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Lange lÀIagenstraat 55
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DE VOORZET: 2e'SEIZOEN'-GANG, Nummer 7: September lgg5.
(ofticieel clubblad V.V. Gilze)

Oprichtingsclatum:
Sportpark:
Postadrcs:
Telefoon:
Bankrekening:
Sccretariaat:
Le dcnadministratie:
Penningmeestcr:
Redactie "de Voorzet"

1 maart 192L
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 137, 5162 ZJ Gilze
0t6t-451993
Rabobank 1166.09.559

Cecs Kock, Versterstraat 6, 5126 BT Gilzc (0161-452069)
Arno Aarts, Van heinsbergstraat 42,512(t HN Gilzc (0161-4.51169)
Jerry Aarts, Van Brcderodestraat 6, 512(t HZ Gilzc (01ír1-4.5253tt)
Albert Smeckens, Hubertusveld 7,5126 X.I Gilze 0161-4-51162)

In dit nummer onder ondere: Met biilage: Prog'anuna-ovenicltt Gilze I scizoen 19951199ó

* Sponsorpuzzel * Colum: Jean de Koninck

+ Sportblessures: blessure-preventie * Strip: "Die 3"

* Indcling jeugd-teams * Sponsorlotcrij: noe méér aantrekkclijker!

* Notulen Ledcnvergadering 1994 * Nicuws van de Supportersclub

*
,<

*

LIDNIAATSCHAP:

Aantal leden per 28 augustus L995: 380

Nicuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Opzeggcn van hct lidmaatschap dient uiterliik te geschicden vóór 31 mci van ie«lcr jaar. clc jaar-
conLributie moet in twee termijnen worden betaald (uli & januari). Ook bii opzegging geclurencle hct
seizoen, blijft dc jaarcontributie vcrschuldigd. Brj opzegging van het lidmaatschap moet dc lcdenkaart
'rvorden ingelevcrd.

INZENDEN KOPIJ:

Indien u een artikeltjc wilt schrijven voor "de Voorzet" of een zoekertjc wilt plaatsen, dan kunt u clit
inleveren bij een van de volgende adressen:

Albert Smeekens, Hubertusveld 7 te Gilze
Jerry Aarts, Van Brederodcstraat 6 te Gilze
William Akkermans, Pastoor van Dijkplein 11 te Gilze
Coca-Cola-Aktie-bal, in hct clubgebouw van V.V. Gilze

Kopii voor dc volgcnde "Voorzet dient uiterlijk op I oHober 19415 te zijn ingclcverd!

Hoofdsponsor:

DRANKENHANDEL
J.A. VAN ENSGTH]OT B,V

GILZE

G
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VERSI.AG ALGEMENE JAARVERGADERING V.V. GII-ZE d,d. 12 SEPT. 1994

Aanwezig: namens bestuur:
Aimé Cruysbergs, Cces Kock, Jerry Aarts, William Akkcrmans, .Iohan Oprins, Mart Ma-
chielsen en Ad Klaassen.

aantal leden:
43^

Afmeldingen ontvangcn van: é

Jos van Wanrooy, Jan Boomaars, Piet Vermculcn, Johan van Zon, Erik vd Ouwcland, Hcnk
Pelkmans, Toon Faes, Martiin Aarts, Lilian Facs-Kanters, Toine Bccnhakkcrs, Toos Oprins-
Timmermans, Wout Kock, Mark Faes, Hein vd Boogaart, Nard Michiclscn, Hcnnie Hcndcrson, Jan
Fitters, Bas Roclands, Nancy Kanters, Frans Koch cn John Srvinkels.

01. Oneninq.
Met een woord van welkom opent Aimó om 20.05 u de vergadcring.

02. Iluldieins iubilarissen.
Aan de hand van ecn door W. Akkermans vervaardigd overzicht schctst Aimó dc vcrschillcnde
voetballoopbancn van Charly Bastiaansen en .Ian Brocrs. Door middcl van het opspcldcn van de
ondcrschciding wordt tcnslotte het 25-jarig lidmaatschap bezegeld.

03. Notulen Alsemene Ledenvergaderins d.d. 30 mei 1994.

Omdat er gcen op- of aanmerkingen zijn op het verslag wordcn dcze definitief vastgestcl«J in de
geprescnteerde vorm.

04. Financieel iaarverslas,/Beeroting 1994-1995.
In een zcer duidclijk betoog licht .Ierry de aanwezigcn de cijfers toe, hierbii gebruik makcnde van cen
overhcad-projector/scherm.
De vcrschillen t.o.v. het vorige seizocn wordcn met namc vcroorzaakt cloor cen gerviizigde presentatic en
samcnstelling van cijfers.

Kantine:
Een echte penningmeestcr rvaardig bcnadrukt hij nog even hct bclang van dc kantine-opbrcngst. Hij laat
ook zicn dat ccn kampioenschap (199211993) clirect gevolgen heeft voor de omzct. Door cchter wat
bczuinigingcn valt het rcsultaat ondanks een lagere omzet toch nog mee.

.Icugd:
Inzake dc jeugdcommissie is duidclilk de positicve inbreng van de Grote Club Aktie zichtbaar. Door
echtcr een akticvc voorzitter nemen ook de investeringcn toe, overigcns gcdragcn door hct voltallig
bestuur.

Divcrscn:
Door ecn gczonclc financiële huishouding crcörcn wrj op dit moment een vetlaag die ons ook in staat
gcstcld hceft een vcrcnigingstenuc aan te schaffcn. Niet in de laatste plaats uitcraard ook hct gevolg van
ccn nicuwc hoofdsponsor en diverse shirtsponsors. Logisch doch voor alle duidcliikheid: het gcinves-
teertlc bcdrag in shirts en ovcrige kleding bedraagt ca. / 45.000,00; wees cr dus zuinig op!

Lichtmastenaktic:
Dit loopt voorspocdig. Door o.a. een donatie van de Supportersclub, de Coca-Cola-aktic, de Amber-
aktic en de succcsvolle Sponsorloterij zullen wij in ons jubileumjaar ongctwijfcld ecn nicuwe veldverlich-
ting in gcbruik kunncn nelnen. Zodra er aanleiding is zal de'thermometer'wordcn bijgcrvcrkt.
Budgcttcn:
Aan de hand van dc -5 commissics en 3 staffuncties zijn de budgettcn tocgckcnd. Pcr krvartaal bespreckt
het bcstuur de door Jcrry opgestelcle analyse.



GESPECIALISEERD IN

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

Voetbalbroekjes.
Voetbalshirtjes...
Trainingspakken
Voetbalschoenen

Nu, voor de training
bii Ad Eras in Chaam.......

f 7,50
f 12,50
2$o/o korting
f 75,001Í 10o,o0lÍ 125,00

I
llr, lillt A. Hessels

)ranjestraat I 13
Gilze

Iilil
l-llr- liltl 1ilil

TAXI*GILZE
r Taxi - Groepsvervoer - Zieken - Rolstoelvervoer
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'Eetcafé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel: 01615-1548
+ Voor Uw lunch of diner!

