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DE VOORZET: 3e .SEIZOEN'-GANG, NUMMER 2: OKTOBER 1995.

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

7 maart L92l
Lange Wagenstraat 52 te Gilze
Postbus 131, 5162 ZJ Gilz-e
0t6l-451993
Rabobank 1166.09.559

Cees Kock, Versterstraat 6, 5126 BT Gilze (01(r1-452069)

Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, 5126 HN Gilzc (0161-451169)
.Ierry Aarts, Van Brederodestraat 6, 5126 HZ Gibs (0161-4-52-53tt)

William Akkermans, Past. van Dijkplcin 11,5'L2(t HD Gilzc (0161-4-5-5U01)

In dit nummer onder ondere:

+ Woordpuzzel

+ "Pels & .loosten" stelt zich voor

+ Nieuws van de jcugdcommissie

* Jaarverslag, seizoen 199411995

* In gesprek met...... .Iohn Michielsen

* Column: .Iean de Koninck

* Strip: "Die 3"

+ Verslag Ouder Informatie-avond

* Nieuws van de Supportersclub

* Terugblik op de sponsoravond

\

LIDMAATSCHAP:

Aantal ledcn per 20 oktober 1995:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie

Opzeggen van het lidmaaLschap dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei van ieder jaar. de jaarcontributie
moet in twee termijnen rvorden betaald (juli & januari). Ook bii opzegging gcdurende het scizoen, bliitt de
jaarcontributie verschuldigd. Brj opzegging van het lidmaatschap moet de ledenkaart worden ingelcverd.

INZENDEN KOPIJ:
Indien u een ariikeltje wilt schrijven voor "de Voorzet" of een zoekertje wilt plaatscn, dan kunt u di[
inlcvcren bij:

* William Akkermans, Pastoor van Diikplein 11 te Gilze* Coca-Cola-Aktie-bal, in het clubgebouw van V.V. Gilze

Kopij voor de volgcnde "Voorzet" dient uiterlijk op I december 1995 te zijn ingelcvcrd!

Hoofdsponsor:

DRANKENHANDEL
J.A. VAN ENSCHOïT B"V"

GilLZE
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GESPECIALISEERD IN

ffii,'$i, Q3 CLUBKLE
486I AACHMÀ/
Tel./fax: 0l6l-491 613

DING

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

Voetbalbroekjes.
Voetbalshirtjes...
Trainingspakken
Voetbalschoenen

f 7,50
f 12,50
2ïo/o korting
Í 75,OOlf lOO,OOlÍ 125,00

///r, IIIII A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
8 0161-45 1254

llillllr-

TAXI*GIIZE
r Taxi - Groepsvervoer -Zieken - Rolstoelvervoer

lillt Ililt



FOUTJE VAN DE REDACTIE....
Het vorige nummer van de Voorzet is onjuist
'genummerd'. Ons clubblad streeft ernaar om 6x
per seizoen uit te komen zodat een 'seizoengang'
de volgnummers 1 tot en met 6 moet hebben.
Toch hebben wij de editie van september 1995

aangemerkt als nummer 7 van de 2e seizoengang.
Dit moest echter ziin "3e seizoengang, nummer 1.

Voor de echte verzamelaars bieden wij u onze
welgemeende excuses aan.

AKTI\íITEITENKALENDER

10-11-1995:

Kaartavond Supportersclub
17-ll-19952

Kaartwedstriid E.V.V.-S.C.V.V.G.
02-12-1995:

St. Nicolaas-ochtcnd voor dc F-pupillcn en
voor de kindercn van seniorcn (t/m 7-jarige
leeftiid). Organisatic: Aktivitcitcn-commissic.

08-12-1995:

Kaartavond Supportersclub
23-12-1995:

Bingo-middag voor de pupillcn
Organisatie: Supportersclub V.V. GILZE.

28-12-19952

Zaalv oetb al-tournooi voor dc j eugd
Organisatie: Jeugdcommissie.

29-12-1995:
Zaalvoetbal-tournooi voor de ieugd
Organisatie: .Ieugdcommissie.
Beide dagen zullen nog ingcdccld gaan worden

m.b.t. de tijden en dag-indeling pcr categorie.
04-01-1996:

Tafel-voetbal-tournooi in de kantine.
Organisatie: Jeugdcomrnissie.

t2-01-1996:
Kaartavond Supportersclub

09-02-1996:

Kaartavond Supportersclub
08-03-1996:

Kaartavond Supportersclub
15-03-1996:

Kaartwedstriid S.C.V.V.G. - E.V.V.
04-05-1996:

Penalty-bokaal voor de jeugd en voor dc jeug-

dleiders cn jeugdtrainers

Organisatie: Jeugdcommissie.
04-05-1996:

Feestavond jeugdleidcrs en jeugdtraincrs
Organisatie: Feestcommissie JLIJT.

17-05-1996 Am
19-05-1996:

Pupillen-kamp
Organisatie: Werkgroep Pupillen-kamp.

Pinksteren 1996:

Feest 75-jarig bestaan Y.V. GILZE.
Organisatie: Feest-commissie.

Verder zal er (waarschiinliik) nog een clropping
georganiseerd gaan wordcn cn wcllicht ook een
disco-avond.

2

Zondagmiddag,.iuist na afloop van de wedstrijd
Gilze-RKDVC vernamen wij dat geheel plotseling
ons lid en oud-bestuurslid, Wout Kock was
overleden. Onlangs vierde hij nog ziin 60e verjaar-
dag. Natuurlijk, ook Wout werd wat ouder, maar
zijn plotselinge overlijden heeft velen verrast.
Wout was tot voor enkele iaren penningmeester
van onze vereniging en veel verenigingen in Gilze
hebben'Woutje'in het bestuur gehad. Heel
nadrukkelijk was hij aanwezig binnen de gemeen-
schap van Gilze en niet voor niets dat hem dit
jaar ecn Koninklijke onderscheicling ten deel viel.
Hij was hierop biizonder trots en hct moet hem
veel voldoening hebben gegeven. Voor onze
vereniging heeft Wout veel betekend. Hoewel niet
altiid iedereen het met hem eens was, onverdro-
ten ging hij door. De ciilcrs die hii de leden in de
jaarvergadering presentcerde, deed hem overko-
men als cen goochelaar. Hoewel niet voor ieder-
een even duideliik, wij zijn er tot op de dag van
vandaag ervan overtuigd dat hij het beste voor
had met onze vereniging, want eerlijk was hii. Met
recht moet worden gezeg,J dat veel verenigingen
en instellingen in Gilze een belangrijke steun
zullen moeten missen. Vast en zeker zal er bij de
V.V. Gilze nog vaak over 'Woutje' worden ge-
sproken want hij heeft zijn naam door zijn inzet
aan de V.V. Gilzc verbonden.

Bestuur V.V. Gilze en
Bestuur Supportersclub V.V. Gilze

IN MEMORIAM

WOUT KOCK
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Raadhuisstraat 13
Gilze, 01 61 -452074

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

Tel: 01615-1548
* Yoor Uw lunch of diner!

Ruime teuze in vlees- of visgerechten-

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

+ Dinerbonn* "*ïtl; 

"**' 
cÍLz.,EN oMcEvrNc +

.GLASGRILLEN'

+ Minimaal 24 uur van tcvoren te Íes€ryeÍËtr.

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

* fii t*rt aing van / 32,50 P-P. ontvangt U bij ons een stempel,
bij inlevering yan een volle taart (ll stenpcls) otrtvangt u eea dinerbon t.y.v. Í 2s,N

+ D'n brooy oot v(xrÍ uw feestjes tot max. 4O personea-

+ Voor rescrveringen of mecr informatie bclt U Ol6l - 4 5 lS4g

Rob en Susan van Ginneken.



