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"De Voorzef'
(uitgwe vun de V-Y. Gilze
en de Supportenclub)

REDACTIE
Redactiemedewerkers:

W. Akkermans
J. van Dongen
A. Faes
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1996...""
Een jaar dat in het tekcn zal staan van ons 75-jarig jubileum van de
V.V" Giize en hct 5-jarig bestaan van de Supportersclub.
Mecr nieuws over het 75-jarig bestaan kunt u lezen in deze editie.
Maar r:r is meer te vcrmeldcn, onder andere:

a

Puzel:

Oplage:
Cees Kock

440

SUPPORTERSCLUB
Bestuur:
voorz.: H. van Gestel
secr: M. Roovers
pennm: J. Aarts
leden: F. Aarts

J. Boomaars

CONTACTPERSONEl{:
IaAbakar
M. Machiels enltel: 455295
Tqfaisru cannissic
J. Oprins/tel:452034
Kolinsdrst
T. Ploegstra/tel: 45?f56
Aldivitcitsr:
A. Cruysber gsltel: 452622
OnMnnd:
A. Klaassen/tel: 455410
Sptmdngar
Ptthfrc Rclailns:
W. Akkermans/tel: 455801

Strytoschtb:
H. van GesteVtel: 455549

* Nieuws over het jubileumfeest
* Aktiviteitenkalender
* Nieuws van de Supportersclub
* In gesprek met ....
* Column "Jean de Koninck"
* Sponsor stelt zich voor
* Een pupillenpagina
* Ik geef de pen door aan....
* Puzzelplezier

Een nieuw jaar,
een nieuwe voorpagina......
De redactie van "De Voorzet" leek het een goede gedachte om ons
clubblad in het jubileumjaar in een nieuw jasje te steken. Wij veronder-
stellen dat u met dit voorblad snel vertrouwd zult zijn, de aÍbeeldingen
zijn u immers overbekend. De tekeningen zijn gemaakt door Jos Broe-
ders, hij heeft ze nagetekend van foto's. Wie is Jos Broeders? Jos is 46
jaar en heeft een verstandelijke handicap. Hij woont op piusoord te Til-
burg. Zifu ouderlijk huis staat aan de Tilburgsebaan 8 te Gilze. Ondanks
dat.Ios het op Piusoord prima naar zfinzin heeft, voelt hij zich een
echte Gilzenaar. Hij is betrokken bij gebeurtenissen in Gilze en houdt
zich op de hoogte van veranderingen in ons dorp. Met veel plezier
werkte Jos aan deze "opdracht". Het resultaat mag gezien worden,
"prima werk .Ios efl zeer bedankt".

Daarnaast is ook de lay-out enigszins gewijzigd en zijn er wat nieuwe
rubrieken. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle veranderingen, verbe-
teringen zijn. En omdat het niet 'ons' clubblad is, maar juist het 'uwe,
vernemen wij graag of u tevreden bent met de huidige lay-out en
presentatie. Positief opbouwende kritiek, wij horen het graag van u.

De redactie.

GOED OM TE WETEN:
* Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilze:

Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 451169. Afmelden
dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei. Bij afmeldingen
nadien, blijft men de jaarcontributie van het nieuwe seizoen
verschuldigdl

* Inleveren kopij voor de volgende 'Voorzet":
Uiterlijk 1 april 1996, bij de redactie of in de "Coca-Cola-Aktie-
bal" in ons clubgebouw.

* Tefefoonnumrner clubgebouw: (0161) 451993

Von Enschot
Drqnkenhqndel BV

iloofdsponsoÍ v.v. Gilze:

v.v. Gtt TF
Bestuur:
voorz.: A. Cruysbergs
secr: C. Kock
pennm: J. Aarts
leden: M. Machielsen

J. Oprins
A. Klaassen
T. van Vugt
W. Akkermans
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Raadhuisstraat 13
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"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

Tel.: 0161-451548
* Voor Uw lunch of diner!

Ruime keuze in vlees- o[ visgerechten-

+ Elke twcc maanden wisselend keuzemenu voor.;[ 32,50 P.P. (drie gangeu)

* Dinerbonnen verkrijgbaar v.a. f 25,0O

* NIEITW VOOR GTLZE EN OMGEVING +

.GLASGRILLEN'

+ Minim.,l 24 uur yatr tevoretr te reserveren-

+ Prijs: Í 39,50 incl- Aperitief (l glas kir). Meau op 2.nvraag-

* Bij besteding van.f 32,50 P.P. ontvangt U bij ons een stempel,
bij inlevering van een volle kaert (ll stempels) ontvangt U een dinerbon t.w.v- f 25,0O

* D'n brooy ook voor uw fecstjes tot max. 4O Personen-

* Yoor reserveringen of mecr informatie belt U 0161 -451548

Rob en Susan van Ginneken.