Ruime keuze in vlees- of visgerechten.

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

* Dinerbonneo verkrijgbaat v-a- f 25,OO

T NIEITW VOOR GTLZE EN OMGEVING *

.GLASGRILLEN'

* Minimaal 24 uur van tevoren te reserveretr-

+ Prijs: Í 39,50 incl. Aperitief (l glas kir). Menu op aanvraag-

+ Bij besteding van Í 32,50 P.P- ontvangl U bij ons een stempel,
bij inlevering van eretr volle kaart (11 stempels) ontyangt U een dinerbon t.w.v- Í 25,OO

* D'n brooy ook voor uv feestjes tot mar. 4O Personcn.

+ Voor reserveringen of meer informatie belt U 01615 - 1548

Rob en Susan van Ginneken

.*k- B IHI "j!#-#e& ffisH.E
#- F;iÉ . -
ffi Ég#
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vcrvolg vcrslag ALV dd. 12 scptcmbcr 'i99412

Kascommissie:
Een lid hicrvan, Jan Facs is aanwczig. De controlc is op 19 augustus jl. uitgcvocrd door .lohan van Zon
cn Jan Faes. Hoewcl .Icrry tle bevindingcn van de kascommissic hccft vcrwoord, stelt Gcrard Aarls hct
op prijs als .lan Facs dit mct cigcn woorden kcnbaar wil makcn. Nadat .lan hicraan hccl.t voldaan volgL

ecn spontaan applaus en stelt dc voorzitter voor om de pcnningmccstcr tc dcchargcrcn. (iccn van dc
aanwczigc lcdcn hccft hicrtcgen beznvaar.

05. Jaarverslas secretaris.
Aan dc aanwez.ige lcdcn is voor aanv-ang van de vergadering hct jaarvcrslag uitgcrcikt. Hicrop zijn gccn
vragen of aanmerkingcn.

06. Benoemine kascommissie.
In dc vorigc vcrgaclcring hceft hct bcstuur nagclatcn een roostcr van aftrcdcn vast tc stcllcn. Hct
voorstel van hct bestuur is om hicraan als volgt alsnog gevolg tc gcvcn:
199311994:.Ian Facs;
199411995: Jan Oprins;
1995 I 1996: .Iurgen Heesscls;
rcscrve: .Iohan van Zon.

07. Mededelinsen.
* dringcnd bcrocp om cncrziids de kantinccommissie te vcrsterkcn maar andcrz.iids om hct lcgiocn van
kantincmedewcrkcrs uit te brcidcn.
* voorts zï1n u vacaturcs binncn de technischc commissic:
- leider/coach damcs;
- nict spclende lci«lcrs voor lagcrc elftallcn;
- assisl.cnt Jos Piipcrs voor scniorcncommissie.
Reeds ingcluldc vakaturcs: - lcidcr Gilze 2: Wim dc la Chambre;

- leider Gilzc^ 3: Louis van Trier.
Martijn Aarts zal dit seizoen als assistent traincr fungcrcn waarbii hii tcvcns gcbruik maakt van clc
mogcliikhcid "stagc te lopcn" i.v.m. ziin nieuwe cursus 'trainer-coach II'.
* tcnslotte is cle jeugdcommissic wecr op zock naar leiders en traincrs voor cle lagerc pupillcn-teams. Dit
als gcvolg van de onstuimige groci van onzc vercniging.
* stand van de sponsorlotcrii: thans 506 cleelncmcrs en druppelsgcwiis komcn cr nog stccds nicu,rvc
dcclnemcrs bii.
* dc datum van dc vicring rondom hct 75-jarig bestaan van dc V.V. Gilze in 1996 is bcpaald: het
Pinkstcrwcckcindc van 24 toL 21 juni 1996 zal het sportpark ecn decor ziin van ccn gcrvcldig sporticf
evencmcnt.
AlÏankclijk van dc mogclijkhcdcn (uitcraard ook financiccl) strccft dc feestcomrnissie naar hct volgcnclc
programma:
- vrijdagavond: disco voor dc jcugd;
- za|crdag: jcugcltournooi; kccperstraining o.l.v. een bckcnde bctaald oud-voetbalkccpcr; [ccstavond

voor allc inwoncrs van Gilze met cen quiz voor buurtverenigingcn;
- zondag: Opcn-lucht H. Mis; braderie;jubileumwedstrijd tcgcn NAC of Willcm II.
- maandag: tournooi van supportersclubs uit dc rcgio.
* Ondanks dat dc trcnd in hct voordccl uitvalt van de Kcrstman, handhavcn rvii dc traditionclc ontvangst
van St. Nicolaas voor onzc jongste pupillcn.
* Op 5 cn 6 januari 1995 zal cr weer ecn tafelvoetbahournooi worden gcorganisccrd, nu cchtcr ook voor
cle scnioren. Er worclt gcspceld op 5 tafels.

0tl. Door de leden aansedragen........
Hoewcl nicmand hiervan gebruik wenst te maken, licht dc voorzittcr toe waarom dit op clc agcnda is
geplaatst. Hct hecft allemaal te maken met de wcns van dit bcstuur in ccn opcn slccr te communiccrcn
met de ledcn en in fcitc alles bcsprcckbaar te maken.
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09. Rondvraaq.
+ Jan Faes:

vcrvolg verslag ALV dd. 12 scpÍ,cmbcr 199413

In ccn gcsprck mct .Iohan van Zon heeft Jan de indruk gckrcgcn clal. er behoclic is om clc tcchnischc
cornmissie vaker bcsprekingcn te laten voercn met de lsiders van cle lagcrc clÍiallcn.
> .f ohan Oprins bevcstigt deze gcdachtc en op 6 scptembcr jl. is tlit onclcrclccl van bcsprcking
gewccst. Afgesproken is om ccn spelcrsraad te installcrcn, voor cncrzijds dc sclcclic cn-andcrzii<Js
voor clc lagcre scniclrentcams. Daarnaast is hct zo dat mcn a[ wil van ecn clubjc binncn ccn
vercniging zoals thans het gcval is met Gilze 4. Spclers die nict mccr gcplaatst rvordcn in Gilzc 1

moctcn langer mecdraaien in GilTe 2 oÍ 3.
+ .lan Vcrmccrcn:

Hceft het bcstuur al ccn bcsluit genomcn omtrent het verzock van hct comitó "50 jaar bcvriicling
Gilzc en Riicn" om mcdewcrking te verlencn tijdens cen fccstavond op hct Stccnakkcrplcin.
> Cces Kock zegt dit vcrzoek na de vergadcring met het voltallige bcstuur tc willcn bcsprckcn
omdat nog nict icdcrcen hicrin gckend is.