JAARVERS1AG SECRETARIS
VERENIGINGSJAAR í994/1995
Alvorens rve het verenigingsjaar 1994195 de rewe
laten passeren staan we eerst stil bij het overlijden
van een aantal dierbaren. Op 6 maart kregen we
het bericht dat ons Ere-lid Charles Baeten op 81-
jarige leeftijd in Dcn Bosch was overleden. Op
L8 maart werden wij opgeschrikt door het, na een
lang ziekbed, toch nog plotseling overlijden van
ons bestuurslid Jos van Wanrooy. Na een kort
ziektebeclcl hebben wrj op 9 juni afscheïd moeten
nemen van onze hoofdsponsor Toon van Enschot
en op 20 juni krcgen wij de droevige mededeling
dat Ben Pankras plotseling van ons was heenge-
gaan. Veel te vroeg hebben wij van hen afscheid
moeten nemen en als vercniging zullen wij zeker
hun steun en inzet missen.

BESTUURSSAM ENSTELLING
Het verenigingsjaar 1994195 gingen we in met de
onderstaande samenstelling:

Aimé Cruysbergs Voorzitter + Aktivitei-
tencommlssre

Cees Kock Secretaris
Jerry Aarts Penningmeester * kanti-

necommlssle
William Akkermans Sponsoring en PR +

Vice-voorzitter
Ad Klaassen Commissie Onderhoud

en materialen
Mart Machielsen Jeugdcommissie
Johan Oprins Technische Commissie
Jos van Wanrooy Commissie onderhoud

en materialen
LEDEN
Per einde verenigingsjaar telde onze vereniging in
totaal 373 leclen, als volgt onderverdeeld:
Senioren heren 84
Senioren dames 14

Senioren rustende leden 91

Ereleden 1

Leden van verdienstc 4
Meisjes 18

A-junioren 16

B-junioren 12

C-juniorcn 26

D-pupillen 32
E-pupillen 40
F-pupillen 3-5

Totaal aantal leden 313

NIEI.IWE OUTFIT
Na enkele tegenvallcrs en ccn hclebocl arbeid kon
het seizoen 1994195 gestart rvordcn in de nieuwc
outfit van de w Gilzc. Allc aktievc spclcrs, van
seniorenselectie tot beginnentlc F-pupil, spcclclcn
in ecn schil"terend tcnue, waar rvc mct rccht trots
op mogcn zijn. Nict allccn dc akticvc voctballcrs
werden in het nieuw gcstoken, ook allc traincrs en
leiders werden voorzicn van een schittcrcnde
coachjas. Maar dit was nog niet allcs, ook grocidc
het aantal shirtsponsors binncn onzc vereniging en
bij het afsluiten van het scizocn ziin haast allc
elftallen voorzien van een shirtsponsor.

SPONSORLOTERI.I
Dc aktie voor de nicuwc vcldvcrlichting loopt
buiten verwachting. Kort na dc start van dczc
aktie speelden we al mct ruim -500 dcelnemcrs.
Intusscn z\n er wel een aantal a[gchaakt. maar
zoals de zaken er nu biistaan zal hii dc vicring van
ons 75-jarig bestaan dc nicuwe velclverlichting, op
zowel het B- als hct trainingsvcld een fcit ziin. Op
te merken valt nog dat wij als vcrcniging ecn extra
prijs van de Sponsorloterii tcgcmoct mogcn zicn
vanwege het feit dat rvii in het twcede krvartaal
1994 de meeste nieurve sponsors hcbbcn aangc-
bracht.

75 JARIG BESTAAN W GILZE
De voorbereidingen ziin in volle gang. Er is een
fcestcommissie samengcsteld die intussen bezig is

met het uitrverken van de diversc plannen. Naast
diverse voetbalaktivitciten zal er ecn quizavond
komen voor alle buurtverenigingcn en zal ook de
supportersvereniging bctrokken rvorden in hct
geheel.

KANTINEZAKEN
Vanwege de drukke werkzaamheden van dc pen-
ningmeester is het niet mccr mogclijk om ook het
voorzittcrschap van de kantinecommissie erbii te
blijven doen. Tiitte Plocgstra neemt in dc loop
van het seizoen de taak van voorzitter ovcr. On-
danks het positieve resultaat van tlc kantine in hct
afgelopen jaar stapelen zich iuist daar de proble-
men op. Dc tcrugloop van het aantal vriirvilligers
is zorgwekkend zodat cr sncl iets n.roct gebeuren
om dit broodnodige resultaat vasL tc kunnen hou-
den.

-)
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervor ingerichte zaren tegen zéér aantrekketijke prijzer..
Iíij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging van:

- brui]-often
- recepties
- frersoneel-sfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes,, etc.

grote en kleine zaaJ-
- ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
- gezellig terras

sfeervol café
- geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, tel. 0161-451368

GARAGEBEDRIJF PETER FALTER B.V.
Aalstraat 1 - Gilze - Tel. 0161 - 453570

BOVAG
AUTO

ERKEND
KEUHINGS.

BEDRIJF N.V.

t,

V.V.N.
AUTO
PAS



TECHNISCH JEUGDPLAN vv GILZE
Voortbordurend op het Beleidsplan Gilze 2000 is
er een technisch jeugdplan opgesteltl waarbij
Martijn Aarts als jeugdcoördinator, gesteund door
de vele leiders en trainers, na slechts een jaar al
de nodige successen heeft wcggezet. Hopelijk zal
dit plan zijn vruchten af blijven werpen en zullen
straks ook bij de senioren de resultaten zichtbaar
worden.

AKTTVITEITEN
Naast de gebruikelijke voetbalaktiviteiten waren
we het afgelopen seizoen ook aktief op andere
fronten. Zo bezocht Sinterklaas onze jongste
leden en liet ook de nieuw opgerichte jeugdraad
van zich spreken door het organiseren van een
dropping en een disko-avond. Voor de pupillen
was er het niet meer weg te denken jeugdkamp en
ook de deelnemers aan de tafelvoetbaltournooien
voor zowel de jeugdleden als de senioren kunnen
op een geslaagde happening terugzien. Voor de
jeugdledcn die zich geweldig hadden ingezet voor
de etikettenaktie was cr de toegezegde Coca-Cola
party, tijdens welke aktivitcit ons de cheque van

Í 5.000,00 werd overhandigd.
Het mixed-tournooi tijdens de Open Dag w Gilze
kende weer meer deelnemers en nieuw was de
verkiezing verenigingsman/vrouw van het jaar,
welke eer te beurt viel aan Jac Broers.

SUPPORTERSCLUB
Opnieuw zorgde de supportersclub voor een
positieve inbreng binnen onze vereniging. Niet
alleen gaven zij morele steun bij de vele wedstrij-
den, ook bij de vele werkzaamheden op en rond
het veld was wel een afvaardiging te bespeuren en
positief werden we verrast door hun financiële
bijdrage bij het opknappen van de tribune. Ook
werden de kampioenselftallen van onze vereniging
getrakteerd door de supportersclub.

ONDERHOUD EN ACCOM1VIODATIE
Intussen hebben we allemaal kunnen constateren
dat er het een en ander staat te gebeuren op het
sportpark. Op 26 septernber ziin we richting Ge-
meente gegaan om hun medewerking te vragen bij
het verwijderen van het verharde handbalveld en
het draaien van het C-veld. Dit alles kwam terecht
in de ambtelijke molen en de snelheid daarvan is
bij iedereen bekend. Na lang aandringen kregen
we uiteindelijk het groene licht en op dit moment
zijn we zover dat het handbalveld weg is, dat de

besprekingen me[ de lcverancicr van tle nicuwc
lichtinstallatie in volle gang z.iin en clat in het
vroege voorjaar van 1996 de overigc werkzaamhe-
den uitgevoerd zullen wordcn.

JEUGDZAKEN
Zoals reeds gemeld is cr op initiatief van de jcug-

dcommissie een jcugdraad (ABC-raad) in hct
leven geroepen waarin vcrtegcnrvoordigcrs van
alle juniorenelftallcn en het meisicselftal ziin
afgevaardigd. Door de velc gocdc itlccën cn de
eigen positieve inbrcng kan dit allcs uitgrocicn tot
een zeer hechte groep die dc jeugdcommissic

zeker kan onderstcunen bii dc vclc aktivitciten
voor hun doelgroep.
Het aantal jeugdleiclers werd fors uitgcbrcid cn
bij hcel veel elftallen kcnclc mcn dric vaste bcgc-
leiders. Ook in het afgclopen scizocn rvcrd vcel
aandacht besteed aan kadcrvorming cn opnicuw
kunnen rvij melclen dat er elf jeugdleitlers de NKS
cursus JVSL met succcs hebben algcsloten.