DE A-&C RAAD IJAIAT VAN ZICH HOREN

DE BEUK ERIN MET BOB.
Wat is ie naam?

Bob Vromans
Voor welke voetbalclub ben je?

NAC Breda.
Wat vind je hct mooiste stadion?

Nou Camp (Barcelona)
Wat vincl je het mooiste Tenue?

Juventus
li/ie vind jc de beste voetballer?

Maarten Al.modikoro
Wat vind je van v.v. Gilze?

Goeie club
Wie is de bcste trainer?

Louis van Gaal
In welk team speel je?

C1
Welke positie speel je?

links back
Hoeveel heb je er dit scizoen al gescoord?

eentje
Op welk merk voetbalschoenen speel je?

Lotto
Hoelang zit je ai op voetbal?

2,5 jaar
Wat vind jc de mooiste compctitie?

PTT telecompetitie
Wat spaar je?

Flyers
Wat vind je de slechtste club?

Go Ahead Eagles
Heb je voetballende broertjes of zusjes?

Ja, een broertje, Boy
Y' r' r:-- --^ ^+^*t

harte gefeliciteerd met jullie overwinning, namens
de ABC-raad. Hopelijk wordt het volgend jaar
net zo spannend en gezellig!

"door R*J, namens de ABC-raad"

NIET.IW NIET'W NIEtn'V NIET'W
Vanaf heden in de Voorzet "De Moppentrommel"
Een rubriek voor iedereen, gemaakt door de A-B-
C raad. Heb je een mop of raadsel, schrijf hem
op,stop hem in 'n envelop en doe hem in de
Coca-Cola bal in de kantine met vermelding van
je naam en dat hij bestemd is voor de A-B-C
raad. In de Voorzet worden dan de vijf beste c.q.
leukste moppen geplaatst en deze worden belo-
ond met een Gilzer flippo. Hier alvast een voor-
proefie :

Cipier tegen gevangene: "Waarom zit u eigenlijk
hier, meneer Jansen?" Gevangene:"Wegens con-
currentie nijd". Cipier: " Concurrentie nijd?" Ge-
vangene: "Ja, ik maakte dezelfde bankbiljetten als
de Nederlandse Bank".

Een lopende patiënt wil in het ziekenhuis een
geintje uithalen met een nieuweling op zijn zaal.
Hij trekt een doktersjas aan en de nieuw aangeko-
mene op zijn buik te gaan liggen zodat hij hem
kan temperaturen. Tien minuten later komt de
verpleegster eens poolshoogte nemen vanwege het
lachen dat ze hoort. Verbaasd kijkt zij naar de
nieuweling en vraagt: Meneer Karelse, wat is er
met u aan de hand?. "Niets" zegt deze, Ik wacht
op de dokter die me net heeft getemperatuurd.
De Zuster:" Hoezo getemperatuurd......?



FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze

Het juiste adres voor:

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

* Copiëren zwart / wit

* plastificeren van uw kostbare papieren

Tel: 0161 - 453922

!

I
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JUBILEUMFEEST
75 JAAR V.V. GII-ZE
Het jubileumfeest nadert nu met rasse schreden.
Heelt dc feestcommissie er al veel tijd en voorbe-
reiding ingestoken, de uiteindelijke uitvoering
moet blijken of aan alles is gedacht. Wat kan u en
mag u verwachten?
Allereerst wanneer: Hoewel V.V. Gilze feitelijk
op 7 maart a.s. 75 jaar bestaat, vindt de viering
plaats rondom het Pinksterweekeinde:
24 mei: Feestavond voor de jeugd

(F-pupillen tot en met B-jeugd)i De
avond zal worden verdeeld in leeftijds-
groepen.
F- en E-jeugd:
* mini play-back-show
* optreden door een clown
D- en C-jeugd:
* Disco-avond
* optreden door een clown
A- en B-jeugd:
+ Disco-avond
* Record-poging vlegel-hangen
* introducés toegestaan

25 mei: > Pupillentournooi (E- en F-pupillen)
) Keeperstraining

o.l.v. Hans v. Breukelen
> Receptie
) Presentatie jubileumboek
> Quiz-avond voor o.a. buurtverenigin-
gen gepresenteerd door Lingo-presenta-
tor Francois Boulangé.
> Feestelijke ingebruikname
veldverlichting
Dit zal geschieden tijdens de quizavond.