* Henk van Gcstel:
Vraagt o[ hct bestuur mct dc Gemeente contact op wil ncmcn om ecn parkccrvcrbocl in te stcllcn
voor hct trottoir bil het clubgcbouw.
> Aimó hceÍi op 26 scptcmbcr a.s. een afspraak mct de wcthouclcr cn dit zal ondcrdccl van
bcspreking ziin.

* Jos Pijpers:
Ecn dringcnd vcrzock om mccr vcrcnigingsscheidsrcchters.
Hicrop kan nicmand antwoord gevcn, doch allccn dit vcrzock mct ccn paar clikkc lijncn ondcrstrc-
pen.

10. Sluitine.
om 21.0-5u sluit de voorzitl.cr onder dankzegging de vergaclcring mct dc toczcgging clat hcl" ccrstc «lrank
wcrd aangcbodcn door «lc pcnningmeestcr en het twec«le van cre club.

120994/C.Kock

GARAGEBEDRIJF PETER FALTER B,V.
Aalstraat 1 - Gilze - Tel.: 01615 - 35 70

BOVAG
AUTO

ERKEND
KEURINGS.

BEDRIJF N.V,
V.V.N. AUTO

PAS
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COPPENS
Schilderwerken

Alphenseweg 29, 51ZG PP Gilze
Telefoon 0161S 1B 33
Telefax 0161S Bg 38
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Jean de l6rinck
Vakantie...........
In dc maand juni is "vakantie" tiidcns cle lunch
vaak het ontlcrwcrp van gcsprek. Natuurlijk,
mcn is ondcrhand wcl weer ccns toe aan iets
andcrs dan werkcn, cvcn uit cle dagclijksc sleur
is gocd voor icdcrccn.
Ook mijn planncn wcrclen gcvraagd. Nou, dat
bcstond uit een wcek schildcrcn, terwiil de
kindcrcn nog naar school moestcn gaan cn de
drie ecrste wckcn van dc schoolvakantie. Met
namc dc eerstc wcck zou ik dus gaan gcbruikcn
om het huis op te schildcren. De twccdc wcek
misschicn nog enkclc dagen verven, doch vanaf
clat moment zoudcn wii mct de kindcrcn er op
uit trekken. Nou, waar ga je dan naar toc was
dc vraag. Mijn antwoord was dat wij gccn echtc
planncn hadden, doch gewoon van thuis uit
cnkclc prctparken bezoeken, enkelc dagcn naar
zcc, Amsterdam, Gicthoorn.
Wii zoudcn wcl zicn en als hct ons ergcns beviel
zoudcn we daar wel ergcns overnachtcn.
Het antwoord van mijn gesprekspartner was
kort: Goh, je gaat dus eigcnliik nict weg! Waar-
op ik aan hem vrocg; moct je dan persé voor
«lric of vicr wcken naar Frankriik, Duitsland of
Spanjc of moct het tcgcnwoordig nog vcrcler
rvcg zoals Turkiic, Indoncsië, Dominicaanse
Republick, Venczucla o[ icts ilcrgclijks.
Hij schoot in cle lach cn zei: Tja, hct kan na-
tuurlijk wcl maar als jc in Ncdcrland blijtt moct
jc toch op z'n minst tiidcns jc vakantie aan ecn
survival mcedocn o[ bungee-jumpcn, met ccn
boot hcbben gevarcn, of para-sailing .............
maar toch nict zoicts gewoons als bezoekcn van
prctparkcn e.d.
Andcrs tel je gcwoon niet mce!

Maar dircct achtcr dezc uitspraak zci hii: .lc
hcbt cigcnlilk wcl gelijk, maar hct is zo'n gc-
woonte om indcrdaad langcrc tiid elders in ccn
pcnsion, appartcmcnt of op ccn camping tc
vcrtocvcn.
Nadat ik hem gcvraagd had rvelkc planncn hij
ha<l gcmaakt, zci hii: ik durf hct haast nict tc
zeggcn maar ik ga naar Grickenland. EnÍ'in, we
wcnstcn elkaar cen prcttigc vakantic cn gingen
wecr vcrder mct ons werk.
Na de vakaniie zagcn wij elkaar rvccr tiidcns dc
lunch.
En, was zijn vraag, hoc was jc vakantie I Ik
vertclde hcm dat dic biizondcr gocd rvas vcrlo-
pcn, goccl wccr, kindcrcn hcbbcn vccl plczicr
gchad cn we hebben onzc planncn vril aardig
kunnen uitvoeren. Hii had ook ccn lcukc vakan-
tic gchad, het was cr rvcl crg hcct, maar zocht
rcgelmatig de verkocling op. Ook hct land rvas
mooi om te zicn en hii kcck tcrug op ecn gocd
gcslaagde vakantie. Komcn er cchtcr rvccr andc-
re collega's bij ons aan taÍ'el zi(tcn cn rvccr
komt die stcreclticpe vraag: cn, hoe was dc
vakantie, waar bcn ic naar toc gcwccst? Ik
vcrtelde dat wil 'thuis' warcn gcblcvcn cn cnkclc
dagtochtics hadden gcmaakt maar door mcl
namc het goedc rvcer ccn gocd gcslaagdc va-
kantic achtcr de rug haddcn. Dc vragcnstellcr
ging vcrder nict mccr in op miin crvarinscn.
'Miin' gesprckspartner krccg dczclfde vraag cn
antwoorde dat hil in Grickcnland tvas getvccst.
Mcteen rverd gcvraagd rvaar hij precics gcwccst
was, hoe de wecrsomstandighcdcn warcn gc-
wcest. Shit, dacht ik nog, je tclt gcloon nict
mce als ie dus 'thuis' bliift. Evcn latcr kom ik
ecn collega van een andcre afdcling tcgcn op dc
trap. Zijn vraag: en, hcb jc cen lcukc vakantic
gchad? Waar bcn je gcwecst. lk dacht evcn na
en z.ei: wij hcbbcn in ccn leukc plaats gczctcn,
zo'n 1500km bovcn Barcclona. Hii fronstc ziin
wenkbrauwen en licp in gcdachLcn vcrzonken
vcrder.

...WAAR IS HET
grsruuR Nt WEER.,.
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En denk hierbil ook ecns aan dc velc tluizcnden
guldens die dit rcsultaat gckost hcbben, alle-
maal clubcenten.