Over de aktiviteiten op het voetbalveld;

GILZE 1, 3e klasse C-KIWB
Opnieurv had Gilze 1 onder leiding van trainer
Jan Fitters een erg moeilifk jaar. Wel wcrden er
uit de 22 compel"itiervedstrijden 21 puntcn be-
haald maar lang verbleef men in de gcvarenzone.
Opnieuw rvist men in cle allerlaatste rvcdstriid zich
het behoud van de derde klasse [e verzekeren en
eindigde uiteindeliik op een 9e plaats. Toch is cr
alle vertrourven voor de toekomst, gezien de jcug-
dige samcnstelling van hct team.

GILZE 2, Res. 3e klasse B-KI{VII
Dit elftal sprokkelde regelmatig de puntjes bij
elkaar maar kon de race voor cen gocdc eindklas-
sering niet volhouden. Wat hierbij opviel waren
de grote nederlagen met steeds 5 tcgencloelpun-
ten. Alhoewel de verwachtingen van tlit clftal
hoger waren eindigde mcn met 24 puntcn op cen
6e plaats.

GILZE 3, klasse 211-afdeling
Na de eerste wedstriid met 4-3 te hebbcn verloren
volgden de overwinningen clkaar snel op. Bij TSC
kwam helaas de grote omkeer cn na het verlies
tegen SCO (de uiteindeliike kampioen) was de
toppositie verkeken. Desondanks kan mcn terug-
zien op een geslaagcle competitie cn met de 26

behaalde punten rvas de 4c plaats een fcit.
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GILZE 4, klasse 2l2-afdeling
Gilze 4 zctte de traclitic voort en opnieuw werd
het kampioenschap bchaald. Door in de laatste
wedstriidcn wat gas Lerug te nemcn eindigdc men
toch nog met één puntje verschil als eerste, waar-
door opnieuw cen promotiewedstriid gespeeld
moest worden. Dit keer kwam men gemotivecrd
aan de start en door het elftal van RKDVC 4 te
verslaan was promotie ccn [cit. Proficiat.

GILZE 5, klasse 42l-afdeling é

Gilze 5 mag terugzien op een prima seizoen,
waarbii men met de 20 behaalde wedstrijdpunten
op een .5e plaats eindigde. Opmerkelijk hierbij
was de stcrke eindsprint met 6 punten uit de
laatste 4 wedstrijdcn en een positief doelsaldo van
9.

GILZE 6, klasse 430-afdeling
Ook dit jaar was er voor dit elftal geen toppositie
weggelegd, maar ondanks de vele nederlagen was
ook hier het sterke cindschot noemenswaardig.
Bijna zou ie moeten zeggerL dat de competitie
tekort was voor deze jongcns. Van de in totaal 12

behaalde punten krvamcn er maar liefst 8 uit de
laatste 6 wedstrilden. Volgend scizoen zo'n blik-
semstart en met jullic zal gedegen rekening gc-
houden moeten worden.

GILZE DAMES, klasse 80S-afdeling \Yest
Dat dit seizoen erg moeiliik zou worden was
vooraf bckcnd. De bercikte promotie bracht ste-
eds cen sterkere tcgenstander in het veld en bo-
vcndien hadclcn een paar dames te kennen gege-
ven ermee te stoppen. Alhoewel het moeilijk was
werkte men hard voor het behoud in deze klasse
en uiteindelijk lukte dit door op de 9e plaats met
14 wedstrijdpunten te eindigen.

JEUGT)
Bii de ieugdafdeling is de groei van de vereniging
duiclelijk te mcrken en wcrcl er met 3 elftallen
mcer in competitieverband gespeeld. De verdeling
van de elftallen was als volgt:
A-junioren 1

B-iunioren 1

C-junioren 2

Meisjes I
D-pupillen 2
E-pupillen 5 !!

F-pupillen 4 lt

Opnieuw rvcrd cr gcspccld mct ccn Najaars- cn
Vooriaarsrccks cn warcn cr links cn rcchts dc
nodige successcn behaald. Allrocrvcl rncn bij dc
F-pupillcn nict ovcr cchÍc karnpiocnschappcn kan
spreken, eindigdcn dc F-1 (N.lR) cr.r F-2 (V.lR)
op de ecrste plaats.
Vcrder rvcrdcn cr kampiocnsl'ccst.jcs gcvicrd bii
A-1 (V.rR), C-1 (VJR), E-1 (VJR) cnE-2 (V.lR).

Bovcntlicn zorgdcn dc C-l jurriorcn \ro()r ccn
bijzondcr succcs. Door nict dc nrirrstc lcgcnstan-
ders te verslaan plaats{c nrcn zich voor dc Íinalc
van de Zwalurvbckcr. Na ccn crg spanncndc
finale wist mcn zclfs RKTVV r.ript achtcr zich tc
houden en na het recds bchaaldc kan.rpiocnschap
ook de beker te winncn. ProÍ'iciat.

()ibc, 4 scptcrntrcr 11)9-5

Clccs Kock (sccrctaris)

NIEUWS VAN
DE BESTUURSTAFEL.....
Enkele rveken gelcclcn rvcrd hct bcstuur cnigszins
vcrrast door dc aankondiging van .lcrry Aarts dal
hij aan hct cinde van dit scizocn ziin bcstuurs-
functie rvil neerlcggcn. Hct was or.ls bckcnd dat
zijn bestuursperiodc ccn rclaticl kortc pcriode
zou zïlï, doch zijn voortijdige vcrtrck noodzaakt
het bestuur dc huidigc vcrdcling van dc takcn
opnieuw te bckijkcn. De redcnen voor .lcrry ziin
cle volgendc. Doorslaggcvcnd hicrin ziin pcrsoon-
lijke omstandighedcn. Hij rvil rnccr tiid vrii makcn
voor andere hobby's en komt lricr nauwcliiks aan

toe doorclat ziin tiid voor ccn bclangrijk gedccltc
rvordt ingenomcn dour voorbcrcidingswcrkzaam-
heden die verband houclcn mct zijn dagclijks
wcrk, het leraarschap aan dc Hogcschool van
Eindhovcn. Daarnaas( krvam hij voclr zichzelf tot
de conclusic dat zijn pcrsoonliikc doclstcllingcn
binncn de V.V. Gilzc op 1 iuli 1996 naar allc
waarschilnlilkheid gcrcalisecrd zullcn zijn. Tcn
slottc moct hii erkenncn dat ziin atiiniteit mct het
voetballen mindcr is <lan vcrwacht. Al mct al voor
hem een reden om er een punt achtcr tc zel-tcn.

Wii als collcga-bcstuurdcrs bctrcurcn zijn bcsluit,
doch kunncn nicts andcrs docn dan clit rcspcctc-
ren. Overigens zijn wii crvan ovcrtuigd clat ook clit
probleem zal rvordcn opgclost. In elk gcval heb-
ben wil nog ecn aantal maandcn tc gaan zotlat rvij
menen voldoencle tild tc hcbben uit tc z.icn naar
een geschikte opvolgcr' 

wi,iam Akkcrmans
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COPPENS
Schilderwerken

Alphensewe g Zg, 5126 pp Gil ze
Telefoon 0101 - 45 1g gg
Telefax 0101 - 45 Sg gB
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JeAn de lG-"inck
Dit werkelijk gebeurde verhaal hecft zich a[ge-
speeld op 10 juli 1990....