26 mei: > Hetelucht ballonfestival, m.m.v.
GROISCH Bierbrouwerij ;

ABAB-Accountants;
RABOBANK;
KONICA FOTO/FILM;
PNEM ENERGIEBEDRIJVEN;
AUDAX;
ERICSSON;
En dit is niet alleen kijken, maar ook een
mogelijkheid om "in te stappen". V.V.
Gilze krijgt voor een aantal ba.llonnen de
gelegenheid passagiers te laten meevaren.
In elk geval zalhet winnende team van
de quiz-avond mee kunnen varen maar
daarnaast maken ook anderen kans op
een gratis ballon-vlucht. Dit moet nog
nader worden uitgewerkt maar wij den-
ken aan een eenvoudige loterij onder de
aanwezige bezoekers van ons sportpark
op zondag 26 meL Een geweldige kans
om gratis en voor niets uw droomvlucht

te maken! Houdt de aankondigingen in
de gaten!
> Sterkste man/Yrouw van Gilze
Hiervoor moet men zich inschrijven. Het
is echter een'open' tournooi, d.w.z. dat
naast leden van onze vereniging en sup-
portersclub (die krijgen een persoonlijke
uitnodiging), alle andere inwoners van
Gilze hieraan mee kunnen doen. V/ilt u
alvast wat meer informatie? Bel dan met
Tineke van Vugt, telefoon: 453185. Overi-
gens hoeven niet alle spelonderdelen
puur op kracht te worden afgewerkt, ook
behendigheid is belangrijk!
> Yoetbaltournooi voor
Supportersclub's
Dit is het laatste onderdeel van het jubi-
leumweekend. Niet minder dan l-0 teams
van supportersclubs uit de regio nemen
hieraan deel.

27 mei:

JU BILEU MBOEK (voorinschrijving)
Hoewel wij iedereen graag een jubileumboek
willen aanbieden, heeft de feestcommissie ge-
meend dat de leden van V.V. Gilze en van de
Supportersclub zich hiervoor moeten inschrijven.
Voor shirt-, reklamebord-, advertentie- en jubi-
leumsponsors is voorinschrijving niet nodig.
Het zal u niet onbekend zijn dat drukwerk sowie-
so duur is en het daarom zonde zou zijn dat ook
niet-geinteresseerden zo'n boek ontvangen en er
vervolgens niets mee doen. Thans zijn we nog
druk doende om voldoende sponsors te verwerven
en de verwachting is dat wij u dit boek gratis
kunnen aanbieden. Voor serieuze belangstellen-
den hebben wij daarom een inschrijfformulier
gemaakt waarmee u uw interesse kenbaar kunt
maken. Het inschrijfformulier treft u hiernaast
aan. Wij rekenen op uw medewerking.

De feestcommissie

Í

»
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ZTJIY ELI{Ai\DE,L
FIRMA VAN{ HOEK

AALSTRAAT 32
5L26 CP GILZE,
Tel. 0161-451908
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Nieuwstraat 126
5126 CH GILZE
tel.016í-455570



AKTNíffEITENKALENDER 1 996
(Vm iuni)
r6t02-r7t02:

Worstebroodaktie Supportersclub
04/03: Bestuursvergadcring
08/03: Kaartavond Supportersclub
15/03: Kaartwedstrijd S.C.V.V.G. - E.V.V.
01/04: Bestuursvergadering
22104: Informatieavond voor ouders i.v.m. jeugd-

kamp
29104: Spel-uitleg-avond jeugdkamp
04/05: Penalty-bokaal voor dc jeugd en voor de

jeugdleidcrs en jeugdtrainers; é

Organisatie: Jeugdcommissie.
04/05: Feestavond jeugdleiders en jeugdtrainers

Organisatie: Feestcommissie JLIJT.
05/05: NKS-finale Kringbekerwinnaars B-juni-

oren.
06/05: Bcstuursvergadering
16105: "Open Dag" V.V. Gilze.
17105 tlm
19/05: Pupillen-kamp

Organisatie: Werkgroep Pupillen-kamp.
24105 tlm
27105: (Pinkster-weekend):

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

03/06: Bestuursvergadering
10/06: Ledenvergadering Supportersclub

NIEI,\,IIS VAN DE
SUPPORTERSCLUB
Wellicht wat laat i.v.m. het eerst nu verschijnen
van de Voorzet, maar voor degenen die wij het
nog niet gewenst hebben:
"De supportersclub V.V. Gilze wenst u allen veel
goeds toe in dit nieuwe jaar."