Dug-outs opgeknapt, hcrcn en dames, jongcns

cn meisics, zijn jullie hicr ook zuinig op, trap
geen ballen in dc dugouts en laat gccn rommel

NIEUWS VAN DE achtcr a.u.b. Lciding hou dit a.u.h. mce in de

suppoRrERScLUB , r:ËJ j;ï,ïï.*.l;ïï:lï:ï Hï:ïJfl:ï,

i"ï::lïl:1ï]::::',2?'yde var<antic zit ::ïïlHi)ï,JJ.Ï:jffiiïl:,Ï:;:i:ïÍïicr op mct voor lcocrccn vcct zon, soms [e
warm. Lckkcr brurn tcrug van de vakantie, weer :!"::11:!.""k 

d.cn' Bcdankt voor jullie stcun
, . ::--^:^:::::;:- --- en vcrgcct het nict, dat ziin allemaal vrijrvilligersaan clc [rainingcn begonncn, ccn paar ocfcn-

wedstriiclen en de cornpetir,ie kan weer bcgin- die dit vcle werk docn voor iullic 'v'v' Gilzd'

ilïil,Íï ïl,ï:ïï:,fi" *Jïï'í:i:L:tJ::ï II I ll aansruircn bir dc suppo.erscrub? U

genot clar her wcer begàt. Nou voor u"r" ,upl' Hïïlïï1ï:#::"i;J::.rr.í:'Lïï:1.í""",portcrs werd hct ook tijd dat het voetbalcircus ,'. l; . hooqtc van allc nicuws ovcr onzc V.V. Gilzc.wccr Dcgon. want dc wecl(cnden zonder voctbal
re z,i."n, is voor velcn van ons een slechte trjd spreck ons aan of bcl '5187 of 5-549' Graag tot

gewcest. voctbal kijkcn en daarvan genieten, de ziens of tot horcns'

V.V. Gilze steunen langs de liln, dat is onze
noD,y. rrus wr z\n q w""r bij langs de lijn. AKTIVITEITENKALENDER:

Alle leclcn urn a" v.v. Gilze wensen wij een 13 okt' 199-5: kaartavoncl supportcrsclub

goc<lcn sporticr compctiticverroop toe àn do.; lïll];}|?i' [;::H:Ïi:ÏXiÏ[ï::iÏiallcn gocd je best. Alle lciding van Gilze 1 tot ï"à".. íó*: crubavon<r supporterscrubaan de "F-jes"' vccl plezicr met iullie team en )\iii'.ir;tt, pupillcnbingo .Icugcrcic/SCVVlaatzicn dat V.V. Gilze leeÍi! LJ wv' L/' 
G1l,e

R-ENOyATIE TRIBUNE v.v. GILZE, 12 ian' 1996: kaartavond supportersclub

HccÍt u onze tribunc al gczien, o[ hceft u er 9 feh' 1996: kaartavond supportersclub

in c.q. op gezeten'tDe supporre.."luu r,""tt Íiï 16 feb' 1996: worstcbrootlaktic supporLers-
clubjaar de tribune ccns gocd aangepakt' het was 17 ïcb. 1996: worstcbroodaktic Supporters-trouwcns hard nodig. Het bestuur van V.V.

Gilze had dit op hu*n wcnscnlijstjc staan en de club

lcdcn van de supportcrsclub warcn het daarrice 8 mrt 1996: kaartavond supportersclub

ccns. Voor / 3.500,00 zouclcn wij plaatwerk,
verf, hout cnz. cnz aaÍtschaffen en hct wcrk N'B' Kaartavondcn supportersclub: Men kan er

vcrrichtcn. Dus zo gez.egd, zo gedaan en zie het ,,"^Y* :l rikkcn' Inschriiven kan stecds vanaf

rcsultaat. wces er zuini! op cn- geniet 
". 

lunf 19'30u..en hct kaarl"en vangt aan om 20'00u'

van! Dus ga a.u.b. nict op cle zitbanken loperi, Inschrijfgcld bcdraagt 'f 2'50'

mr *ilï.[*i:**rítlïíiÍ .^.^oöwcrk niet, dat cloc ie in clc huiskamer toch ook tÍi-O

ffirffi,t,t*ffiu"$dcsöP
Mogen wli op jullic aller stsun en mcdewerking ata.v
rekcncn. Alvast bedankt van de bouwcrs dic;È;; i; ilil;;*"kcn, uir pu.c crubrJrl 
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SPoRTBLESSURES (3)

iuist evenwicht tusscn arbcid(school)-sport-
beocÍcning-rust. C)p allc ondcrdclcn kunncn
wc nict altiid dircct invlocd uitoc[cn. We
dcnkcn binncn dc amatcursport hv. aan
tiidcliike clrukkc momcntcn.(ovcrlcrk, tenta-
mcns, gczinssituatics). Wat rvcl crg bclangrilk
is, cn dat ook vaak wordt ondcrschat, is dc
rust. En in hct biizondcr clc nachtrust. Hicrin
worden zcker bij dc amatcurs dc grootstc en
mccstc fouten gcmaakt. Hct bctckcnt nict
allecn ecn voldoendc aantal uren slaap voor
de wcdstrifd maar mcn vcrgcct vaak dat dit
moct wordcn opgcbould ovcr ccn langcrc
periodc. Ook hct momcnl van rust ncmcn is
hierin van bclang. Van 10 uur 's-avonds tot
10 uur 's-morgcns gcc[t vclc nralcn mccr rust
als de pcriode van 1 uur 's-nachts tot 1 uur
's-middags.
Ook dc ovcrbclasting is funcst voor dc gc-
middcldc amalcur, daar dczc allcn mccr tc
docn hebbcn dan sportcn.

LICHAAMSVERZORGING.
ln dcze kunnen ws ccn aantal factclrcn onclcr-
schciden:
- vocding (eten en drinkcn)
- hygiöne
- beschermende middclen.

Voccling is voor clk mens bclangriik. Voor ccn
sportcr die cxlra energie moet lcvcrcn zclf nog
meer.
Dc bclangrijkstc vocdingsstoffcn ziin dan ook
koolhydratcn, ciwittcn, vetten cn mineralcn.
- Koolhydratcn diencn voor de stofrvisscling in

ons lichaam. Ze rvorden opgcslagcn als sui-
kcr en glucosc. Ze komen voor in meclspil-
zen zoals brood, aardappclen, macaroni/spa-
ghetti en rijst. Onze spieren halcn er, door
vcrbranding, energic uit. Na vcrbranding
komt iryrcet cn warmte vrij. Te rvcinig suiker
gecft prestaticvcrmindcring, mindcr conccn-
tratic en dc kans op blcssures rvordt groter.
Ga niet sporten dircct na de maaltijd of
nccm licht vertecrbaar vocdscl.(vlocibaar)

- Eirvittcn komcn zowcl dicrlijk als plantaardig
voor en is ccn basisvocding. Zc lcvcrcn
materiaal voor allerlci rcactic in hct lichaam.
Dicrliikc eiwitten komcn voor in mclk, kaas,

cicren, vis, vlees cn yoghurt. Plantaardigc
eirvitten zitten biivoorbccld in aardappelen,
noten en bcpaaldc botcrs.