Op een van mijn vorige werkkringen hadden wij
een tiideliik kantoor op een industrieterrein in
zijn prefab-kantoorgebouw. Ons kantoor was
gevestigd op de twecde laag en met onze groep
hadden wii een mooi uitzicht op een markthal die
met name 2e hands artikelen verkocht.Zo had
men al enkele weken ecn vorkheftruck te koop
staan. Elke morgen om 9.00u werd hij naar buiten
gereden en 's-avonds om ca. 18.00u (dat zagen wij
niet altijd) werd hij weer in de hal geparkeerd.
Tijdens cen van die weinige dagen dat wij wat
meer tijd hadden om naar buiten te kijken be-
dacht ik het idce om eens te bellen naar "de
Markthal" en te vragen naar de verkoopprijs van
die heftruck. Wij hadden hem helemaal niet nodig
maar wij wilden de verkopcr eens gaan plagen.
Nou kan ik wel iets bedcnken, maar ik heb er
altijd moeite mee om miin emoties niet te tonen.
Ik had echter op mijn afdeling een (vrouwelijke)
collega die mij geknipt lcek om via de telefoon de
verkoper een aantal verzonnen vragen te stellen.
Allereerst stelde mijn collega zich voor: Hallo, u
spreekt met mevrourv Raaymakers van Bakatera
Company BV. Wij zitten thans in een directiever-
gadering en weten dat u een 2e hands heftruck te
koop hebt staan. Wii ziin op zoek naar een goede
heftruck. In verband hiermce heb ik een aantal
vragen zoclat wij dit direct kunnen bespreken in
de vergadering.
1.. Hoe hoog kan hij heften?
2.Wat is de maximaal toegestane belasting?
3. Wat is het bouwjaar?
4. Zir licht op?
5. Wat is de vraagprijs?
en vervolgens wat 'onzinniger' vragen:
6. Hoeveel wielen heeft hij?
7. Heeft hii ruitewissers?
8. Valt er over de vraagprijs nog te praten?
9. Zit er een achter-uit op?
Zoals eerder geschreven hadden wij een goed
uitzicht op de markthal. Waarop we eigenlijk
hadden gehoopt kwam perfect uit. Om bijvoor-
beeld de eerste vraag goed te kunnen beantwoor-
den en omdat miin collega erop aandrong juiste
gegevens te verstrekken zodat wij geen kat in de
zak zouden kopen, liep de verkoper met zijn

zaktelefoon naar buitcn........ en clat kontlcn wii
allemaal zicn! Vervolgcns start dc vcrkopcr de
heftruck en laat de 'lcpcls' omhoog gaan. Hil
neemt vervolgens cen cluimstok cn mcct de rnaxi-
maal te bereiken hoogte. U kunt zich al voorstel-
len dat wij (ovcrigcns ingchoudcn orn hct tclc-
foongesprek niet te stciren) haast nict mccr bij-
kwamen van hct lachen. Hicrna zottc dc vcrkopcr
de motor rvcer uit en ging naar binncn. Op de 2c
vraag kregen wij cen onrvaarschiinlijk antwoord:
het hefvermogen zou 150.000 ton bcdragcn. Hct
bouwjaar was niet exact bckcn«"I maar wcl hct
aantal wielen (4) cn dc vraagprijs was .[ 3.500,00.
Over de prijs viel nict meer Lc pratcn en op vraag
9 kregen wij een heel scrieus antrvt'rord: natuurliik.
En ruitewissers zatcn er niet op omdat hcl ccn
open heftruck was, zondcr ruitcn.
Mijn collega dcelde mce dat ze ccfl cn andcr zou
bespreken met de overige clirccticlctlcn cn spoc-
dig zou terugbellen. Gelukkig cvcn een adempau-
ze voor haar want ook zii kwam niet mccr bii van
het lachen. Na ongeveer een half uur belt ze

terug. De directie heeft interesse maar ccn ge-
raadpleegde magazijnmcdcrvcrkcr hccfl gevraagd
naar de standaardhoogte van cle hcftruck orn<Jat

<Ie grote hal ingedeeld is met tusscnrvandcn en de
verbindingssluizen een beperktc doorrijhoogtc
hebben. Opnieurv komt de vcrkopcr naar buiten
en mcet de standaardhoogte met zijn duimstok.
Woordelijk konclcn wij allcs volgcn maar uitcr-
aard ook visueel. Miin collcga bcclanktc dc verko-
per voor de informatic en zou bii definiticve inte-
resse spoedig terugbcllen. C)pnieuw na ongcyeer
een half uur belde z.e Íervg mct de medcclcling
dat de directie besloten had tot aankoop. Dc
standaardhoogte was weliswaar iuist 5 cm. te hoog
maar men zou de verbindingssluizen wel aan
kunnen passen. Maar mcn stond erop dat de
heftruck niet langer te koop zou staan zodal. tus-
sentiids de heftruck nict aan anderen verkocht
zou worden. Uiterliik 17.00u die dag zou dc hcf-
truck wordcn opgehaald onder gcliiktijdige bcta-
ling. Even later ging de grote hal-dcur wcer open
en kwam de verkoper opnicuw naar buitcn. Hct
bordje "Occasion" rverd door hem van de heftruck
verwijderd.............. en wie stonclen er op de 2e

laag van ons kantoorgebourv naar buiten te kij-
ken? Juist dat waren rvii dus.
Na een uur hebben wij dc Markthal maar wcer
gebeld met een treurige mededeling. Bakatera
Company BV huurt de huidige hal en na overleg
met de verhuurder kreeg men gccn toestemming
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om de doorrijhoogte van de verbindings-sluizen
zodanig aan te passcn aan de stanclaardhoogte
van de vorkheftruck. Van aankoop moest dus
worden algezien. Dc verkoper bedanktc mijn
collega nog voor het terugbellen zodat de heftruck
weer in de verkoop zotJ gaan. Wat daarna gebeur-
de kunt u wel raden. Weer gaat de grote hal-deur
open en vcrschijnt de verkoper, loopt naar de
heftruck en hangt er oen bordje aan .......

Die dag is voor veel collega's van mij een dag
geworden die ze niet licht zullen verget€n. Na-
tuurlijk de werkdruk was die dag niet hoog, maar
wel het ple2ier...........

GEGEVENS GEVRAAGD...
Graag zou ik dc medcwerking willen vragen om
gegevens beschikbaar te stellen over verschillende
voetbalvercnigingen uit de Gcmeente Gilze en
Rijen. Men kan informatie uit de periode 1900-

L940 geven door foto's, krante-artikelen, gegevens
uit oude sportbladen of andere gegevens over
zowel voetbalclubs uit Gilze, Hulten als Molen-
schot tiidelijk beschikbaar stellen. Neem contact
op met Bert Willemen, Laagstraat 103, 5l2l ZE
Rijen, tel. 0161-225665 (privé na 18.00u)

WISTEN JULLIE DAT.......
- We erg goed in ons aantal Jeugdleden zitten

en dan met name bij de Pupillen ?

- We daarom graag goecl op tijd met de wed-
strijden willen (en moeten) aanvangen, zodat
een en ander heel gocd op elkaar aansluit en
er dan ook geen commcntaar komt van de
heren scheidsrechters !

- We op deze manier een goede naam blijven
houden bij onze tegenstanders ?

- We niet alleen ons eigen kleedlokaal schoon-
maken na de wedstriid, maar ook het kleedlo-
kaal van de tegenstander ?

- Wie het laatst klaar is met verkleden, hiervoor
de kleedlokalen moet schoonmaken ?

- Niet iedereen daarom sneller te werk gaat bij
het douchen en verkleden ?

- De Jcugdcommissie na elke wedstrijd (ook
vriendschappelijk) graag op de hoogte ge-
bracht wordt van de uitslag e.d. met hct inleve-
ren van hct witte wedstriid-rapport ?

- Er na elke uitwedstriid declaratie-formulieren
door de .leugdleiders aan de chauffeurs, welke
verzocht ziin om te rijden, worden aangeboden
ter verdere inwlling ?