Beste leden en alle voetballers van de Suppor-
tersclub en VV Gilze:
Mct zijn alle er tegen aan dit jaar, zodat het
seizoen een goed einde zal hebben voor ons alle-
maal. Wij zip er steeds bij als supporters-schare,
waar wij ook komen met ons eerste elftal, wij zijn
in de meerderheid. Jongens steek die schouders
er eens flink onder, als het met jullie team niet zo
goed gaat. Kijk niet naar de fouten van een ander,
maar begin bij jezelf, samen kunnen wij het aan,
geloof ons nu maar, nu jullie nog een stapje erbij
en het lukt. En helaas telt dit niet alleen voor het
eerste) kom op mannen. Kijk eens naar onze
pupillen en onze dames, daar lukt het ook. Ver-
der wensen wij jullie nog een sportieve competitie
toe.

jullie allemaal. Zoals jullie wellicht weten, helpen
wij van de supportersclub ook bij allerlei klusjes
op het sportpark, in en aan de kleedkamers en
andere gebouwen. Maar als wij soms de troep
zien, die achtergelaten wordt, nou dan denk je
wel eens, waar doen we het allemaal voor. Schoe-
nen maak je schoon aan de borstels, de douche is
ervoor om jezelf te wassen) dus niet je schoenen!
Toiletpapier is er om ie bips mee af te doen en
niet om er mee te gooien, laat staan de toiletten
te verstoppen. Kom 's-morgens eens kijken als
onze terreinknecht Jac Broers begint om de troep
op te ruimen en dat is beslist geen lekker werk.
Vanaf nu met jullie hulp en doe normaal! Thuis
douche je jezelf toch ook niet met het slijk van
jouw schoenen erbij. Gebruik toiletpapier waar
het voor dient en gebruik alle lokalen van de V.V.
Gilze zoals het hoort. Kijk eens hoeveel uren Jac
op het sportpark is, geregeld met hulp van ons.
Wij <ioen ons best, maar jullie moeten ons daar-
mee helpen. Denk nou niet gelijk, ze beginnen
weer te mopperen, het is echt zo. Dus na de
training of wedstrijd geen rotzooi achterlaten
a.u.b.

Clubavond/Pupillenbingo groot succes!
Ja, dan ben ie dankbaar als bestuur, als beide
aktiviteiten zijn geslaagd. Dan heb je het vele
werk dat dit meebrengt niet voor niets gedaan. En
dan ben je echt tevreden, een teken dat onze
leden ons werk waarderen. De jaarlijkse club-
avond werd goed bezocht, 96 personen waren
aanwezig. En allemaal keurig op tijd binnen,
zodat de perfekte koffietafel op tijd kon beginnen.
En dat deze goed was, liet u allemaal zien, er
werd goed gegeten. Onze leveranciers hadden hun
best weer gedaan, het zag er allemaal even sma-
kelijk uit en er was van alles weer voldoende. U
die deze avond meegemaakt hebben, zullen dit
staven, het was gewoon af. Wij danken de volgen-
de mensen voor hun geweldige steun aan onze
club: Slagerij Goof van Loon, Bakkerij Ad Spa-
pens, Kopak Joan Hapers, Bestuur van V.V.
Gilze1, zij allen zorgden ervoor dat het zo goed
was op deze avond. Familie Oprins, bedankt voor
het uitlenen van de tafels en stoelen, Keurslagerij
Guus de Jong, bedankt voor de waardebonnen.
En de bediening en verzorging van deze avond lag
in handen van uw bestuur en de echtgenote's.
Onze dank namens u allen is op zijn plaats. De
vele bedankjes die wij van u mochten ontvangen
over de koffietafel, de Bingoprijsjes, de loterij-p-
rï1zen en voor de gezellige avond deden ons goed.
U bedankt voor uw aanwezigheid en medewerking
aan deze avond.

De jaarlijkse bingomiddag werd ook goed bezocht
door 72 pupillen en daarbij een 28-tal leiders/leid-

Nogmaals doen wij het volgende verzoek aan

pag.4



GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDINGEras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAIU
Tel./fax: 0161-491 613

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

Voetbalbroekjes f 7,5O
Voetbalshirtjes... Í 12,50
Trainingspakken 20"/o korting
Voetbalschoenen.......... f 75,OOlÍ 1 00,00 lf 125,00

