leider, welke gevolgd wordt door 11 men-
sen van ons Jeugdkader. Doel van het NKS en
van de y.Y. GILZE is om een grote interne
betrokkenheid te krijgen en om ons Jeugdkader
wat voorzetten te geven m.b.t. de begeleiding
van onze Jeugdvoetballers op zaterdag en tij-
dens de trainingen. Verder zal er altijd een
hoop vrijheid blijven voor elk Jeugdkaderlid om
zijn team op zijn eigen wijze te begeleiden,
maar wel binnen een kader wat voor de gehele
Jeugd geldt. Dit alles doen we om de V.V.
GILZE op voetbalgebied op een hoger plan te
krijgen.

Pupillenkamp 26,27 en 28 mei 1995
Het definitieve aantal deelnemers aan ons Pu-
pillen-kamp is 106 : Vanuit de C-Junioren doen
7 D-Pupillen mee;27 D-Pupillen uit de D; 32
E-Pupillen; 30 F-Pupillen en L0 Meisjes.
De organisatie is druk bezig om alles verder te
regelen : Het slapen in tenten, het eten en
drinken voor drie dagen, natuurlijk alle spelle-
tjes en opdrachten e.d.
De Kamp-medewerkers ontvangen een uitnodi-
ging voor een informatie-avond op 24-4-L995 en
daarna zullen alle ouders een uitnodiging ont-
vangen voor een ouder-informatie-avond op 8-5-
1995, zodat alle betrokkenen 'volledig' ingelicht
worden over het reilen en zeilen tijdens ons
Pupillen-kamp.
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Penalty-Bokaal 6 mei 1995
Op zaterdag 6 mei 1995 houden we weer onze
jaarlijkse strijd om de Penalty-Bokaal. Per leef-
tijds-categorie worden er dan weer (bijna) on-
telbare pingels afgevuurd op al onze keepers.
Houd deze datum alvast vrij. De preciese tijds-
indeling van deze dag volgt nog. Ook zal er aan
het eind van deze dag door de Jeugdleiders en
Jeugdtrainers gestreden worden om de Penalty-
Bokaal 1995.

Jeugdleider/Jeugdtrainer-Feest 6 mei 1995
Na het nemen van de penalty's zal er"voor de
JLIJT weer genoeg reden zijn om na te praten
over het hele gebeuren. Dit komt dan goed uit,
want traditioneel volgt op de Penalty-dag (bijna)
aansluitend het JllJT-Feest. Als er vanuit de
JLIJT nog iemand op wil staan om het feest
mee te organiseren, dan kan hij/zij zich nog
melden bij de JC !

Op deze feest-avond maken we ook de winnaar
bekend van de verkiezing van : De Jeugdlei-
der/Jeugdtrainer van het seizoen 1994-L995.
Hiervoor zal iedere JLIJT een kandidaat naar
voren kunnen schuiven door iemand te nomi-
neren op het formulier, wat zij allemaal zullen
krijgen.

Wat te doen bij : Géén algehele afgelasting ?

Het komt helaas regelmatig voor, dat het voet-
bal op zaterdag afgelast wordt. Als het gehele
programma door de Kring (: KNVB) wordt
afgelast, dan weten jullie al dat er een alterna-
tief programma voor jullie klaarstaat op het
sportpark. Echter, als niet het gehele program-
ma, maar slechts enkele wedstrijden worden
afgelast, dat volgt er géén alternatief program-
ma voor alle Pupillen ! Dan wordt er per team
bekeken, wat er op deze morgen gedaan wordt.
De LeiderslTrainers bepalen dan wat er voor
zijnlhaar team georganiseerd gaat worden.
Vraag daarom ook gerust aan jullie Lei-
ders/Trainers, wat voor afspraken er gelden
voor jullie team !

Reeds gepland voor december 1995: Zaalvoet-
bal-tournooi winterstop V.V. GILZE-Jeugd.
Inmiddels hebben we al twee dagen vastgelegd
voor het jaarlijkse Winterstop-tournooi in de
zaal : Donderdag2S en Vrijdag 29 december
1995. Deze data kun je alvast op de kalender
van de Y.Y. GILZE aanstrepen.

Tournooi-kalender Jeugd:
Hieronder vinden jullie per team/catcgorie de
tournooien, welke plaatsvinden aan het einde
van dit seizoen.

Gilze A1 :

28 april Gloria UC; 20 mei Chaam; 28 mei
Audacia; 5 juni VCW.
Gilze Bl :

L9 april Gloria UC; 13 mei GSBW; 2l me,i
Audacia; 29 mei Voab.
Gilze Cl :

L9 april Gloria UC; 13 mei BVC.
Gilze C2 :

13 mei Viola; 29 mei Voab.
Gilze 1 Meisjes :

L9 mei GSBW en 3 juni VCW.
Gilze D1 :

2l april Gloria UC; 13 mei Were Di; 20 mci
RAC.
Gilze D2 z

2l april Gloria UC;20 mei SVG en 31 mei
Voab.
Lagere eerste-jaars D:
20 mei Sarto.
Gilze El :

13 mei Audacia en 20 mei RAC.
Gilze 82, E3, E4, E5 :
31 mei Voab; 20 mei Sarto; 13 mei 't Zand.
Gilze Fl :

12 mei Viola.
Gilze F2 :

20 mei Bavel.
Gilze F3 :
20 mei RAC.
Gilze F4 :

20 mei Sarto.

D-l Pupillen "Avondje PSV.
Dit jaar hadden we besloten om van de op-
brengst van de Grote-Club-Aktie naar een thui-
swedstrijd van PSV te gaan. Peter regelde dit en
kon kaartjes krijgen voor de "topwedstrijd' PSV-
Roda JC. Later werd hem dit niet echt in dank
afgenomen, want zijn fiets werd gejat. De goede
wedstrijd verzachtte dat leed, want doelpunten
hebben we genoeg gezien. De sfeer in het team,
inclusief shirt-sponsor Hapers, twee vaders en
de leiders met vriendinnen, was zeer goed. Niet
iedereen was voor PSV, maar na actie's van o.a.
Ronaldo en Nilis gingen ook zij op de stoelen
staan (van enthousiasme natuurlijk). Ik denk,
dat iedereen genoten heeft van de 5-0 overwin-
ning en ik hoop dan ook, dat ze er iets van
geleerd hebben, want als we ook zo spelen, dan
worden we zeker kampioen. Na aankomst in
Gilze hebben we nog een frietje gegeten op
kosten van de jarige Jurgen. Jongens, het was
gezellig en laten we dat de rest van het seizoen
ook zo houden !