BLESSUREPREVENTIE
Alwcer hct laaLstc dcel van dczc rubriek, na
ccrst 'hct ontstaan' en de 'bchantlcling'van
blcssures tc hcbbcn bcsprokcn.

Bij prcvcntic kunncn wc aan cen aantal dingcn
dcnkcn. Dc bclangrilksl"e dingcn waaraan wij
aantlacht kunncn bcstcdcn ziin:
- dc fysiekc voorbcrciding
- dc mcntale voorbcrciding
- dclichaamsverzorging.

Dc fysickc cn mcntale voorbcreiding. Dczc ligt
voor hct grootstc gcdccltc bii dc trainer/leidcr
cn de spclcr zelf.
cen aantal bclangrijkc itcms in dcze zijn:
- iuistc trainingsopbouw. Wc dcnken hierbij

aan de warming-up, clc verschillende oeícn-
methodcs en clc cooling clown. We bcginncn
altijd mcn ccn algcmcnc inspanning. Het
doorbloc<Icn van hct lichaam bcvorderen.
Rustig 10 minutcn inlopcn. Daarna ovcrgaan
tclt ccn aantal algcmcne rckkingsocfcningcn.
Het moct rustig cn nict tc lang wordcn gc-
daan. Door lbuticve en te intcnsicvc stre-
ching ontsl.aan juist blcssurcs. Dan zijn er
nog dc sporl"-spccifickc rckkingsoefcningcn.

- conditic-trainingcn. Dcze zijn cr allcmaal op
gcricht op tot ecn bctcre prcstatie tiidcns
wedstrijdcn cn trainingcn tc komcn. Mcn zal
wcerbaardcr ziin. Sterkcr in de duels, sncllcr
bij de bal, groter loopvermogen.

- tcchnischc trainingcn. Dezl^ zijn er op ge-
richt om ccn bcterc balbchandcling maar
ook ecn bctcre lichaamsbchccrsing tc krij-
gcn.

- concentratic-trainingen. Dcze ziin vooral
gericht met het doel om bctcr in te kunncn
spclcn op bcpaaltle situatics tiidens het spel.
We dcnkcn hicrbil aan praten van de medc-
spclcrs,tcgcnstandcr, leiding cn publick. Laat
men zich te sncl aÍleidcn hceft dit zcer zckcr
invlocd op ic spcl, inzct maar vooral jc cmo-
tie.
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Vetten komen dierliik en plantaardig voor.
Dierliikc vettcn vindcn we in melk, slagroom
en pap. Plantaardige vettcn zitten in olijfolie,
kokosolie en zonneblocmolie. Vetten worden
ook verbrand in het lichaam. Het zijn de
belangrijke boutvstcncn voor ons lichaam die
we zclf niet kunncn aanmaken, zoals vctzu-
rcn in vis. Vcrzadigdc vetzurcn zijn niet gocd
voor hct lichaam..
Vetwcefsel vormt onze voornaamste bron
van encrgic. Het is op verschillende plaatsen
in ons lichaam opgcslagen.
Mineralen komen voor in grocnte, fruit en
mclk. Het is erg belangrijk voor het lichaam.
Zout moet altiid voldocnde aanwezig zijn in
het lichaam. Zoutvcrlies door transpireren
hecft vaak kramp, prestal"ievermindering en
flauwvallen tot gevolg. Het is dan ook nog-
maals van belang om voor, tijdcns en na de
sportprestatie voldocnde te drinkcn. Maak
een gocde keuze voor cle drank. Geen fris-
dranken mct koolzuur.
Vil"amincn is een begrip gcworden in de
sportwereld. Onder normalc omstandigheden
komt vitamincgcbrck in Ncdcrland nict voor.
Vcel sportcrs gcloven erin. Of het prestatie-
vcrhogcnd wcrkt moet betwiitelcl worclen.
Wel is hct zo dat men vaak beter slaapt en
zich daardoor fil"l"cr voclt, minder gespannen
ziin cn dus beter prcstccrt. We moeten in
dcze als sporter nict overdrijvcn.

ecn aantal schadcliike factoren die een spor-
tprestatic kunnen bcïnvlocden zijn: Kou,
vocht, plotsclingc alkoeling hceft invloed op
de adcmhaling en dc hartslag. Roken is
slecht en te vccl alcohol is schadclijk.

HYGIENE.
In dcze tilcl dcnkt men hier niet zo snel aan.
Een grool. aantal afzeggingcn voor trainingen en
wedstrijden ligt hicrin Len grondslag. Hct is van
hct allcrgrootste bclang daL we zclf zuinig om-
gaan mct ons eigen lichaam. Het kost geen
círa tiid en zcker gcen cxtra gcld, allcen cen
stuk verantwoording ncmcn voor je eigen lijf.

Ecn aantal items in deze:
- clraag bij voorkcur slippcrs in gezamcnlijke

bad- of douchcruimtcs en klcedruirntes.
(voctschimmcls)

- maak voctcn, en tusscn tcncn, goed clroog
mct ecn zuivcr handboek. Geen handboek
lcncn.

- trek schonc, droge klcding aan na de sport-
prcstatic.(na hct douchen)

vervolg Sportblcssurcs/Prevcntie

ga z.eff niet rommclcn bij letscls aan de voe-
ten. Ga naar ecn deskundig icmancl en laat
je op dc juistc manicr bchandclcn.
draag gccn knellcndc klcding tiidens hct
sportcn. Dus gccn nvembrock maar een
sportslip.
draag niet passcnde schocnen maar ook tle
kousen moeten goed zitten.
trck warme klcding aan na de sportprcstatie.
Voorkom tc snclle aÍkocling.
trek luchtigc klcding aan als hct erg warm is.
Voorkom dat hct lichaam ziin rvarmlc nic(
krvijt kan.

BESCHERMENDE MIDDELEN.
Om bepaalde blcssures in de wedstrijd cn trai-
ningen voorkomen moetcn we cen aantal be-
schcrmendc maatregclcn nemcn. Wc zullcn het
lichaam probercn zovccl mogclilk tc bcschcr-
mcn tcgcn beschadiging. Dit kunnen we biivoor-
bcekl doen door:
- juiste schocnkeuze.
- juistc klcding.
- gebruik makcn van schcenbcschermers cn/of

enkclbeschermcrs.
- het dragcn van hanclschocncn voor dc kce-

pers.(ook als hct erg koud is voor spclers).
- het intapcn van cnkels om kleinc vcrstuikin-

gcn te voorkclmcn.
- hct "inpakken" bii klcine blessures.
- geen sieraden of andcrc schcrpe voorwerpen

clragcn tijdens het uitocfencn van dc sport.