////, il llt A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze

ililt
t-llr- ilil1 lillt

TAXI*GILZE
r Taxi - Groepsvervoer - Zieken - Rolstoelvervoer

I
l

I

I

l-

I

1

I

i
I
I

I

I



sters, een volle bak dus! Ook hier was het gezellig
en hcel warm, of was dat van de spanning?
De vele prijsjes waar wij voor gezorgd hadden,
samen met weer meerdere sponsors (echt Gils)
die wij graag even noemen:
Zuivclhandel Van Hoek (pakketjes kleurpotlo-
den); Rabobank Gilze; V.V. Gilze; een aantal
leden van onze club; Kopak A. Hapers (korting).
Ja, jongens en meisjes, zonder deze rnensen kan
het gewoon niet. daarom zijn wil deze mensen
ook zo dankbaar, dat deze jullie een gcweldige
middag, samen mct ons, hebben aangeboden.
Want het was toch spannend als er BINGO werd
geroepsn, was het ccn valse (zingen als straf) of
was het een goede (p.,js). Nou, alleen John moest
zingen vanwcge het doorgeven van een valse
bingo. Ieder ging teweden naar huis met de kleur-
potloden en chips in de hand, maar voordien
kregen jullie drinken, snoep, ijs. Allemaal, en
degenen die niet geweest zijn, graag tot de vol-
gende bingo-middag, maar dan wel allemaal een
kerstkaart maken en meebrengen! De winnaars
van deze keer kregen allcmaal wat, de nrs. 1, 2 en
3 een mooie prijs en de andere een troost/aan-
moedigingspriis. Alle bedankt voor jullie kerst-
wensen en volgens afspraak hangt volgende kerst
de gehele kantine vol met jullie wensenl Doen hè!
Alle begeleiders/sters, hartelijk dank voor jullie
steun. En bingo-ers, weten jullie al het verschil
tussen een linkse of een rechtse schoenveter?
Hoedoe en tot kijkl

Worstebroodaktie
Op vrijdag of zaterdag, net voor carnaval, komen
wij bij u aan de deur. Steun onze worstebroodak-
tie, net als de voorgaande jaren. de opbrengst van
deze aktie komt weer ten goede aan de gehele
V.V. Gilze: voor aankoop van materiaal, bijdrage
aan het Pupillenkamp, de verlichting, traktaties
voor de winnende teams van een kampioenschap
of periode titel, een kaartje bij ziekte of blessure,
pupillenbingo) eflz. enz. Mogen wij weer op uw
steun rekenen, kwaliteit'bij u aan de deur voor de
normale winkelprijs. Voor de kwaliteit staan Ad
en Jolanda Spapens weer borg, samen met hun
medewerkers klaren zij deze klus. En wij zorgen
met een grote groep leden, dat deze keurig bij u
thuis komen. Een gezellig gezelschap gaat dan
alle straten af, zowel in en buiten de bebouwde
kom van Gilze. medewerkers alvast bedankt voor
jullie inzet en wij gaan er weer voor. Zullen wij
opnieuw het record verbreken?

Een pluim op de hoed van:
* De redactieleden van ons clubblad "De Voor-
zet"; het ziet er telkens weer verzorgd uit, klasse
mensen!;
* de vele wijkbezorgers, bedankt voor het rond-

brengen van het clubblad;
* de vcle leiders/leidsters die ons telkens mee-
helpen bij een aktiviteit;
* de vele middenstanders die onze club op een
geweldige manier steunen;
* de vcle leden van de supportcrsclub voor hun
stcun, aan ons en dc V.V. Gilze;
* allen die zich op een of andere wijze inzetten
voor de V.V. en S.C. V.V. Gilze;
* Verzekerings- en adviesbureau Roelands voor
het vele gratis kopieerwerk.

Lid worden:
Twijfelt u nog om lid te worden van cle S.C. V.V
Gilze, beslis dan snel om u aan te sluiten bij de
nog steeds groeiende club. Even een telefoontje
naar 455549 of 455187, en het is zo voor elkaar.
Maar doe het snel, u zult er geen spijt van heb-
ben, dat weten wij zeker.

Feestweekend 75 jaar V.V. Gilze:
Alle supporters van de V.V. Gilze, kom naar het
sportpark en feest mee. Het wordt een weekend
dat bol staat van de activiteiten, dat mag u beslist
niet missen. Kijk op uw clubkalender en u kunt
dit weekend niet vergeten. Daar staan trouwens
alle belangrijke data op, dus gebruik de prachtige
jaarkalender goed. Graag tot ziens op het sport-
park tijdens dit weekend, u komt toch ook??!l
Tot kijk en de groeten van ........