(D



GÉZAIVIENLUKE
KASTELÉINS
CAFETARIAHOUDERS
*Cafe-bar
* Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Cafe-Restaurant-Zalen
* Cafe-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* Cafe-Bar
* Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,rDe Pomp"
,r't Centrumt t

,,Achter de Tuinties"
,rD€ Hooikar"
,,Den Heuvel"
,rC'est La"
,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,,De Tip"
,,Den Brooy"
,r 

tt Centrum' '
,, Baloe "

) I
Voetbalschoenen

q,ffi

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
Lederwaren - §ps$- *** tel. 1706 *** GILZE
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en aÍdrukken binnen 2 uur;

.* Kopièren zwart/wit;

* Plastificeren van uw kostbare papieren tot A3-formaat

ve rze ke ri ng sadviesbu reau
roelands

,ruàia
*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

*Íinancieringen

Steenakkerp Iein 1la-12

5126 Ar,J Gi tze

teL:01615-1720

fax:01615-1009

Belangrtjke zaken bespreek je met vakmensen!



Keeperstraining V.V. Gilze
8 Maart L995. Het is 18.30u geweest als Martijn
Aarts iedereen welkom heet: de keepers, de
leiders en trainers en andere belangstellenden.
Martijn legt het een en ander uit over deze
avond en hoopt dat deze avond leerzaam zal
zijn voor de doelmannen. René Bartelse neemt
het woord over en stelt zichzelf voor. Hij heeft
zijn diploma "Keeperstrainer" gehaald bil Frans
Hoek. Hij wil nu op zijn beurt de keepers wat
meer aandacht geven, want hoe vaak hoor je
niet: "die had hij gemakkelijk moeten lebben".
Als de keepers even twijfelt, of even de verkeer-
de inschatting maakt, dan is het meestal prijs
voor de tegenpartij. Met uitleg en de video-
opname van Frans Hoek worden de Gilzer
keepers toch veel wijzer. Het was stil tijdens de
uitleg, de aandacht was groot, van pupil tot
senior. Van begin af aan werden er vragen
gesteld of antwoorden gegeven. De video werd
ook regelmatig stilgezet om de goede houding
te laten zien. Dat de keepers zichzelf kunnen
trainen via de tsjoek, dat hadden de jongeren
later op het veld ook in de gaten. Met dat hulp-
/trainingsmiddel kun je alle kanten op. Hoge en
lage ballen met effect of gewoon recht op je af,
met de tsjoek kan alles. U las het al, na de
theorie volgde de praktijk. Binnen 10 minuten
was elke keeper omgekleed en stond op het
trainingsveld. Keepershoucling, keeperstechniek
werden hier aan de lopende band verzorgd door
René. Pauze was er niet bij; doorgaan was zijn
motto. Een duik in de modder, alles proberen
te pakken, elke bal die je kreeg, dat was de
gedachte van elke keeper. Toch leuk en vooral
leerzaam, voor groot en klein en zeker voor
herhaling vatbaar. En dat het wat later werd,
dat lag vooral aan de animo van de keepers.
Voor hen had het nog wel even door mogen
gaan!

Henk van Gestel.

Blijf Iachen!!! (De Moppenhoek).
> > "Ober!" - "Ja meneer, wat wenst u?". 'Ik
wil graag koude sperzieboontjes, een omelet die
ranzig vet is gebakken en taaie frietjes". "Maar
meneer het spijt me, dàt kunnen we u onmoge-
lijk serveren". "Waarom niet? Gisteren had u
daar anders geen enkele moeite mee!"

> > "De laatste tijd krijg ik voortdurend dreig-
brieven. Ik ben volledig machteloos". "Ga dan
toch naar de politie. Die helpt je wel". "Dat
denk ik niet, want die brieven zijn van de belas-
tingdienst".

> > "Waar komt de natuurzijde vandaan",
vroeg de leraar. "Van de zijderups". "En de
kunstzijde?" "Van de kunstzijderups".

> > Een man klaagt bij ziln huisarts: "Dokter,
als ik thuis zit, komen de muren op me af!"
Waarop de huisarts de patiëntenkaart weer
terugstopt en zegt: "In dat geval kan ik niets
voor u doen, dan moet u bij de woningbouwver-
eniging zijn!"

> > Een paard en een ezcl hadden een twist
over hun belangrijkheid en ieder was trots op
zijn afstamming.
"Ach", zei de ezel, "wat zullen we er over kibbe-
len. Jullie paarden worden toch verdrongen
door de techniek, maar ezels zullen er altijd
blijven".

> > "Wrj kunnen allemaal een voorbeelcl ne-
men aan het nijvere miertje", zei de schooliuf.
tot haar leerlingen. "Het werkt de gehele dag
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En wat
is het resultaat?" Een der leerlingen stak z'n
vinger op en zei: "Dat iemand het vandaag of
morgen doodtrapt, juffrouw!"