TERUGBLIK OP
DE SPONSORAVOND
Op 14 oktober jl. hield V.V. Gilzc <lc jaarliiksc
sponsoravond in het clubgcbourv. Mct clc aanwe-
zigheid van 2l sponsors (en hun partners) ha«ldcn

we haast een "uilverkocht lruis". Wcrcl cr vorig
jaar nog een dart- compctitic opgczcl" om elkaar
ook op sportief gebied tc mctcn, dit jaar stond
men achter dc sjoclbak. Bij binnenkomst mocst
men een kaart trekken cn op die manicr werd
men gekoppeld aan dc partncr waarmcc mcn zou

sioelen. Uiteraard werd mcn mct koflic ontvangcn
waarna al snel de eerstc pilsjes c.d. rvcrden uitge-
serveerd door Frans en Ria Aarts. Om 22.001
werd de sjocl-competitie even ondcrbroken omclat

op dat moment het butl'ct werd geopcntl. Ecn
prima warm- cn koud buffct, verzorgd tloor Rcs-

taurant-Sporthal "Achter de Tuintics", m.a.rv. door
Huub van de Ouwcland. Dc finalc wcrcl gcspeelcl

tussen het team van Goo[ van Loon/ Marion van
Enschol. en Cees Kock/.Io Broers. Dit laatstc tearn

bleek een terechte winnaar, gelct ook op clc be-
haalde resultaten in de voorrondc cn de halve
finale. Wat latcr op dc avond wcrd ook tussen-
door ook bekendgemaakt dat 2 shirtsponsors zich
spontaan haddcn gcmclcl voor dc 2 tcams clie nog
niet waren voorzien van een shirtsponsor. Het
ging hierbij om het C2-team clat spocdig tlc kleu-
ren zal verdedigen van Kluskar Verhoeven en hct
Meisjes-2 team dat de naam van Guus llroeders
(Radio-TV Ad Jacobs) zal gaan uitdragen. Deze

spontane aanmeldingen verrastc iedercen maar
ook de andcre sponsors die graag als shirl,sponsor
hun naam willen laten uitdragen. Natuurlijk jui-
chen rvii zulke belangstelling toe en zullcn claarom
deze sponsors op korte termiin een gocd alterna-
tief aanbieden. Al met al een geslaagtle avoncl,

want het bleef er nog lang gezellig druk. Dit was
de vierde sponsoravoncl van V.V. Gilze en wij ziin
ervan overtuigd dat de uitstraling van deze avond
de belangstelling voor het volgendc iaar nog ver-
der zal vergroten. En nogrnaals danken wij Frans
en Ria Aarts voor cle perfccte treclicning!

William Akkermans
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GEZAUIENLUKE
KASTÉLÉINS
CAFETARIAHOUDERS
* Cafe-bar
* Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Caf e - Restau rant -Zalen
* Cafe-Zalen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
* Cafe-Bar
* Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,rDe Pomp"
,rtt Centru[n"
,,Achter de Tuinties"
,,De Hooikar"
,rDen Heuvel"
,rC'est La"
,rDe Kronen"
,,Pub 2000"
,,De Tip"
,rDen Brooy"
,r't Centrum"
,, Balo e "

l I

Van Meer Schoenen
Lederwaren - Sport

Voetbalschoenen

q,#frffi

Nieuwstraat 98
GILZEtel. 451706
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sPoNsoR STELT z:ïCH VOOR......
Deze keer is het de beurt aan Pels & Joosten
Rijen b.v., voorheen de Glazct b.v., shirtsponsor
van de E1 en tevens reclamcbord sponsor.
Wie is Pels & Joosten ?

De firma Pels & Joosten is een glasbedrijf met
een gcschiedenis van meer dan 100 jaar. In 1886

werd in Hoorn het eerste filiaaltje geopend. Na
diverse verhuizingen in de loop van de eeuw
kwam men in 1986 terecht in de huidige vestiging
op industrietcrrein Hoorn 80. In een pfrnd van
7000 m2 werken momenteel zo'n 125 mensen. In
L984 werd in Rijen een filiaal geopend en wel in
een oude leerlooierij aan het Looiersveld. Begon
men toen onder de naam de Glazet met 4 men-
sen, inmiddels werken er bij Pels & Joosten Rijen
b.v.22 personen. Het pandie aan het Looiersveld
werd'ingeruild voor ecn schitterend bedrijfspand
aan de Dorpenbaan in Riien waar we nu al weer
enkele jaren zitten.
Wat doet Pels & Joosten ?

De belangriikste activitciten zijn de glashandel,
produktie van isolatieglas onder de eigen merk-
naam Spouwglas en plaatsing van glas in woning
en utiliteitsbouw.
De glashandel: Met zo'n 20 ton tegelijk worden
de maximale floatglas bladen (6000 x 3210 mm)
aangevoerd. De doorlevering geschiedt in voor de
afnemers hanteerbare deelmaten, of in op maat
gesneden ruiten voor verwerking in kozijnen of
voor andcre bestemmingen. Bijna alle standaard
dikten ziin uit voorraad leverbaar, evenals zo'n
200 andere glassoorten, waaronder figuurglas,
gelaagdglas en draadglas. Maar ook speciale
glasprodukten als gchard glas, gecoat glas, brand-
vertragend glas, kogelwerend en inbraakwerend
glas kunnen op maat gelcverd worden. Voor het
bewerken van glas, b.v. slijpen, boren en u.v. ver-
liimen, kunt u ook bij ons terecht. Leveren en
plaatsen van geharde winkelpuien, vouwwanden
en deuren wordt van meting tot en mct afsluitbaar
opleveren door ons verzorgd.
Fabricage van spouwglas vindt in grote hoeveelhe-
den plaats in Hoorn.

Hier pro«luceert men dagelijks tusscn dc 1000 en
L200 eenheden isolaticglas op maat. In Rijcn
gebeurt dit op kleine schaal n.l. +/- 1-50 ccnhcdcn
per dag. In totaliteit komt dit nccr op ong.
225.000 m2 spouwglas per jaar. Spourvglas kan in
diverse samenstcllingcn en uitvocringcn geprodu-
ceerd worden, met tocpassing van b.v. figuur,
draad, gelaagd o[ gecoat glas. Ook produktic van
modelruiten, ruiten mct ingcbouwclc rocclcn of
met ingebouwd glas in lood panccl bchoort tot dc
mogelijkheden. Al dezc produktcn wordcn door
eigen ervaren glaszeLters in hct wcrk gcplaatst.
Dit van 'n reparatie ruitjc tol" mcga proiecten
zoals het pas voltooidc nicuwc stadhuis van Dcn
Haag.
Enkele andere in het oog springcndc projcctcn in
den lande ziin:

- De Dclltse Poort in Rottcrclam (hoogstc
gebouw van Ncdcrland).
- Renovatie van de completc gcvcl van hct I.-
B.M. hoofdkantoor te Amsterdam.
- Hoofdkantoor van dc Acgon te Leeuwarclcn.
- Glazen dakcn in de winkclcentra bovcn 't
IJ te Amstcrdam en Staclspoldcr te Dorclrecht.

In de nabijheid ziin te bewondercn dc strukturelc
gevcls van Garagebedriif van Dorst tc Brcda en

van construktiebedrijf Van Stratcn tc Rijcn. Ook
de vliesgevel van de nieurvbouw van .los Wcns is
door ons geleverd en gcplaatst, In Gilzc cliversc
nieuwbouw woningen en ecn 40 tal woningen van
de Woningstichting welke door ons gcrcnovccrd
z\n. Zoals u ziet is cle firma Pels & .Ioosten van
alle glasmarktcn thuis. Ook voor u als particulicr
staan we klaar. Zeker om u advies en vriiblijvend
prijs op te geven voor levering en plaatsing van
ons Spouwglas Rendement, ecn regelrechte warm-
te winner. Een speciale onzichtbarc zilvcrcoating
en een gasrulling gcven ecn hogc isolatiervaardc
die uw gasverbruik danig doct afncmcn. Tcvcns
komt u, zowcl bij vervangen van oud glas als bii
plaatsing van spouwglas rendemcnt in nicuw wcrk,
in aanmerking voor subsidie. Kortom, laat ons
voor u werken, zeker als het goed en snel moet.

Het is weer voorbij die mooie zomer...
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Radio - TV 4a /drida
Kerkstraat39 Gilze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ryassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken* koffiezetten* €Í12.....

pels & joosten bv

YOOB AL UW BEGIAZIIIOETI.