Bestuur Supportersclub

IN GESPREK MET .......
Onze 'vliegende' reporter ging deze keer aan tafel
bij.... Frans Sebregts! Tenslotte een jongeman die
altiid wel wat te vertellen heeft. Wie kent hem
niet? Dat zijn er binnen de v.v.Gilze weinigen
denk ik. Toch maar even kort voorstellen aan u
lezers van de "Voorzet". Frans Sebregts, 2l'1aar
jong, geboren en getogen Gilzenaar. Woonachtig
Besterd 5 in het mooie buitengebied van Gilze.
Om zijn toekomst veilig te stellen studeert hij aan
de M.T.S. te Tilburg. Hij heeft gekozen voor de
richting bouwkunde en loopt momenteel stage bij
een architectenbureau. Verder is Frans iemand
die met pretoogjes tegen het leven aan kijkt, een
levensgenieter dus. Hiermee heeft u een indruk
van wie Frans Sebregts is. Maar we willen graag
meer van hem weten. Toen hem gevraagd werd of
hij mee wilde werken aan een gesprek voor "De
Voorzet", zat hij aan een bakske koffie in de
kantine van de v.v. Gilze.
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SUPHHNilARKT

Kopak
A. Hapers

Nieuwstraat 109
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(vervolg "in gesprek met...")

Hoewel hij zonder aarzelen zijn medewerking
toezegde dacht hij toch even aan gemakzucht van
de vragensteller. "Dè vroagde nou zeker toevallig
om dè ik hier zit? "Nee Frans doar is over nage-
dacht anders had ik jou thuis gebeld". Zo zit ík
met Frans in gesprek deze keer onder het genot
van weer een kopje koffie. Het is een zser koude
decemberavond en er staat een harde noord-
oosten wind. Eigenlijk van dat weer om maar
gezellig binnen te blijven bij de warme kachel.
Desondanks heeft Frans besloten te gaan trainen
en tevoren even - "in gesprek met". Trouwens hij
slaat zelden de wekeiijkse training over. Dat komt
natuurlijk ook omdat de trainingen erg plezierig
zijn. Bovendien worden ze deskundig geleidt door
speler-coach "De Witte". Er wordt fanatiek ge-
traind aldus Frans. Wat hem overigens opvalt is
dat "De Witte" nog steeds de beste wil zijn. Maar
is hij dat eigenlijk nog wel? Wint hij nog steeds
van al dat jeugdig talent? Maar toch, hoe het ook
zei,het siert zijn voetbalmentaliteit. Frans speelt in
Gilze 5. Een tof elftal een echt vrijetijdsteam.
Winnen is zeker geen must maar als dat al een
keer gebeurd dan is dat mooi meegenomen. "We
lopen niet veel op elkaar te zeuren en dat maakt
het juist gezellig". Het enthousiasme van zijn
teamgenoten maar zeker ook dat van de pupillen
van de F3, waarvan hij leider is, is van grote in-
vloed op zijn plezier in het spel. Het is trouwens
nogal wisselend verlopen met zijn animo voor het
voetbal. Dan weer eens was Frans lid van de v.v.

Gilze en dan weer een tijd niet. Toch kon hij het
sfeertje uiteindelijk niet missen en is hij vanaf zijn
negentien weer een echt actief lid en fanatieker
dan ooit. Dat het plezier tijdelijk wat minder was
zou ook wel eens aan Wout Rops gelegen kunnen
hebben. Wout vond het nodig hem als speler van
de D-2 te schorsen voor enkele wedstrijden. Frans
vond het leuker om bovenop het stroomhok bij
het C-veld te gaan zitten dan om actief mee te
trainen. (Trek het je niet aan Wout). Je hebt
hiermee bijgedragen aan zijn vorming en geleerd
hoe zich te gedragen op en om het veld. Naast
voetbal vindt Frans het bezoeken van pop-concer-
ten helemaal te gek. "Het sfeertje - niet te be-
schrijven". Een entele keer per seizoen is Frans te
vinden op de tribunes van N.A.C. Maar het team
waar hij echt geen wedstrijd van wil missen is
Gilze 7 en - "Mannen geloof me dit is echt geen
leedvermaak". Komend bij Frans zijn voetbalkwa-
liteiten is zijn sterke eigenlijk ook tevens zijn
zwakke kant.Nou daar komt 't dan: "ik ben aan-
vallend ingesteld en dit heeft zo z'n yoar en nade-
len, dan eens valt het positief en dan eens nega-
tief uit". Zo kan het eens een enkele keer voorko-
men dat Frans buitenspel staat. Hij hoopt dat

vroeg of laat deze regel nog eens wordt afgesch-

aft. Ztjn misschien wat zrvakke kant komt dan
voor een belangrijk deel te vervalien en dan gaan
we nog heel wat beleven met Frans, wie weet? We
staan even stil bij het lopende seizoen. Je zwakste
wedstrijd(en)? Al een flink aantal achter de rug".
Je sterkste wedstrijd? "Nou die komt gewoon
nog". Aanmerkingen op de wedstrijdleiding heeft
Frans zelden of nooit. Toch is hij een keer be-
dreigd door -ja niet te geloven - de scheidsrechter
himself. De taal die deze man uitsloeg, onvoor-
steibaar. (ongeschikt voor "De Voorzet".) Frans
koos eieren voor zijn geld en ging de confrontatie
wijselijk niet aan. Een enkele keer gaat Frans
tennissen toch kan hem dit niet zo boeien als

voetbal. Om lekker passief naar te kijken vindt hij
bijna alle sporten leuk en kijkt daarom Studio-
sport meestal helemaal af. O ja natuurlijk niet te
vergeten het zaalvoetbal bij Pubfumucki, een
prima ploeg trouwens.