SLOT
Bii het op ecn gczoncle en vcrantwoordc wijze
beocfencn van een sport is mccr nodig als ecn
bal en een veld. Vclc denkcn na het lcvcren van
een prestatie niet meer aan het lichaam. We
gecn te sncl ovcr tot te normale paLroncn in het
lcven en komt dan na L of 2 <lagen tot dc con-
clusie dat cr iets fout zit of zclf op langcre
termijn dat het crg fout gaat.
Ecn belangrijk gegeven in dezc is dan ook luis-
ter goed wat de pcrsoon zegtbii ecn blcssure
om een juiste diagnose tc stellen, maar zeker zo
belangrijk is hct luistcrcn naar je eigen lichaam.
Je voelt zelf het best wat cr aan dc hand is. Ga
hier zeer zorgvuldig mce om. Dit rvil niet zeg-
gen, als ie crgens icts voclt, dat je dan niet kunt
trainen of spelen. .Ic zou minder intensief of
met aanpassing toch dc training o[ een bcpaald
gedeelte van dc training bii kunncn woncn.
Ncem vooral zelf ccn stuk vcrantrvoording voor
je lichaam.

door .Iohan Oprins.

,,,



GÉTANIENLUKE
KASTELÉINS
CAFETARIAHOUDERS
* Cafe-bar
* Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Caf e- Restau ran t-Zalen
* Cafe-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
*Cafe-Bar
* Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,rDe Pomp"
,,tt Centrumtt
,,Achter de Tuinties"
,rDe Hooikar"
,rDen Heuvel"
,rC'est La"
,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,rD€ Tip"
,rDen Brooy"
,r't Centrum' '

,, Baloe "

) I
Voetbalschoenen

qffi

Van Meer Schoenen Nieuwstraat 98
Lederwarerï - §pc4- *** tel. ï 706 *** Gll-Z E
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze Tel: 01615 - 3922

HET JUISTE ADRES VOOR:

* Foto's ontwikkelen en afdrukken binnen 2 uur;

.* Kopiëren zwart/wit;

* Plastificeren van uw kostbare papieren tot A3-formaat.

ve rze ke ri n g sadviesbu reau
roelands

J,\

nval lid

*pensioenen

*hypotheken

*assurantiën

"Íinancieringen

Steenakkerp Iein 11a-12

5126 All Gi tze

te t: 01615-1720

fax:01615-1009

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen!
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SPONSORLOTERIJ.
Een gouden greep!

Nu nog meer kansen, nog meer prii2en............
Lees meer «rver de CLUIf-JACKPOT !!!!!
Al vanaf hct bcgin bii ziin aantrc«lcn als voorzit-
[cr van onzc vcrcniging hicltl hij de ovcrige
bcstuurslcdcn cch groot doel voor ogen: bij
gclcgcnhcid van hct 7-5-jarig bcstaan van onzc
vcrcniging in 1996 zou cn mocst de zoonoodza-
kcliikc nieuwe trainingsvcrlichting cr komcn.
Het was ietlcrccn duidcliik dat wij dit nict uit
eigcn middclcn kondcn ophocstcn, zoclat er ccn
aktic op touw gczct mocst wordcn. Uit ecn
aantal optics werd mcdc op initiaticf van Aimó
Cruysbcrgs gekozcn voor de Sponsorloterij.
Hocwcl dc prol'essionclc aanpak van de wcr-
vingsaktie zijn dageliiks wcrk is, jc moct zoiets
wel docn met bercidwilligc lcdcn om hct plan
uit tc vocren. ln zccr kortc tiid kondcn dezc
vriiwilligcrs zo'n -500 dcclncmcrs wcrvcn cn was
V.V. Gilze voor dc kortc tcrmijn verzekcrd van
ccn prima sponsorbcdrag. Mct ccn brief, vlak
voor dc vakantie hcbbcn wii alle deelnemcrs
nog cvcn gcïnformecrd ovcr de stancl van zaken.
Want hct is van bclang dat dc aktie zcker tot
aan hct jubileum in mei 1996 wordt voortgczct
zodat hct doel gcrcaliscerd kan wordcn.
Tij<Jens de vakantic krceg onzc vereniging nog
ecns ecn schoudcrklopie van dc "NaLionale
Sponsor Lotcrii".
Mct een chcque van / 2-50,00 die werd overhan-
digd aan Aimó Cruysbcrgs, wcrd V.V. Gilzc
beloontl voor dc vereniging dic hct meeste
aantal dcclnemcrs hacl vcrworven in hct twecde
kwartaal van 1994.

Maar dat was nog nict allcs. Tot cn mct juni
199-5 is V.V. Gilzc dc 3c vcrcniging in Ncdcr-
land (nrs 1 cn 2 z4n ccn Stichting voor Rcstau-
ratic Kcrk in Tuiticnhorn rcsp. R.K. Kcrkgc-
bouw in Warmcnhuizcn) mct hct mccstc aantal
dcclncmcrs aan dc sponsorlotcrii.

C)vcrigcns wordt hct stccds aantrckkcliikcr orn
dccl tc (bliivcn) ncmcn aan dc sponsorlotcrij.
Door dc organisatic is als procÍ'ccn Club-Jack-
pot ingcstcld. Hoc rvcrkt dat:
Dc Sponsorlotcrij stopt clkc maand -1,0%; cxtra
in dc bruto-nraandornzct van dc club in dc
Club-Jackpot, dus bovcn dc (t0')/,,, dic dc cluh al
ontvangt.
E,lke maand trckt dc notaris van dc Sponsorlo-
tcrij twee EINDCIJHERS. Corrcspondcrcn <Iczc

twec cindcijlcrs mct dc trvcc cindcilÍ'crs van hct
GELUKSNUMMER van ccn cluh-sponsor, tlan
wint cleze club-sponsor dc Club-Jackp<»t. Zlin cr
mccrdcre winnaars dan tvordt dc CIub-Jackpot
gcdecld. Zijn cr gccn winnaars, dan blilli clc

Club-Jackpot staan cn rvordt dczc toegcvocgd
aan hct Club-Jackpot-bcdrag van dc volgcnclc
maand. Voor dc maand augustus 199.5 is tlc
Club-Jackpot van V.V. Gilzc vastgcstcld op ./
4-50,00 !!! De eindciifcrs rvordcn tcgcliik mct dc
trekkingslijst aan dc vcrcniging bckcndgcmaakt.
Nogmaals voor allc cluidcliikhcicl dezc ,[ 4-50,00

worclt door dc Sponsorlotcrii extra beschikbaar
gcstcld en is cnkcl door lotcrii-sponsors van
V.V. Gilzc tc winncn.

Neemt u nog niet deel aan deze loteri,i?
Vul dan snel onderstaande bon in en stuur hem
op naar: Sponsorloteri.i,

Antwoordnummer I0266,
3OOO XJ ROTTERDAIVI

of geef hem af aan Aimé Cruysbergs of William
Akkermans.