\ t/

AKTIVITEITENKALENDER
Houdt ook de aktiviteitenkalender in de gaten.
Er zijn al een aantal zaken gepland:
*24-04-1995: Informatieavondkampleiding
* 06-05-1995: Penaltybokaal;
* 08-05-1995: Informatieavond jeugdkamp tbv

ouders
* 25-05-1995: Open dag;
+ 26-05-1995: Pupillenkamp
* 27-05-1995: Pupillenkamp
* 28-05-1995: Pupillenkamp
* 24127-05-1996: viering 7S-jarig bestaan van

VV Gilze.
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Naam:
Adres:
Woonplaats:
Gebonrtedatum:
In dagelijks leven:
Opleiding:
Getrouwd:
LijfspreuU
Levensmotto:
Hobby's:
Huisdier:
Lid V.V. Gilze:
Status:
Vorige club(s):
Beste trainer:
(Sport) idool:
tr'avoriete club:
Mooiste tenue:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
l'avoriete muziek:
Laatste boek:
Laatste Íilm:
Beste acteur:
Politieke partij:
Beste politicus:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
\Yie zou je graag ontmoeten:
Wie nodig je niet uit op je
verjaardag:
Wat moet er anders
bij de V.V. Gilze:
Mening over clubblad
"I)e Voorzet":
Activiteiten binnen V.V. Gilze:
Vervoermiddel:
Mooiste auto:
Vacantie-oord:
Wereldstad:
Televisieprogramma:
Lectuur:
Romantiek:
Mo«liste vrouw:
Ideaal/Hartewens:
Gelovig:
Bijgelovig:
Hekel aan:
Bewonderipg voor:
Wat doe je met f 1.000.000,-:

Gerard Gijsbreehts
Toen hij in

Militaire dienst
zat (moest)
nummer?

OPEN KAART:

Gerard Gijsbrechts (of wel Gerrit)
Nieuwstraat 168

" Gilze
23 april L953
Timmerman (bouwvakker)
LTS- en MTS-bouwkunde
Nee
Gewoon makkeliik doen en
zoveel mogelijk simpel houden
Voetbal, biljarten, tuinieren (bloemen en moestuin)
Hond (Tervurense herder)
Sinds 1986 (eugdleider -r 19 jaar)
Jeugdleider en jeugdcommissie
Geen
"Oud" jeugdtrainer Guus Leijten
Johan Neeskens (aren geleden)
Ajax
Nac uit Breda
Ja
Ja
De Pomp (Jan de Koning)
Country (Don Williams)
Clubblad, Voetbal International (weinig)
Convooy
Charles Bronson
Geen
Geen
Hollandse kost
Blijf vrij kalm / maak geen ophef
Beetje eigenwijs/niet snel toegeven
"Een gezellig iemand"
Ik nodig niemand uit want ik
vier het niet

Meer leiders diverse teams
Iets meer reactie op activiteiten /
overige van alle elftallen/leden, etc.
Jeugdleider en jeugdcommissie
Auto en "benenwagen"
Sportwagens (Ferrari)
Kampweekend V.V. Gilze lGat van Reef
Geef mij maar een dorp
Studio Sport
Voetbal International / krant
Verborgen gebied / talent?
Zijn er genoeg te zien
Hetgeen wat ik nu doe bevalt me wel / Ferrari
Nee
Nee

@

@ @
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Meepraters (niet voor hun eigen mening uit durven te komen)
Alle vrijwilligers in het algemeen
Stoppen met werken en dan hobby'n

t
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COPPENS
Schilderwerken

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

voor 'n kopie
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de juiste voorzet
als je je hooÍd

gebrulikt!



sPoNsoR STELT z:\CH VOOR.......
Deze keer zijn wij op bezoek gegaan bij COP-
PENS SCHILDERWERKEN. Eigenaàr Patrick
Coppens (36 jaar) is thans een van de jongste
ondernemers die bij V.V. Gilze shirtsponsor is.
Het schilderen zit gewoon in het bloed van de
familie Coppens. Opa Piet had al een eigen
zaak maar die zou als hij nu nog geleefd zou
hebben een heel andere werkwijze moeten
aannemen. Piet Coppens was erg secuur en
Patrick vertelt dat als er bijvoorbeeld een vlieg
op een stuk schilderwerk zou zitten, het werk
eenvoudig weg opnieuw gedaan zou moeten
worden. Opa Piet stond in zijn vrije tijd ook
bekend als zeer verdienstelijke kunstschilder.
Vol trots liet daarom Patrick ook een van de
werken zien van zijn opa. Vader Wim heeft de
zaak niet overgenomen, doch ging in loondienst
bij de Gemeente Gilze en Rijen als "huisschil-
der" van de gemeente. Onderhoud van het schil-
derwerk van de gemeentelijke gebouwen was
daarbij zijn hoofdtaak. Het bloed stroomt altijd
waar het gaan kan, dus ook Patrick rolde in het
schildersvak. Op 17-jarige leeftijd begon hij in
loondienst bij schildersbedrijf Uytdehaag bv in
Bavel. Bijna 7 jaren hield hij het hier vol en
leerde de fijne kneepjes van het vak. Met een
brede ervaring durfde hl op 24 jarige leeftijd de
grote uitdaging aan: Hij startte in de ouderlijke
woning aan de Voortstraat zijn eigen zaak.
Uiteraard in z'n eentje, hij moest zich immers
nog bewijzen . Zijn eerste karwei was het buiten-
schilderwerk van Café-Zalen "De Hooikar,, na
een ingrijpende verbouwing. Blijkbaar heeft dit
toch een goede uitstraling gehad en raakten veel
particulieren en aannemers overtuigd van het
goede produkt dat Coppens Schilderwerken kan
leveren. In het 2e jaar van zijn bedrijf nam hij al
2 mensen in dienst om de vele karweien die
werden aangeboden op tijd klaar te hebben. De
laatste 5 jaar is de werkgelegenheid bij Coppens
uitgegroeid tot zo'n 7 full-timers. Coppens Schi-
lderwerken opereert hoofdzakelijk in de directe
omgeving, in een straal van 20 tot 25 kilometer.
De werkzaamheden lopen uiteen van nieuw-
bouw, onderhoud tot renovatie, kortom van
begin tot eind. Maar er wordt niet alleen met
de kwast gewerkt, ook glaszetten en behangen
zijn de specialiteiten van dit bedrijf. En V.V.
Gilze laat er ook vaak reklameborden maken op
basis van trespa-materiaal.