Frans liet al even weten ook een muziekliefhebber
te zijn. Dat hij ook kan zinger weten velen eigen-
lijk niet, maar heus. Regelmatig zingt hij wanneer
hij alleen in de auto zit, dit uit medemenselijk-
heid. Toch Frans als je het idee gaat krijgen dat
anderen ervan kunnen meegenieten, treedt naar
buiten met die verborgen talenten. "Voor wie
Frans heb je binnen onze vereniging veel bewon-
dering?" "Veel bewondering heb ik voor Jac Bro-
ers, wat die man allemaal doet voor de vereniging
dat is echt klasse. "'Wat zou je willen Frans dat je
nog een keer zou overkomen?" "Dat is niet te
raden, ik zou wel eens een winnend lotje willen
kopen van Ad Klaassen." Op de waag wie hij de
beste speler van de selectie vindt, heeft hij zijn
antwoord direct klaar. Dit is zonder enkele twijfel
Helwin Clemens. Kenners weten bovendien dat
dit geen enkele uitleg behoeft. Voordat we het "in
gesprek met" afsluiten wil hij John Gerrits via "De
Voorzet'' laten weten dat hij om het spelleke leuk
te houden wat beter op buitenspel moet gaan

letten in de toekomst. Tot slot danken we hem
voor zijn medewerking aan dit gesprek. Een beet-
je promotie rond deze echte clubman was/is op
zijn plaats. Het moest een keer. "Frans train ze."

"Da ga wel lukken, houdoe hè.
Jos van Dongen
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GI|I-ZE 6 STELT z:aCH VOOR....
In de toekomst zal ieder seniorenelftal van de
v.v.Gilze zich in "De Voorzet" aan u voorstellen.
Ad Graafmans en Marc van Zanten de leiders
van dit team, stellen kort en kernachtig de hele
spelersgroep aan u voor en geven bovendien
enkele kenmerken van dit elftal. Wie zijru dan wel
die mannen?
Maarten Comelissen:
> Een betrouwbare sluitpost.
Helmes v. Kruysbergen:
> Groot talent en gangmaker, scouts liggen op
de loer;
SotÈr Olceski:
> Geroemd om zijn spelinzicht;
Ron Broers:
> Onze forse spits;
Frank Vemteeren:
> AÍwachtende en af en toe scorende rechtsbui-
ten;
Orlwn Yihnaz:
> Wat een techniek!
feroen v. Veen:
> Blijft maar lopen, niet te stoppen;
Mastru Yilmaz:
> Keiharde verdediger;
fan Broers:
> Komt door weer en wind met de fiets van
Breda, (Klasse Jan);
Tont Conrclissert:
> De voorstopper een echte pit-bull.

Amo Aafts:
> Multi-functionele speler;

John Klaassen:
> Vaste stek en wel de laatste man;
Ercan Yildez:
> riy'at is die man snel;

Ad Graafntans:
> Leider en eeuwig optimist;
Marc van Zanten:
> Leider en aanvoerder.

Ondanks een matige seizoenstart is het team nu
goed op dreef. Als een keer met grote cijfers
werd verloren, ook dat is gebeurd, de sfeer leed
daar beslist niet onder. Een deel van het team (of
het gehele team?) moet de eerste helft nog beko-
men van het uitgaansleven. Dat wordt overigens
na de wedstrijd in de kantine weer voortgezet.
Wat denkt u hiervan? De leiders kunnen zich
geen.rode en zelfs geen gele kaart voor hun team
herinneren. De zaak goed onder controle dus.

(Dit moeten wel goede leiders zijn). Het jaarlijkse
feestje is een uiting van de prima sfeer binnen dit
team. Ad en Marc bedankt voor jullie medewer-
king. Het rvas plezierig met jullie kennis te maken.
Tot slot veel succes bij het verdere verloop van de
competitie.