U kunt von miin oiro-
bo n kreken ing'ofích riiven :

o

Ll EENMAUG Í l2O,- .
lk speel don een ioor long elke dog, elke week en
elke moond mee om de geldpriizen. Bovendien heb ik
l2 konsen op het milioei irr decernber 1995.

U MAANDEUJKS: tot wederopzesging
U l tienlie U3tienties
U2lienties U4tienties
Voor elk ingelegd tientie ontvong ik één lotnummer.

Naam:. . Ívl/V

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel.:
\,.-\a -\r- \r -\r -\.- \r-v-
7L--\_ 

^_ 
_A.,,À_^ _,\ _ _i\-

krekeningnummer Handtekening
t l

(J

oB

lk sponsor miin
Íovoriete doel:

sluur uw bon nuur: §ponsorlolerii, Antwoordnummer 10266,3000 xJ Rofierdom

!:_:-t:ll
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KRIJGEN WIJ GROTE VERSCHIL.
LEN MET DE 3 PUNTEN.REGEL?
Dit scizoen wordt ook in het Ncclcrlandse voet-
bal, dus ook bij de amatcurs, de dric-puntsregel
ingcvocrd. Ecn cloor clc FIFA bedacht idee om
hct spellctjc attracticvcr tc maken. Want als er
drie puntcn voor ccn overwinning te behalen
ziin, moct iedcrcen toch wel gaan aanvallen, zo
luiddc de rcdcncring. De invocring van dc 'drie-
punter' wordt ech(cr nict «loor iedercen cnthou-
siast ontvangcn. Zct bcrckcnde Hans van dcr
Zce, traincr van dc Kozakken Boys, de cind-
standcn na van clc 1c klasse amateurs, dc PTT-
tclecompetitie, dc ccrste-divisic cn zel[s de
periodcstandcn. Volgcns zijn berekcningen
zouden de standen ongewijzigd blijven. Ploegen
die aanvallcnd spelcn, blijvcn dat in de optiek
van Van der Zce toch wel doen en verdcdigen-
dc tcams verander je naar z-iin mening ook niet.
Volgcns hem is dc invlocd nihil. Hct enige
vcrschil zou kunncn ziln dat je mct de oude
rcgcl in dc slotl'asc misschicn tevredcn bent met
een punt cn met de nicuwe nog evcn doorzet
voor die twee cxtra punten. Eén ding is volgcns
Van dcr Zee zekcr.Het zal cr allemaal wcl
ingcwikkcldcr op wordcn. Je hcbt namelilk
altijd wcl te makcn mct achtcrstallige wedstrij-
dcn door afgclastingcn. dat was sowieso al een
puinhoop, maar nu wordt het nog mocilijker
rckcncn. En hoc zit het met clubs die een pre-
mic pcr punt bctalcn? Dat moct weer worden
hcrzicn. En wat tc denken van dic typischc
voctbal-uitspraak dat .ie alleen kampioen kunt
wordcn als je uit dc laatste wcdstrijd 3 punten
moct halcn.....? Want dat kan nu gewoon!!!
Toch kan het volgcns de redaclic een verschil
gcvcn, dat is zckcr! Groot zijn dc verschillen
indcrdaad nict, maar bij kampiocnschap en
dcgra«latie gaat hct soms om dat encpuntje!
Als wil de cindstand van de 3c klassc C van
vorig scizocn omrckencn mct bchulp van de
nicuwc punt"cntclling komcn wij tot dc volgendc
cinclstand:
1. Zwaluw VFC......43 (31)
2. RKDVC.. .........39 (27)
3. Boeimcer. .......38 (27)
4. Taxanclria .......34 (25)
5. Bcck Vooruir....34 (25)
6. DrA.......... ...3r (23)
7. Vccrsc Boys.....31 (22)
8. Hcrtogsta d......29 (22)
9. Gilzc ..........27 (21)
10. osc '45........26 (19)
11. Uno Animo......18 (14)
12. TGG............7 (6)

Hocwcl dc uitslag van ccn wcdstrijtl (Uno Ani-
mo - TGG) niet is opgcnomcn (dcze wedstrijd

is nict mccr gcspccld omdat hii nict mccr van
belang was voor dc eindstand), zou dc nicuwe
regel tot dc volgcndc vcrschillcn hcbbcn gclcid:
Bocimeer moet stuivcrtjc wisselcn met RKDVC,
zo ook Vecrse Boys en Hcrtogstad. Blccf Gilzc
OSC '45 vorig scizocn nog l"wcc puntcn voor,
uitgaande van dc nicuwc puntcntclling zou dat
nog slcchts óón punt gcwccst zijn.

N.B.1: Tussen haakjcs staan hct aantal bchaaltlc
puntcn volgcns dc oudc rcgeling.

N.8.2: Bii hct schriivcn van dit stukje is gebruik
gcmaakt van ecn artikcl hot "Voctbal", hct ma-
gaz.inc van de KNVB.

SPONSORPUZ:EI.
Ontclck dc vcrborgcn sponsor .....

" Uqkqutwtrkopy Htztk Yqsztk wc "

Hierboven staat in gcheimschrift dc naam van
een van onze sponsors. Hct zou dcnkcn rvij tc
moeilijk zijn om jullic nict evcn op wcg tc hcl-
pen, vandaar dat wij hicron«lcr onzc gedachte
voor het nicuwc seizocn op papicr hcbbcn gc-
zet. Als je dat 'lccsbaar' maakt, kun je vrii ecn-
voudig de 'vcrborgcn' sponsor tcrugvindcn:

Ttf fotxv ltomgtf rvkttaz qqf. Dtrt rggk rt ixsh
cqf gfmt lhgflgkl
hkgwtktf vop tk ttf yqfzqlzolci pqqk cqf zt dqatf
Itshz x dtt,
vqfz vop itwMf gga xv ixsh vttk fgrou.
"C.C. Uosmt Ygktctk" rqz ol gÍl <lgzzg lll

Vorige kcer ontvingcn rvij slcchts óón inzending
met ecn overigens juiste oplossing. Voor dc
redactie zal de respons van deze puzzcl bepa-
lcntl zijn of wij met zoicts door moctcn gaan.
Misschicn willcn wij ccn ccn 'bchocftc' voorzicn
die cr dus eigenlilk niet is. Dus puzzclaars, Ios
dit raa«lseltje op cn cleponccr dc oplossing
(lietst in een gcsloten cnvclop) in dc Coca-Cola-
Aktie-bal, hil staat op de bar. Uw oplossing
moet uiterlijk 1 oktobcr a.s. ziin ingclcvcrd.
De prijswinnaar kan rckcncn op 10 "V.V. Gilze-

Il'#-t;ïl - - - * r< {< * * * }k + :* * * * * *.* * :r< :k * * * * :* * * * :}

Oplossing sponsorpuzzcl scptcmbor 199-5

Leeftiid:.......
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-
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Speel mee in de sponsorloterij
en win b a

a

!