U ziet het, uiteenlopende werkzaamheden maar
door de jaren heen heeft dit bedrijf zijn be-
staansrecht bewezen en niet voor niets dat men
zich sinds kort officieel ERKEND mag noemen.
Deze erkenning is afgegeven door de Konink-
lijke Vereniging Federatie van Onderncmers in
het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
(FOSAG). Dit is niet alleen een voordeel voor
het schildersbedrijt maar ook (cigenlijk) met
name voor de consument. Deze erkenning is
voor de consument een garantie voor vakbe-
kwaamheid, een KWALITEITSGARANTIE!
De FOSAG bewaakt door middel var <lcz,e

erkenningsregeling het opleidingsnivo, vakbe-
kwaamheid en bedrijfsvoering van het bedrijf.
En een consument die zaken doet met een
erkend Schilder, Behanger of Glaszetter en
hierover niet tevreden is, kan zich wenden tot
de Stichting Geschillencommissie Consumenten
in Den Haag. Dat laatste zal bij Coppens niet
voorkomen, daarvan zijn wij overtuigd. Ook is
men al ver in de vele regelingen die het gevolg
zijn van de strengere milieu-eisen. Het komt
steeds vaker voor dat de milieuvriendelijke verf
Acrylaat wordt gebruikt. Met name overheidsin-
stellingen willen vaak al niets anders maar Pa-
trick Coppens voorspelt dat binnen nu en vijf
jaat deze verf verplicht zal zijn. Nadeel in Ne-
derland is dat ons klimaat een grote periode
van het jaar niet geschikt is voor toepassing
hiervan. In Nederland is het te koud en droogt
de verf niet snel genoeg. Als men echter Acry-
laat binnen gebruikt heeft men die problemcn
natuurlijk niet en is de verf na bijv. 4 uren al
overschilderbaar. Ander nadeel van Acrylaat-
verf is dat men op basis van de huidige samen-
stelling de verf niet glad kan opzetten, men
blijft de strepen van de kwast zien, Ook het
verwerken van overschotten gaat veel anders
dan voorheen. Men werkt de restanten beter op
en gebruikt die ook als grondverf. Hoewel het
misschien meer tijd kost, heeft men zo minder
afual maar gaat men ook efficiönter om met de
te gebruiken verf. Al met al was ook dit gesprek
weer boeiend enleerzaam. Met een gerust hart
durven wij te stellen dat u zonder enig risico in
zee kunt gaan met Coppens Schilderwerken. U
zult overigens verstelt staan van de tarieven!
Neem vrijblijvend contact op met Patrick of
Willy, bereikbaar via telefoonnummer 1833.

William Akkermans.



NOODKREET.NOODKREET.NOOD.
KR E ET-NOOD KR EET-NOODKR EET
De Boze Droom,
Op een dag wil je na de voetbalwedstrijd nog
even een kop koffie en een pilsje pakken in de
kantine. Je loopt naar de deur maar deze gaat
niet open, je probeert het nog eens een keer
maar ook nu lukt het niet. Je loopt even terug
naar het raam en met je neus tegen het glas kijk
je naar binnen. Niks te zien... niemand die het
koffiezetapparaat heeft aangezet, niemand die je
een pilsje kan tappen. Je kijkt verbaast rond en
dan begint het ook nog te regenen ....!! Tja, het
zal er naar uit gaan zien dat deze droom werke-
lijkheid zal worden. Want begonnen we dit
seizoen niet met net voldoende vrijwilligers?
Want begonnen we dil. seizoen niet met een
perfect rooster waarin iedereen naar eigen
voorkeur maar L x per 6 weken hoefde te wer-
ken??? En wat is er nu van over...? Al gauw
vielen er gaten in dit mooie rooster, die in het
begin nog wel te repareren waren, maar als je
mensen 2 of 3 keer in die 6 weken moet laten
werken dan komen er op den duur alleen maar
meer gaten, want dan is het niet leuk meer!!!!!
Hoe is het mogelijk dat binnen zo'n grote ver-
eniging de kantine moet draaien op de schou-
ders van zo weinig mensen??? Beste leden laat
zo'nboze droom dus geen werkelijkheid worden
en denk niet: "dat is niet aan mij gericht" of'
een ander knapt dit weer wel op" of ik kan dat
niet" of weet ik wat voor goedkoop ander smoe-
sje. Wil jij dat je na een training of een gewon-
nen of verloren wedstrijd toch dat pilsje kunt
blijven drinken? Trek dan nu de stoute schoe-
nen aan en bel meteen naar Vic van Hoek en
zeg hem: " WIJ,( want je neemt de andere spe-
lers van jouw elftal ook cven mee) willen graag
in de kantine van ONZE vereniging komen
werken!!!!
We komen mensen tekort op de volgende da-
gen:
1 persoon op een dinsdagavond
2 personen op een donderdagavond ( tijdens de
training )
1 persoon op een zaterdagmorgen
2 personen op een zaterclagmiddag
3 personen op een zondagmorgen
4 personen op een zondagmiddag ( 3 bij Gilze L

thuis/ 1 bij Gilze 1 uit)

I«ijg ik nu op deze laatste noodkreet weer geen
reacties dan zal nog voor de zomerstop de
kantine gesloten moeten blijven op 1 zaterdag
en L dinsdag, en op 2 donderdagen enZ zonda-
gen per 6 weken. En misschien bij nog meer
afmeldigen nog wel vaker of voor altijd.....

BEL DAAROM NU MAAR METEEN EVEN
NAAR VIC.....1864

SPORTIEF
Wat is "Sportief?" Dat moet in 't kort
De hoofdzaak zijn bii elke sport
Hoe hoog j' ook springt, hoever j' ook gooit
Want winnen is de hoofdzaak nooit
Want als't sportieve bijzaak wordt
Dan schiet je, als je wint, te kort.
Maar wat is dan de hoofdzaak wel?
'Waar komt 't op aan bij sport en spcl?
De hoofdzaak is om zonder klagen
Of nijd.........verlies te kunnen dragen!
Verliezen kunnen.........zonder grief
Maar met 'n lach.......dat is sportief!!!!

(clubblad Fortikanon).