Als het goed en snel moet !!!!

lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor Spouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten.

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon O'161 - 2273O5
Telefax 0161 - 225804



VANUIT DE JEUGDCOMMISSIE
Het voetbalseizoen is weer van start gcgaan.
Het nog steeds groeicncl aantal jeugdleden heeft
er voor gezorgd dat er weer 'n tweetal teams
extra ingedecld konden worden. Dit zijn dan de
D3 en een meisjes zevental
de "meisjes 2", z-ot)at we nu met 10 zeventallen en
8 elftallen de competitie in gaan.
Tevens hebben wè enige tijd geleden ons 400e lid
kunnen verwelkomen.
U begrijpt dat door deze groci opnieu"t het aantal
begeleiders uitgcbreid moest worden. Dit wordt
een jaarlijks terugkerende klus. Gelukkig zijn we
er bijna in geslaagd om het aantal begeleiders op
het vereiste te brengen. Let wel "bijna", er zijn
nog een enkele vacatures.

Wat is er zoal veranderd binnen de jeugdafdeling
van de v.v. Gilze :

- John Michielsen volgt Martijn Aarts op als

technisch jeugdcoördinator.
- Pupillen coördinator op zaterdagochtend

wordt Cees van Bezouw,
- De organisatie van het eigen toernooi en de

planning van de cliverse uit toernooien wordt
vanaf heden verzorgt door de werkgroep toer-
nooien.

- Jurgen Heessels is gcstopt als jeugdcommissie
lid en wordt opgevolgd cloor Bas Kokx.

- De teamtassen zijn aangevuld met een bal en
een informatiemap.

- Per categorie zijn reserve shirts aangeschaft, in
de kleur geel, zoals die van onze selectie,
zodat hier ook eenheid van tenue is.

- Alle jeugdteams zijn voorzien van trainings
hesjes.

- Opnieuw is er flink geïnvestcerd in nieuw
trainingsmatcriaal.

Wat kunt u van de jeugdcommissie verwachten?
- We blijven zoeken naar begeleiders om het

aantal op het peil te brengen wat gevraagd
wordt in het beleidsplan van de v.v. Gilze.

- Het verder ontplooien van de activiteiten van
de jcugdraad.

- Het organiscren van een geweldig jeugdtrai-
ners/lciders-fcest.

- Ondersteuning aan cle werkgroep toernooien
en de werkgroep pupillenkamp.

- Het op peil houdcn of verbeteren van de alge-
hele organisatie van de jeugdafdeling.

De Jeugdcommissie.
Overzicht bcgeleidcrs van onz-c jcugdLcams:

Team: Begeleidcrs:
A1 Louis Bouman, Edwin Aarts en Richard

Faes.

B1 Toine Becnhakkers, .los Stahcl cn .Ioost v,

Puyenbroek.
C1 Bert de Bruyn, Bas Cornclissen cn May

Gerrits.
CZ Hein v/d Boogaart, Martiin Fuchtcn cn

Mike Lauriisscn.
D1 .Iurgen Arts, Remco Oprins cn .lack

Kreeft.
DZ Jan Oprins, .Icroen Aarts cn Nard Mi-

chielsen.
D3 Patrick Bink en Frank Vermcercn.
E1 Ron v Piilen, .loris v Dongcn en Koen v

Hoesel.
EZ Cees Kock en Wim v Heijst.
E3 Toon Faes en Remco Gcrrits.
E4 Bram de Bruyn, Anja Oprins cn Gerartl

Giisbrechts.
E5 Giesbert Wirken cn Raymoncl Bink.
F1 Ad Mariinissen en Pctcr Blok.
F2 John Graafmans, Pict Broedcrs cn Karin

Smulclers
F3 John Gcrrits, Joost Appcls cn Frans

Sebregts.
F4 Andró Frietman en Leo Dicpstraten.

Meis.1 Tonio Woul"ers en Pam Boerc.
Meis.2 Joyce v/d Ouweland en.Iola Bink.

Technisch Jeugclcoördinator:
John Michielsen.

Junioren coördinatoren:
Toon Diepstratcn.
Gerard Giisbrcchts.

Puoillen cotirdinator:
Cees van Bezourv.

V.V. GII-ZE BEGROET 4OOe LID!
Het heeft ruim aandacht gckregcn in de plaatsclij-
kc pers, maar op 19 september 1995 kon onze
vereniging het 400e Iid begrocten. Ziin naam:
Rick Nellestein, 7 jaar jong! Hii begint ziln voct-
balcarrière bii de F-pupillcn. Ovcrigcns hceft Rick
uit handen van Mart Machiclscn (icugclvoorzitter)
het enige echte "V.V. Gilze-trainingspak" in ont-
vangst mogen nemen.

William Akkermans

9



e
()PEL

AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277

OPEL DEALER
* voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-Inbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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OUDER.INFORMATIE.AVOND d.d.
21-O8-199s
Het is langzamerhand al een traditie, dat de V.V.
GILZE aan het begin van het seizoen een Ouder-
Informatie-avond organiseert. Het doel van deze
avond is om de ouders uitvoerig te informeren
over de gang van zaken bij de Jeugd-afdeling van
de V.V. GILZE en binnen de hele vereniging en
om de ouders tegelijktertiid meer te betrekken bij
de vereniging.Deze avond werd dit jaa.r voor de
vijfde maal gehouden. Een aantal puntën, welke
voor iedereen van belang kunnen zijn, worden in
het onderstaande verhaal behandcld. Dit in tegen-
stelling tot wat eerst de bedoeling was, nl. integra-
le verspreiding aan alle ouders van Jeugdspelers
van de V.Y. GILZE, Op deze manier bereiken we
toch onze doelgrocp, de ouders van onze Jeugdle-
den.

Verenigingsbeleid
In het beleidsplan van de vereniging wordt ge-
sproken van :

- Sportieve teamgeest en prestaties;
- Leuk en aantrekkelijk voetbal op een goede
accommodatie;
- Goede materialen en voorzieningen;
- Het verzorgen van neven-aktiviteiten bij alge-
hele

afgelastingen;
- Professionele sportbegeleiding (door vrijwillig
kader);
- Het onderhoud van de sport-accommodatie.

Financicel gaat het cle vereniging op dit moment
voor de wind en voor het 7í-jarigjubileum, wat in
1996 te vicren valt, zijn we als vereniging druk
doende om een nieuwe verlichtings-installatie te
bewerkstelligen.
Veel van het werk, wat er binnen de vereniging
gedaan moet worclen, wordt verricht door vrijwilli-
gers. M.n. bij de bemanning van de Kantine ko-
men we vriiwilligers tekort, zo«lat we vaker een
beroep moeten doen op dczelfde personen !

Als er aanleiding is om ecn spclcrs in ccn hoger
(of een lager) team te latcn voetballcn worclt clit
gedaan in overleg met tle lcidcrs, ouclcrs, spelcrs
en de coördinator. Hicrbii gaat het bclang van de
individuele speler voor op hct tcam-bclang.

0rganisatorisch Jeugdplan
Naast de doelstelling uit hct vercnigingsplan zorgt
het Jcugdplan voor de richtlijncn cn instrucÍ,ics
voor dc Jeugdlciders en dc Jeugcltraincrs. Hicrbii
komen alle .Ieugdlcden gclijk aan bod !

Naast de voetbal-aktiviteiten organiscrcn wc ook
andere aktiviteiten : Grote Clubaktie, Pupillcn-
kamp, Jcugdtournooi, Bingo voor de Pupillcn,
Zaalv oetb al-tournooi, St. N icolaas
(in samenwerking mct anderc commissics !).
Verder zijn wc vorig seizocn gcstart mct ecn
Jeugdraad, welke ook een inbrcng heeft in het
Jeugdgebeuren, o.a. via neven-aktivitciten.

Samenstelling Jeugdcommissic :

Voorzitter Mart Machiclscn;
Secretariaat en PR .Ian Facs cn Toon Faes;
Wedstrijd-secr. Jan Boomaars;
Coördinator Gerard Gifsbrcchts
Werkgroep tournooicn Bas Kokx

Diverse aandachtspunten v«lrlr de outlers
Een alternatief programma organiscert dc .Ieugd
alleen als er een algehele afgelasLing is.