Radio - TV 4a /dÍila
Kerkstraat 39 Grlze

01615 - T775

radio* TV* audio* video * CD-i
vyassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken* koffïe zetten*€ilz.....

pels & joosten hv

YOOB AI UW BEGIAZIIIGEIY.

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
ïelefoon 01612- 273O5
Telefax 01612 - 25804



()PEL

.
AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0l615 - 13 03 - Fax 01615 - 3277

OPEL DEALER
,t voor deskundige reparatie

* voor al uw autoschades
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

(met 3 maanden volledige garantie)

MAGAZIJNEN OOK ZATERDAG GEOPEND VAN 1O.OO.12.OO UtJR

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
e.n Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 1289

\
\

tÈ

T



NIEUWS UIT DE JEUGD.HOEK......

INDELING SEIZOEN 1995.19961

NAJAARSREEKSEN

-10-

Klasse M-CD7-3
Viola 1

Noad L

Ulicoten 2*GILZE 
2 Meisjes

Beerse Boys 1

Voab L

WSJ 1

Klasse D 4 N.IR
Hilvaria 1

GILZED I
Yoab 2
Longa L

Zouavia I
Sarto 2

Klasse D 9 NJR
Zigo 3

Sarto 3

GSBW 2
Ons Vios 2
Voab 3

GILZED 2

Klasse D15 N.IR
S.C. 't Zand 4
Gloria UC 2
Voab 4
Viola 2

,GILZED 3

Klasse E 1 N.IR
Willem II 1

Sarto 1

GSBW 1

S.C.'t Zand 1

Voab 1

GILZE,E T

Klasse E 7 NJR
S.C. 't Zand 3

Sarto 3
Voab 2
Gloria UC 1

Viola 1

GILZE E2

Klasse A 1

Audacia 1

Oisterwijk 1

Zigo I
Uno Animo 1

S.C. 't ZanrJ 1

Velocitas L

Hilvaria L

SSC'55 1

Gloria UC 1

GILZE AI
Longa2
Beerse Boys I

Klasse B 4 NJR
SV Capelle 1

WSC 2
GILZE,B 1

Desk 2
Vclocitas L

S.C. 't Zand I

Klasse C 4 N.IR
RWB 1

Neo'25 1-

RKDVC 2
S.C. 't Zand 2
RKC 2

GILZE C I

Klasse M-CD7-2
GILZE 1 Meisjes
Zundert'1,
Rijsbergen 1

Gloria UC 1

DSE 1

Ulicol"en L

Bavcl L

Klasse El6 NJR
S.C. 't Zand (t

GILZE E 3
Ons Vios 2
Hilvaria 3

GSBW 4
Sarto 6

Klasse E22 N.lR
S.C. 't Zand u

GILZEE 4
Ons Vios 3
Blaurv Wit '81 2
GSBW 6
Sarto 8

Klasse 831 NJR
Gloria UC 3
Viola 3

GSBW 8

GILZE E 5
Noad 4
Sarto 11

Klasse F 3
S.C. 't Zand 2
Sarto 2
Viola 1

Voab 1

GILZE F 1

Zotavia I

Klasse F 8
TAC/BWB 1

GILZE F 2
Yoal't 2
Viola 2
Sarto 4
Ons Vios 1

Klasse F17
Ons Vios 2
GILZE F 3
Sarto 8
S.C. 't Zand 6
TAC/BWB 2

Klasse C14 N.IR
Hilvaria 2
GILZE C 2
GSBW 3
S.C. 't Zand 4
Voab 5
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AKTIVITE!TEN.KALENDER
sErzoEN 1995-1996
02-12-1995 St. Nicolaas-ochtend voor o.a.

de F-Pupillen.
23-12-1995 Bingo voor de Pupillen .

28-12-1995 Zaalvoetbal-tournooi Jeugd in
. de sporthal.

29-12-1995 Zaalvoetbal-tournooi Jeugd in
de sporthal. é

04-0I-7996 Tafel-voetbal-tournooi voor de
Jeugd in de Kantine.

04-05-1996 Penalty-Bokaal voor de Jeugd
en de JLIJT.

04-05-1996 JLlJT-Feest (in de Kantine).
16-05-1996 Verenigingsdag op het sport-

park (Hcmclvaart).
17-05-1996 tlm
19-05-1996 Pupillen-kamp V.V. GILZE op

het sportpark.
Pinksteren Vrijdag, zaterdag, zondag en

maandag fcest 75-jarig bestaan
Y.Y. GILZE

Naast dcze extra aktiviLcitcn ziin er nog cen
aantal aktiviteitcn op dit momcnt nog nict dcfi-
nitief gepland cn dcze zullen latcr (evcnLuccl)
nog volgcn.
Verder start de compc{itie op zatcrdag 2 scp-
tember L995 (misschicn is dcze datum bii hct
verschijnen van dczc Voorzct al gcpassccrd) cn
dan is dc "kop" cr alweer vanal'.
De teams wordcn allcrnaal een sporticf, gczellig
en spanncnd scizocn tocgewenst en wij hopcn,
dat er inmiddcls wecr veel nicurve lcdcn in dc
diverse Jcugtllcams aktief zijn.
De V.V. GILZE doet zijn uil"crstc bcst om alle
teams (ook eventuclc nieurvc) opl.imaal te be-
mannen met Jeugdlcidcrs cn Jcugdtrainers. Als
iemand interesse heeft om ecn tcam van onzc
Jeugd tc gaan bcgeleiden, hetzij door-dc-wcck
tijdens cle training, hctzij op zaterdag bij de
wcdstrijden, laat dit ons dan even weten. Bcl
dan met: Toon Paes, 'f cl.2675 o[ mct Mart
Machielsen, "Iel. 5295.

\íAN DELFT SPORT E3]u

GESPECIALISEERD IN:

qdidod+'
o

Doelstraat 14

5101 PA Dongen

Telefoon 01623 - 12733

I OS
voor leden van v.v. Gilze geldt een korting van 10% ll

EqUTPMENT



I Technisch Bureau Sfz,angezs ö"§,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - Sl ZOZG Gilze
Telefoon (01615) 1456" - Telefax (0161 S) 5442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Von koziin tot bedriifspond !

w oo
rl bou\Men

,

Uqqn w \Menseno
Bel voor meer informotie:

Bouwbedriif Vermeulen Gilze - Riien b.v
Euro loon ló Riien Tel. 01612 - 27772 Fox O 1612 - 30320



U vi ndt bij ons
een pri ma i
speeld
team

nge I

Rabobank

Baarle-Nassau en omstreken
Kantoor Gi[ze
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