CONSUMPTIEBONNEN
Vooruitlopend op het jubileumjaar en de daar-
mee samenhangende festiviteiten, wordt binnen-
kort de CONSUMPTIE-LUNT gcintroduceerd.
Er zijn nog consumptiebonnen in omloop en de
geldigheid hiervan zal over enige tijd verlopen.
Hebt u nog bonnen, dan kunt u deze op Konin-
ginnedag (29 april a.s.) ornruilen voor de nieu-
\rye 'munten'. Voor mecr informatie kunt u Jerry
Aarts raadplegen of een van dc andere leden
van de kantine-commissie.

wlST U DAT.....
(en dat wilde ik effe kwijQ!
- Gilze 4 wederom op weg is naar goud!

(5 maal kampioen in 7 jaar tijd)?
- Gilze 3 wellicht hierdoor kan promoveren?
- Gilze 4 bij Raamsdonk 2 won met 0 - 1.

- Het behoorlijk sneeuwde en de "dugout" te
klein was voor alle spelers om te schuilen tij-
dens de "warming-up".

- Raamsdonk 2 driftig door ging met het
"warm lopen" en oververmoeid aan de wed-
strijd begon.

- Vic van Hoek andere scheenbeschermers
nodig heeft.

- Ze schopten er namelijk dwars doorheen.
- Vic zich in het ziekenhuis moest laten be-

handelen.
- Er moest nogal wat gehecht worden aan zijn

scheenbeen.
- Wij Vic beterschap en een spoeclig herstel

toewensen.
- Onze'Jongste" senior "de witte" (ruim 40

jaar) zijn schoenen finaal kapot trapte (in de
grond?).

- Hierdoor moest hij even andere schoenen
aandoen.

- Hij meende van achter het doel gelijk weer
het veld te betreden en dat zag de scheids-
rechter die hem gelijk een bekeuring (gele
kaart) gaf.

- Dit had hij natuurlijk "niet" kunnen weten
want zolang voetbalt hij nog niet! (spelregels
zijn pas veranderd?).



SPORTBLESSURES (deel 1) VOORKOM BTESSURES

TllIET

A. ONTSTAAN VAN BLESSURES
B. BLESSUREBEHANDELING (deel 2)
C. BLESSUREPREVENTIE (deel 3)

Voorwoord
W at zijn sportblessures ?

Als we praten over sportblessures dan is dit
ieder ongemak waardoor de sporter zijn of haar
sport niet naar behoren kan verrichten. Onge-
acht of dit nu een wedstrijd, training af gewoon
trimmen is. Een blauwe nagel of een blaar is,
evenals een verstuikte enkel of een gescheurde
spier, een blessure.

Ontstaan van blessures.
- Geweld van buitenaf.
- slechte omstandigheden.
- ondeskundig uitoefenen van een sport.
- slecht of niet-aangepaste kleding enlof scho-

eisel.
- geen goede/juiste warming up.
- geen goede/juiste cooling down.
- slechte lichaamsverzorging.
- juist lichaamsbesef/lichaamsidee.
- evenwichtige voeding.
- het bedrijven van een verkeerde sport.
- een eventuele sportkeuring naast zich neer

leggen.

A: ONTSTAAN VAN BLESSURES

Geweld van buitenaf.
Een trap, duw of stoot van tegenstander of van
een medespeler. Soms ontstaat een blessure
door onbesuisd eigen gedrag, of het niet in
vorm zijn. Vaak ook tengevolge van irritatie van
scheidsrechter, medespeler of tegenstander.
Maar ook door het opjuttende gedrag van pu-
bliek en trainer, of het gebruik van stimulerende
middelen.

Slechte omstandigheden.
Slechte velden of zaalvloeren zijn gevaarlijk.
Door een natte ondergrond kunnen de noppen
onder de schoenen in de grond blijven steken
en verhoogt men de kans zich te verdraaien of
uit te glijden. Hierdoor kunnen knie- en enkel-
blessures ontstaan. Op gladde en harde velden
ontstaan val- en glijpartijen. Hierdoor ontstaan
schaafwonden, botbreuken, polsblessures, sleu-
telbeenbreuken en hersenschuddingen. Een
stroeve of ongelijke ondergrond geeft verdraai-
ingen, waardoor gewrichtsblessures ontstaan,
Een verstuikte enkel of knie, met kans op een
scheuring van banden en eventueel een menis-
cus. (voetbalknie)

Ondeskundig uitoefenen van een sport.
Dit komt vooral voor in sportcentra waar men
op eigen gelegenheid bepaalde sporten gaat
beoefenen. Fitness, airobics of callanetics-oefe-
ningen. Bij deze sporten gaat men vaak op de
dieper gelegen spierlagen inrverken. Bij airobics
wordt vooral de hart en longfunkties extra geoe-
fend. Dit kan niet zonder deskundige hulp. Ook
bodybuilding kan vaak zeer hardnekkige blessu-
res opleveren.

Slecht of niet aangepast schoeisel en/of kleding
kunnen een bron zijn van blessures.
Schoenen behoren aangepast te zijn. Ze moeten
goed, maar vooral Iekker zitten en voldoende
steun geven. Knellende schoenen en te krappe
kousen veroorzaken vaak eelt, likdoorns, blaren,
blauwe nagels, slapende voeten en kramp. Bij
de keuze van schoenen moeten we vooral kijken
naar het profiel (voor de zaal) er de noppen
(voor het veld). Daar voor het amateurvoetbal
we niet voor alle omstandigheden het juiste
schoeisel kunnen kiezen, zal men dus vaker voor
de keuze komen te staan of het wel verant-
woord is om onder bepaalde veldomstandighe-
den wel of niet kan trainen of spelen. Kleding
mag niet schuren. Dit kan leiden tot irritaties en
ontstekingen. Kleding moet vooral vocht op
kunnen nemen. Synthetische kledingstukken
schuren vaak en nemen minder vocht op.

De warming-up.
Een slechte of geen rvarming-up verhoogt de
kans op blessures. Dit geldt voor alle sporten
op elk niveau.
De spieren, organen en gewrichten moeten
voorbereid worden op de arbeid die men moet
gaan verrichten.