Zorg ervoor, dat de fiets van zoon of dochter een
goede verlichting heeft.
Voor het wassen van dc vcrcnigings-tcnucs worclt
een biidrage gevraagd van elk .lcugdlid a<l [ 25,--
per seizoen. Dit rvordt doorbelast bii clc inning
van de conÍ.ributie van het twccdc halljaar. De
tenues worden gewassen door was-moedcrs.
Als U kantine-vrijwilliger wilt worden, dan horen
wij dit graag van U.

Rondvraag
Een aantal ouders en.Ieugdleiclers maakt gcbruik
van de mogelijkheid om een vraag tc stcllen.
Deze worclen beantwoord door m.n. clc .leugd-
commissie.

Sluiting
De voorzitter van de Jeugclcomrnissie sluit de
biieenkomst na dankzegging aan de aanwezigen
en door de wens uit te sprcken, dat wc vclen van
hen vaker en verder op het Sportpark zullen
(blijven) tcgenkomen.
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Technisch Jeugdplan
We probcren er voor te zorgen dat ieder Jeugd-
team wordt begeleid door een trainer-coach, een
assistent trainer/leider en een grensrechter/leider.
Alle spelers worden gevolgd in hun voetbal-ont-
wikkelingen, waarvoor de Jeugclleiders periodiek
een spelers-beoordeling invullen.



FOTO HEEA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze

Het juiste adres voor:

* Uw kleinbeeld kleurenfilm binnen 2 uur
afgedrukt en met GRATIS film

* Copiëren zwart lwit
* plastificeren van uw kostbare papieren

Tel: 01 61 - 453922

\íAN DELFT SPORT BJu
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Doelstraat 14

5101 PA Dongen

Telefoon 0162 - 312733
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NIEUWS VAN
DE SUPPORTERSCLUB
Het kaartseizoen is begonnen als U dit leest,
maar kom de volgende kecr dan maar kaarten als

u het vergeten was. In het clubhuis van tle V.V.
Gilze kaarten wij 6 keer voor een leuke prijs op
het eind van de kaartavonden. En natuurlijk kaar-
ten wij weer om de'kapper Ad Naalden Tro-
fee'tegen de vrienden van E.V.V. 17 nov. a.s. in
Rijen. Meer hierover leest u in de aktiviteitenka-
lender in de Voorzet. Tot ziens op één of meer-
dere kaartavonden.

De tribune is opgeknapt, dat hceft u wel gezien
misschien. In de vorige Voorzet hebben wij daar
al een stuk over geschreven. Niet al te duidelijk
volgens ons: de troep hoort in de \uilnisbak die
net buiten de tribune staat. De zwartgeschilderde
banken zijn om op te zitten, de andere kleur
(vloerplaat) is om over te lopen. De buitenste
zwarte rand is niet om op te zitten en de witte
gedeeltes zijn niet om je schoenen zuiver te ma-
ken. Als alle gebruikers van de tribune daar eens

rekening mee willen houden dan is ons werk niet
voor een paar weken geweest. Bedankt voor jullie
hulp namens allen die er veel uren aan gewerkt
hebben. Dit telt ook voor de dug-outs, help ons

mee a.u.b. Houdt het sportpark netjes en zuiver,
voor je bij de fietsenstalling bent, loop je een
aantal luilnisbakken voorbij. Gooi dan daar jouw
afual in en niet in de struiken. Help mee a.u.b.

Zaterdag 16 december Clubavond Supportersclub
W Gilze. Hier krijgt u binncnkort bericht over
bii u thuis, maar noteer alvast de datum. Wij
starten weer met een koffietafel, claarna bingo.
Hopelijk wordt het weer net zo gezellig als vorig
jaar.

23 december zorgen wij weer voor de prijsjes
tijdens de Pupillenbingo. Hier horen jullie nog
meer over via jullie leiders en de Voorzet. Spreek
niets af op deze Bingomiddag, maar kom !!

Denken jullie nog aan een 'Wenskaart'. Het
maakt niets uit waar ie deze van maakt, hoe groot
of hoe klein, je ziet maar. Er ziln weer leuke
prijsjes mee te winnen. Geef je rWens' af vóór
zaterdag 16 december zodat wij het clubhuis van
jouw VV Gilze er mee kunnen versieren. De
prijzen worden uitgereikt tijdens de Bingomiddag.

Lid rvorden van onze supportersclub kan voor
twee tientjes, u bent dan ecn seizocn lang lid.
En wat zou het bestuur nu wecr gekocht hebben
als attentie voor alle ledcn cn sponsLrrs tiidcns de
jaarwisseling ??

Tip: het is gemakkclijk als jc hct hcbt. Nieurvsgie-
rig ??

Houdoe,
Bcstuur Supportcrsclub

KLEDING
Evenals vorig seizoen rvordcn leclcn van dc v.v.

Gilze rveer in staat gcsteld om ons club tcnuc te
kopen.
Dit kan zijn 'n tenue, tas, trainingspak of coach-
jur.
Deze kleding is speciaal voor cle v.v. Gilzc gc-
maakt en dus ook allecn via de vercniging vcr-
krijgbaar. Dc priizen van clc «Jiversc klctling zijn :

Shirt í 47,50
Broek .f
Sokken f
Spelerstas f
Trainingspak /
Coachjas f

24,00
10,50

35,00
12l,0tJ
120,00

Deze prijz-en zijn inclusief opdruk van het club
logo, maar verder zonder sponsornamen.
Bestellingen kunnen worden doorgcgeven via
onderstaand bestelformulicr. dit kunt u inlcveren
onder gelijktildige betaling bii Mart Machiclsen,
Pastoor Coomansstraat 5.
Denkt u aan de levertijd van 6 weken, dit in ver-
band met b.v. een bepaalde datum begin decem-
ber.

Bestelformulier kleding V.V. Gilze:
Naam:
Adres:
Telnr:
Bestelt onder gelijktijdige betaling de volgen-
de kleding:
Artikel: Aantal: Maat: Prils: Totaal:
Shirt 47,50 .........
Broek 24,00
Sokken 10,s0
Spelerstas 35,00
Trainingspak ........ 127,5O.........
Coachjas 120,00 .........
lnleveren bij Mart Machielsen,
Past. Coomansstt?at 5, Gilze.
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Technisch Bureau an0e2§ 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126 ZG Gilze
TeleÍoon (0161) 451456 - TeleÍax (0161) 455442

Electrotechnische en sanitaire instailaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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Bel voor meer informotie:

BouwbedriiÍ Vermeulen Gilze - Riien b.v.
loon ló Riien Tel. 01 61 -227772 FoxOtól - 230320Euro
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IN GESPREK MET .......
John Michielsen, wonende te Gilze, Van Wassen-
bergstraat 19. John is bij de V.V. Gilze met in-
gang van dit seizoen aangcsteld als jeugdcoördina-
tor. Voordat wij u echter nader laten kennisma-
ken met John zullen wij u in het kort vertellen
wat zo'n functie inhoudt: het coördineren van alle
zaken betrekking hebbende op voetbaltechnisch
gebied en verdeelt in overleg met de technische
commissie de taken van de begeleiders. Ziin taken
omvatten bijvoorbeeld: *
* in overleg met leiders/trainers samenstellen van
selektie-teams;
* organiseren en bijwonen verschillende overlegsi-
tuaties;
* stimuleren en introduceren van oefenstof voor
trainers;
* organiseren thema-avonden;
* afspraken maken met leiders/trainers over te
realiseren doelstellingen;
* enz. enz.
Wie is John Michielsen? Hij is 35 jaar jong, ge-
huwd met Anja en samen hebben zij twee kinde-
ren, de oudste is bijna 4 jaar en de jongste telg is
nog maar L6 maanden. John is leraar lichamelijke
opvoeding aan een school met bijzonder onder-
wijs, voor met name moeiliik lerende kinderen.
En die school staat niet dichtbij! John heeft een
volledige baan en reist hiervoor elke dag naar
Utrecht. 's-Morgens vertrekt hij om 7.00u om de
file in te duiken. Een vast patroon, maar volgens
John wen je daar aan, zeker nu hij dat al 9 jaar
doet. Maar dat zal iemand die dichtbij zijn werk
zit niet snel begriipen. Overigens heeft hii ook
tijdelijke betrekking gehad in Breda, Rijen, Gilze.
Uiteindelijk koos hij voor een vaste baan met
meer uren en die heeft hii dus gevonden in Utre-
cht. Zoals de kaarten nu liggen zal hij niet verhui-
zen n.aar Utrecht. Anja heeft immers een baan in
Breda en als je geboren en getogen bent in Gilze
ga je daar niet zomaar weg.
Het voetballen is John met de paplepel ingegeven.
Vader Bert is ook een hartstochtclijk voetballief-
hebber, heeft nog jaren bij Gilze gespeeld. John
heeft als opleiding "Trainer-Coach II" als vervolg
op Trainer-Coach III". Maar die laatste cursus
bracht niet veel nieuws in relatie tot zijn beroeps-
opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding. Met
de opleiding Trainer-Coach II is John bevoegd
om standaard-teams te trainen tot en met de 2e
klasse KNVB. Op de vraag of zijn ambities meer