Cooling-down.
Dit is het meest ondergeschoven deel van de
sportbeoefening. Vaak gaat men na de wedstrijd
en training erg emotioneel te rverk en men
vergeet dit gedeelte van de lichaamsverzorging,
Probeer na de arbeid eerst wat ztvaai- en rek-
kingsoefeningen. Pas na een minuut of 5 een
bad of een douche nemen.

Slechte lichaamsverzorging.
Dit geeft vaak kleine, maar onaangename bles-
sures op. Met name slechte voetverzorging zorgt
voor blaren en eelt, en veel te lange nagels
blauwe nagels.

tl



(vervolg sportblessures)
Juist lichaamsbesef/lichaamsidee.
Bij het sporten moet men de grens van de eigen
lichaamsmogelijkheden leren kennen. De grens
overschrijden kan vaak blessures opleveren. Te
intensief beginnen is vaak de oorzaak voor het
ontstaan van blessures. Met name spierscheurin-
gen. Ook forceren is {unest voor het lichaam.
Te snel weer beginnen na een blessure is een
kwalijke zaak. Ga nooit met griep, koorts of
bronchites sporten. Pas op voor grote aÍkoeling.
Ook overbelasting is uit den boze. Sport beoe-
fen moet ontspanning zijn, ondanks inspanning.

Een evenwichtige voeding.
Voor spierarbeid is voeding nodig. Dus ook
voor sporten. Deze energie halen we uit voe-
ding. (eten en drinken). We hebben energie
nodig om onze lichaamstemperatuur op peil te
houden en het lichaam en onze organen goed te
laten functioneren. Bij een normale, recreatieve
sport moet men gewoon eten. Er moeten vol-
doende voedingsstoffen, zoals koolhydraten,
eiwitten en vetten, inzitten.
We hebben daarnaast ook mineralen nodig.
Voor spierarbeid moet er altijd voldoende zout
in het lichaam aanwezig zijn. EKra vitaminen is
erg in bij veel sporten. Of dit effect heeft is de
vraag.
Zorgvoor voldoende vocht voor de sportbeoe-
fening en tijdens de sporten. Bij duursporten is
eÍ.en ook erg belangrijk.

Het bedrijven van een verkeerde sport.
Iemand met aanleg voor bepaalde lichaams-
klachten moet voor hem/haar een goede keuze
maken.
Heeft men veel rugklachten dan is veel springen
in de sport geen juiste keuze.(volleybal, voetbal)
Zijn met name de enkel en kniegewrichten zwak
dan zijn voetbal, handbal en hockey geen juiste
sporten.

De sportkeuring.
De specifieke sportkeuring is nict verplicht. Wel
zijn alle kinderen door de huisarts en schoolarts
meerdere malen gekeurd. Men heeft dan vaak
al kunnen constateren of een kind bepaalde
zwakke lichaamsdelen heeft of kleine afwijkin-
gen. Vaak zijn dan ook al afspraken gemaakt
met ouders t.a.v de sportkeuze.

Volgende keer: deel 2 (blessurebehandeling)

LOF VOOR DE VERTREKKENDE
TRAINER .....
Twee jaar hebben wij mogen genieten van de
vakkundige trainingen van Jan Fil"l.ers in samen-
werking met Martijn Aarts. Jan was voor ons
een trainer, een gezelschapsmens, een Gilze-
naar, die altijd het beste met elk lid van V.V.
Gilze voor had. Zijn kennis, zijn inzet, z4n

vertrouwen en ziin gezelligheid was voor ons
een stimulans om met veel plezier onze hobby
uit te oefenen. Wij beschouwen hem als 'n trai-
ner, maar meer als 'n vriend. Daarom vinden
wij ook dat "jij" 'n groot verlies bent voor de
vereniging. Jan jii was voor ons iemand waar-
mee wij (of eigenlijk de gehele vereniging) 'n
aantal jaren mee door zouden willen gaan.
Helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Wii wensen
jou veel succes en hopen dat je nog vaak terug-
denkt en nog liever terugkomt naar V.V. Gilze.

namens de selectie en iedereen die Jan kent,
BEDANKT !!

DROPPING GROOT SUCCES !
Zaterdag 4 maart vertrokken de juniorcn van
Gilze in een geblindeerde en nagenoeg volle bus
naar een toen nog onbekende plek. Aldaar
werden groepjes gemaakt van ong. 6 man en
een begeleider (bij sommige groepjes moest de
begeleider nog wel het meest begeleid worden!).
De "droppers" werden op pad gestuurd met de
missie: Na t hobbels 9 uur cn je vindt de plek
waar de paarden spartelen. De meeste groepjes
kwamen wel uit deze opdracht of ze volgden
gewoon het groepje vóór hen (sommige groepen
stonden natuurlijk meer stil dan dat ze liepen).
Uiteindelijk was het de groep van Louis Bou-
man (sinds de dropping beter bekend als "Bou-
wlamp") die ondanks het feit dat ze de lang-
zaamste tijd op de klokken zette, won. Alle
aanwezigen vonden dit reden genoeg voor een
speech van niemand anders als dé zwerver.
Insiders weten wel wie hier bedoeld wordt! Op
de reis terug waren de C-junioren, in tegenstel-
ling tot de heenreis, zeer stil. Maar toch was er
op de terugreis nog genoeg kabaal want de
organisatie had gezorgd voor live-muziek in de
bus. In Gilze aangekomen konden de vermoei-
den naar huis en degenen die het nog niet beu
waren, werden bij Baloe gedropt. De meesten
hebben toen de weg terug niet meer gevonden.
Al met al een geslaagde dropping, die om her-
haling vraagt!