bij de jeugd liggcn, wordt noch ontkcnnend, noch
bevestigend geantwoord. Hii houclt gcloon van 't
"spelletje" dat wij voetbal nocmcn. Als er crgens
een uitdaging ligt die hem aanspreckt, dan zal hii
die aanpakken. Na ziin voctbalcarrièrc, (vanwege
een blessure was .Iohn genoodzaakt tc stoppcn)
bil o.a. Gilze, NAC (periodc '75-'u0 waarvan hct
laatste jaar in NAC-2), 9 jaar RKTVV cn l jaar
Dongen werd hij assistent-traincr bii Baronic, 1

jaar bij Unitas (Hoofdklasse) en 3 jaar bij Madcse
Boys (waarvan 1 jaar als assistcnt-traincr en 1 iaar
als jeugdcoördinator). Mct namc bij Madcsc Boys
heeft John organisatorisch cn technisch cle jcug-
dafcleling vorm gcgeven. Het door clc V.V. Gilze
gepresenteerde bcleidsplan komt .lohn nict onbc-
kend voor omdat vele onclcrdclcn claar uit afkom-
stig ziin uit het door John voor Madcse Boys
geschreven jeugdplan! Eigenliik ovcrbodig tc
zeggen dat hii zich daardoor best kan vindcn in
het huidige tcchnisch beleidsplan. Ovcrigcns is
John van mening rJat zo'n plan voortclurcncl wor-
den bijgesteld aan de aktucle situatic. Zo bcstaat
de V.V. Gilze voor 90 - 95% uit eigen lctlcn cn
als men met de standaard-clftallcn zo hoog rvil
blijven spelen is het noodzakcliik dat mcn dc
opleiding van rvaarborgt, Op de vraag o[ cr ge-
noeg jeugdspclers zijn die latcr kunncn doorstro-
men naar een selectie, zcgt .Iohn dat er nu ook
wel enkele spelcrs ziin in dc A- cn B-jcugd clie
hiervoor in aanmerking komcn, maar de qua team
zit er op dit moment een goede lichting bii de C-
en D-jeugd.
Wat John bij Gilze opvalt is dat de icugdteams
verhoudingsgewiis zovcel lcidcrs hcbbcn. Alle
teams hebben 2 leiders cn een bchoorlijk aantal
teams heeft zelfs een 3e leider. Hierdoor ziin er
organisatorisch in feite nooit problcmen want er is
haast altijd wel vervanging. John streelt ernaar om
zo'n 2 tot 3x per iaar met alle leiders bij elkaar te
komen om algemene zaken door te sprcken. Ui-
teraard moct je de leiclers de notlige aandacht
geven, ze moeten het gevoel krilgen clalt z.e er nie|
alleen voor staan. Tussendoor volgt hij veel trai-
ningen en wedstrijden en zonodig besprcekt hii
aandachtspuntcn met de leidcr of leitlers per
team. Hoe belangriik is het sclectcren van dc
jeugdspelers? Het belangriikstc is dat je «lc spe-
lers een opleiding geeft en alleen onderscheid
maakt als het ook zinvol. Je kiikt hierbii naar dc
voetbal- en motorische ontwikkeling van dc spc-
ler. De lichamelijke lecftiid is hierbil minclcr van
belang. Bepalend voor een selectie van ccn speler

t2



verzeke ri n gsadvi esb u reau
roelands

verzekeringen / hypotheken / pensioenen

Tel: 0161 45 17 20

Fax: 016ï 45 10 09
.tttt..aaaoaoa

nva i.'"

Belangrijke zaken bespreek je met vakmensen

o

Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

ffi
NVM
MAKETÀAR

..ot...oaaoaaa

nva i.,'

@

Een nteuwe naam in zekerheid

í



zijn de omliggende faktoren zoals het zich 'happy'
voelen. De speler moet iets kunnen leren! Zulke
indelingen gaan uiteraard altijd in overleg met de
leiders die hiervoor een voorstel doen. Het selec
teren van spelers gebeurt vooral vanaf de E-jeugd,
bij de F-pupillen wordt meer gekeken naar de

eerdergenoemde omliggcn<Ie faktoren (zoals vri-
endjes, klasgenootjes e.d.), Overigens kan een
geselecteerde speler best wel eens teruggeplaatst
worden naar een lager ingedeeld team. Dit is niet
per definitie negatief. Met name omdat"je het

belang van de speler nastreeft kan dit vaak een
positieve ontwikkeling betekenen voor de betref-
fende speler.
Hoe ziet.Iohn de toekomst van V.V. Gilze?'tja,
het is natuurlijk afhankelijk welke jeugd-spelers

uiteindclijk ook definitief overgaan naar de senio-
ren.

Een speler zal vaak tiidcns ziin of haar pcriodc in
de B- of A-ieugd bcsluitcn om tc blilvcn voctbal-
len o[ bijvoorbeeld te kiezen voor vricnden/vricn-
dinnen of wat tiideliik (zatcrdag) rvcrk. Maar ook
een studie kan hierbij een bclangriikc rol spelen.
Wat is de doelstelling van .Iohn? Hij hccft gccn
vastomlijnde planncn. .Ie kunt nict allcs sturcn,
cen en ander is aíhankcliik van dc situatic en

omstandigheden. Kortc-termiin planning, dat is

maar het bcste, zo is tcnminsLc zijn crvaring. Wat
voor hem wel duitlelijk is dat hii absoluut zckcr-
heid wil behouden omtrent ziin baan in hct on-
derwijs, dat zal zeker de bclangrijkstc faktor
blijven.

William Akkermans

ZOEK DE WOORDEN
Deze keer een puzzel met allemaal voetbaltermen die je ook bij de w Gilze
hoort, waarbij de woorden als een slang door de puzzel lopen. Alle letters
worden slechts één keer gebruikt. Als je alle woorden gevonden hebt, dan
blijven er een aantal letters over die samen de oplossing vormen. Succes.
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d AANVOERDER

, BEGINSIGNAAL

- BESPREKING

" BUITENSPEL

. CLUBBLAD

e DOELPUNT

t GOAL

" JEUGDCOORDINATOR

, NEDERLAAG

r OVERWINNING

r PROMOVEREN

I PUPIL VAN DE WEEK

" PUPILLENTRAINER í

r, SCHEIDSRECHTER

r STRAFSCHOP

I VOORHOEDE

, VOORWEDSTRIJD

WEDSTRIJDBALI

De oplossing van de vorige keer: "GaragebedrijÍ Peter Falter BV"
Er waren 6 inzendingen, alle waren juist! Toch kan er maar één de winnaar zijn!
Na loting is als winnaar uit de bus gekomen: André Frietman, Gouberg 20, Gilze.
André kan binnenkort zijn prijs (10 Gilzer Flippo's) in ontvangst nemen.
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