Johan Oprins.
Een tevreden deelnemer



Jean de IG"inck
YOGA WERKT!
(Wederom waar gebeurd) Eerst had ik het nog
niet zo in de gaten. 'n Telefoontje dat verkeerd
naar me werd doorverbonden, dat kan wel eens
gebeuren. Zeker als je weet dat de telefoon op
het bedrijf waai ik werkzaam ben dagelijks
roodgloeiend staat. Maar allengs begon de
frekwentie van foutieve telefoontjes tbe te ne-
men. En dat was vreemd, want de telefoniste
van ons bedrijf, een aardige en bekwame dame
van middelbare leeftijd, was al jaren uiterst
secuur. Toen ik ook via collega's klachten begon
te vernemen, vond ik dat het tijd werd eens met
onze telefoniste van gedachten te wisselen. Ik
nodigde haar dan ook uit voor een gesprek.
Niet op de zaak, maar gezellig samen in de stad
onder het genot van een lekker bakje koffie.
"Wat er toch aan de hand was" vroeg ik haar op
de vrouw af. Nou, dat heb ik geweten. Ruim
twee-en-een-half uur was ze onafgebroken aan
het woord. Aangemoedigd door mijn begrijpen-
de blik en/of medelevende hoofdknikjes. De
kern van het hele verhaal was, als ik het tenmin-
ste goed had begrepen, d,at ze zichzelf de laat-
ste tijd geheel kwijt was en niet meer tot rust
kon komen. Ik vertelde haar dat ik met haar
meeleefde, maar dat ik het toch op prijs zou
stellen als ze op een of andere manier haar
gedachten bij haar werk zou kunnen houden.
"Weet je wat" zei ik nog "als het je even teveel
wordt, neem dan maar even tien minuten pavze.
Els neemt het dan wel even van je over". Ze
klaarde helemaal op. "Ja dat zou geloof ik wel
fijn zijn" zei ze, "maar ja wat moet ik dan in die
tien minuten gaan doen?" "Nou, ontspannen" zei
ik, "en (en dat bedoelde ik echt als grap) voor
mijn part doe ie dan een Yoga-oefening, dat
schijnt echt lekker te ontspannen".

Twee dagen later:
Ik parkeerde mijn auto voor kantoor en zag
meteen dat er iets mis was. Druk gebarend
hingen mensen uit de ramen naar mij te zwaai-
en.

Ik stapte de hal van ons kantoor binnen .......en
.......Filosoferend stond ze in de hoek van haar
kantoortje in Yoga-houding op haar hoofd. De
benen (voor een leek op dit gebied) op een
uiterst ongemakkelijke wijze achter haar oren
geknoopt. Het omlaagzakkende bloed gaf haar
toch al blozende gelaat de kleur van een overrij-
pe tomaat. Het duurde verscheidene minuten
voor het tot haar doordrong dat alle lampjes op
het schakelpaneel van de telefooncentrale de-
zelfde kleur hadden aangenomen als haar aan-
gezicht.

Met haar nog vrije hand bladerde ze door de
Yoga-handleiding om op te zoeken hoe ze haar
onderstel weer tot de normale uitgangspositie
kon terug brengen, Met uiterste krachtsinspan-
ning ontwarde zij platte knoop en mastworp en
sleepte zich (haar linker been sliep) naar het
inmiddels ongeduldig zoemend apparaat. Lamp-
jes flitsten aan en uit en het piepte dat het een
lieve lust was. De rustgevende werking van de
Yoga-oefening was nog onmiskenbaar aanwezig.
Zij maakte zich dus niet druk. Ze aanschouwde
diepzinnig het controlepaneel en kwam tot de
conclusie dat hier aktie ondernomen moest
worden. Aldus geschiedde. Kwiek (haar linker
been was inmiddels ontwaakt) huppelde ze naar
de centràle-controle-unit en trok, met een wel-
haast van Chinese wijsheid getuigende glimlach,
de stekker uit het stopkontakt. Als bij toverslag
verdwenen de flitsende lampjes en een serene
rust daalde neer over haar domein. "Yoga we-
rkt" fluisterde ze me nog toe terwijl ze pagina
69 uit de handleiding opsloeg om een nieuwe
variatie uit te proberen. Laatst kwam ik ze rrog
eens tegen. Het is helaas nooit meer goed met
haar gekomen.
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IN MEMORIAM

Jos van Wanrooij

18 maart L995, ong. half tien die morgen: Wil,
de zoon van Jos, brengt ons op de hoogte van
het overlijden van zijn vader, onze Jos. Er ging
een schok door ons heen, ondanks het feit dat
je wist dat dit elk moment zou kunnen gebeu-
ren. Velen van de V.V. Gilze en de Supporters-
club hebben Jos tijdens zijnziekte bezocht en
wij allen wisten dat dit zou gaan gebeuren.
Maar toch is het dan een schok als het definitief
is, geen weg meer terng. Zijn wedstrijd is ge-

speeld. Vorig jaar november kregen wij al te
horen dat Jos niet lang meer te leven had. Maar
Jos zou Jos niet zijn als hij daar toch nog een

"verlenging" uitsleepte. Bezeten van het voetbal
ging Jos dus na "90 minuten" de verlenging in.
Jos had echter een nadeel, zijn coach kon niet
meer wisselen, hij moest op eigen kracht verder
maar gebleken is dat hij veel kracht had. Wat
moet Jos toch veel pijn hebben geleden, haast
onmenseliik en daarom is de tekst op het over-
lijdensbericht heel goed te begrijpen: "dankbaar
dat hem verder liiden bespaard is". Wij zijn Jos
dankbaar voor hetgeen hij voor de V.V. Gilze
en de Supportersclub heeft gedaan. Als je in de
kantine eens naar de elftalfoto's kijkt, staat .Ios
daar ook vaak op. Natuurlijk was Jos bekend als
verzotgeÍ, maar ook het klussen zat hem in zijn
bloed. Als er iets geregeld moest worden bij de
Gemeente, moest Jos dat maar doen, hij had
daar goede contacten. Jos was een vrijwilliger in
hart en nieren, een symbool voor elk lid van
onze vereniging. Het wordt steeds moeilijker
zulke mensen te vinden. En dat is jammer want
alleen met vrijwilligers bouw je een echte ver-
eniging op. Hlj was ook voorstander van het
oprichten van de supportersclub. Als bestuurder
van de V.V, Gilze vond hij dat een goede zaak.
En hij heeft dat goed gezien want hoewel beide
clubs min of meer emotioneel met elkaar zijn
verbonden, de clubs hebben elkaar nodig maar
het gaat gewoon vanzelf, alsof het al tientallen
jaren zo is! Jos als bestuurder van de V.V.
Gilze heeft verschillende perioden gekend. In
de tijd met Joop van Dijk was Jos al het manus-
je van alles. Jos pakte elk klusje op! Maar toen
in mei 1993 nagenoeg het gehele bestuur terug-

trad bleef Jos aan, samen met Ad en William
ging hij op zoek naar een nieuw te vormen
bestuur. Op 31 augustus 1993 slaagde mcn
hierin en werden de ambities van het nieuwe
bestuur gepresenteerd. Jos gaf vaak zelf al aan

dat hij het niet altijd kon bijhouden, maar er-
vaarde het als positief dat er zoveel beweging
kwam in de club waarvan hij zoveel hield. Hct
deed hem deugd toen wij hem in september
t994 een nieuw tenue konden laten zien dat
vanaf dat moment door de gehelc vereniging
werd gedragen. Tsjonge, wat was hil trots hier-
op. Elke verpleegster of verpleger wist dat Jos

een voetbaldier was en dat V.V. Gilze een bij-
zondere plaats had in zijn hart. Wij als bestuur
hebben tijdens de ziekte van Jos al eens infor-
meel gesproken op welke manier wij cle naam
van Jos zouden kunnen laten voortlevcn op het
sportpark. Jos verdiende dit, alleen het moment
dat je zoiets kenbaar maakt is moeiliik te kie-
zen, Op 9 maart 1995 kregen wij berichten dat
het snel achteruit ging met Jos. Tijdens de
daaraan voorafgaande bestuursvergadering
hadden wij al besloten om het mixed-tournooi
op onze Open Dag (de verenigingsdag) te ver-
binden aan Jos, door middel van het instellen
van een wisselbeker die naar hem genoemd is.

Op 10 maart L995 heeft Jos uit handen van
Aimé Cruysbergs de beker in ontvangst geno-
men. Eén week heeft de beker nog op ziin
nachtkastje gestaan en voorzover hij dat nog
kon, maakte hij iedereen attent op die wisselbe-
ker. Hij was trots op deze erkenning. Jos, het is
je eigen verdienste dat jouw naam vanaf nu
verbonden is met V.V. Gilze. Wij wensen zijn
vrouw Miet, Wil, Justa, Lia, Johan en zijn klein-
kinderen Stefan en Kevin die zo'n speciale
plaats bij hem hadden, veel sterkte om dit ver-
lies te aanvaarden. Wij hopen dat de gedachte
dat de V.V. Gilze hem heel dankbaar is voor
hetgeen hij voor onze vereniging heeft gedaan,
een troost voor hen mag zijn.

Bestuur Supportersclub en
Bestuur V.V. Gilze.

IN MEMORIAM:
CHARLES BAETEN

Enige tijd geleden is ons ere-lid, Charles Baeten
op Sl-jarige leeftijd overleden. Vele oudere
leden zullen Charles goed kennen en weten dat
ook hij veel voor onze vereniging heeft bete-
kend. Wij wensen zijn familie sterkte toe om dit
verlies te aanvaarden.

Bestuur V.V. Gilze
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01615 - 13 03 - Fax 01615 - 3277

OPEL DEALER
rt voor deskundige reparatie
rt voor snelle service +

* voor al uw autoschades
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-Inbouwstation (Vlalle)
* voor al uw onderdelen en accessoires
rt 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
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Speel mee in de sponsorloterij

en win b a
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Radio - TV 4a /arn(,a
Kerkstraat 39 Grlze

01615 - r775

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

pels & joosten hv

VOOB AL UW BEGLAZIIIIGEIV.

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

Kathodeweg 3,'1627 LK Hoorn
Postbus 450, 1620 AL Hoorn
Telefoon O229O - 53800
Telefax O229O - 114BB

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 01612 - 27305
Telefax 01612 - 25804
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'EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel: 01615-1548

* Voor Uw lunch of diner!
Ruime keuze in vlees- of visgerechten-

+ Elke twee maanden wisselend keuzemenu voor.,f 32,50 P.P- (drie gangen)

* Dinerbbnnen verkrijgbaar t.a- f 25,N

+ NIETItrÍ-VOOR GILZE EN OMGEYING *

.GLASGRILLEN'

* Minimaal 24 urtt van tevoretr te reservereo.

* Prijs: Í 39,50 incl- Aperitief (1 glas kir). Menu op aatrvraag.

+ Bij besteding van.,f 32,50 P.P. ontvangt U bij ons oen stempel,
bij inlevering van een volle kaart (11 stempels) ontvangt U een dinerbon t-v-Y- Í 25,OO

* D'n brooy ook yoor uv feestjes tot max. 4O Personen-

* Voor reserveringen ofmeer informatie belt U 01615 - 154E

Rob en Susan van Ginneken.

SPONSORPUZEL
Vorige keer plaatsten wij onze eerste sponsor-
puzzel. Wij kregen 13 inzendingen waaroncler 9

goede oplossingen. De oplossing luidde:
KOPAK. A HAPERS.
De winnaar van de kadobon van f 25,00 is
Mark Gerrits (14), Gercn L8, 5ï26 CS Gilze.
Mark, nogmaals proficiat!
Hiernaast weer een nieuwe sponsorpuzzel:
Hierin zijn weer de namen van diverse shirt-
sponsors, reklamebordvoerders, adverteerders
genoemd. Door de namen te gaan schuiven
ontstaat er binnen de hokjes van boven naar
beneden opnieuw een sponsornaam. Wie is dat?

sPoNS ORPUZZEL, APRIL 1995:

Mijn oplossing luidt:

Naam:

Adres:

Leeftijd:
aar

NB. Stuur je oplossing in vóór 1 mei a.s.

De oplossing kun je deponeren in een gesloten
envelop in de aktiebal (achter de bar in onze
kantine !l)
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CLUBI(LEDINGEras Spoft
Dorpsstraat 23
486I AACHAAh/
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TAXI*GILZE

A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
a 01615 r 1254
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Technisch Bureau 1fz,angez,s ö,0,

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

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Rilen b.v
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