Jos van Dongen

VE RS I.AG TAFE LVO ETBAL.
TOURNOOI SENIOREN
Op wijdag 5 januari werd er in de kantine van
Y.Y. GÍLZE een tafelvoetbaltournooi voor A-
spelers, senioren, sponsors en supporters georga-
niseerd. Helaas waren er maar 8 teams opgege-
ven. Om klokslag 20.15 uur werd er begonnen op
twee tafels. De wedstrijden duurden elk 5 minu-
ten. De spanning was te snijden. Iedereen had
zich voorgenomen zijn wedstrijd te winnen. Zou-
den de ouderen het kunnen winnen van de jonge-
ren ? Of was het juist omgekeerd ? Bij de laatste
competitiewedstrijd tussen twee teams die nog
geen wedstrijd hadden gewonnen, werd er mede-
gedeeld dat het laagst geëindigde team dit stukje
in "de Voorzet" mocht schrijven. Na een spannen-
de wedstrijd, en voor het eerst voorgestaan te
hebben, helaas op het laatst toch nog net verlo-
ren. De voorzitter blij dat hij niet verloren heeft,
anders had hij het nog lang moeten horen, dacht
hij. En of de andere wedstrijden spannend waren.
De uitslag gaf het bewijs. 3 teams zijn met 12
punten gelijk geëindigd. Deze teams speelden nog
een onderlinge competitie want er werd niet naar
doelsaldo gekeken. Deze 3 wedstrijden waren tot
de laatste seconde spannend. Het waren 3 aan
elkaar gewaagde teams. De uitslag luidt als volgt:
1. Edwin Aarts en Bas Kokx
2. John Graafmans en Cees Kock
3. Ries Kluyt en Pascal Timmermans
Aaa de bar werd nog nagepraat over enkele ver-
loren wedstrijden. De een vroeg zich af of zijn
teamgenoot zich wel helemaal had gegeven. Met
enkele servetten kon zijn verdriet verwerkt wor-
den. Het volgend jaar wordt er weer een tafel-
voetbaltournooi georganiseerd, maar de organrsa-
tie en spelers die dit jaar hebben meegedaan
hopen dat er dan meer belangstelling is.

De verliezers
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ËËM§TE HULP EN SPORT
Ieder jaar vinden er heel wat ongelukken plaats
tijdcns het beocfcncn van aktivitcitcn op het gc-
bicd van sport en spel, in het verkeer en in huis.
Eigenliik kan iedcrcen op een gegcvcn moment
bij een ongeluk betrokken raken. Na een ongeval
zal vaak niet snmiddellijk deskundige hulp ter
plekke zijn. De eerste hulp z,al dan ook meestal
door omstanders verricht moeten worden. Helaas
weten de meeste mensen niet meer van eerste
hulpverlening dan het telefoonnummcr van de
huisarts.
Daarorn is het van groot belang, dat direkt na een
ongeval ecrstc hulp kan worden vcrleend opdat
het slachtoffer van verdere schade verschoond
bli.ifr.
Ook tijdens het sporten gebeuren vaak ongevallen.
Ook hier is vaak niet direkt deskundige hulp
aanwezig. Meestal gaat hot om cen kleine blessu-
re, een verstuiking, een blaar of een ver;zlvikking.
FIet kan vaak ook ernstiger zijn, zoals een hersen-
schudding. een gebroken ledemaat, bewusteloos-
hcid of een bchoorlijke bloecling. Hierdoor aan-
staat het gevaar, dat zo ecn ongeval vaak ernstiger
afloopt dan men denkt. Dan is het vaak noodza-
keliik dat er iemand tcr plaatse is, die op een
deskundige wijze hulp kan verlenen.
Bij sportvereningen wordt van met jeugdigo men-
sen gewerkt.
Er wordt gctraind en wedstrijden gespeeld. Deze

.ieugdigc mensen v{)rlnen een vrij grote risico-
groep, omdat ze speels zijn en meestal het gevaar
van hun aktivitciten niet overzien.
De verantrvoording voor deze jeugdige sporters
ligt vaak bij het bestuur van de vereniging en cle

mensen die de jeugd begeleiden. Daarom is het
van belang dat iuist zij weten wat ze moeten docn
als een van de sporters iets overkomt. De begelei-
ders dienen te bese lfen dat de jeugd op dat mo-
ment van hen afhankelijk is. Daarom zoudcn zij
eerste llulp moeten kunnen vcrlenen.
Tiidens dc laatste jeugtrainer-leider biieenkomst. is

er <loor dhr. Klaassen van de Gilzer EHBO ver-
eniging al het een en ander verteld wat te doen
en zeker niet te doen bij de diverse meest voorko-
mende blessures.
Ook heeft hij c1o mogeliikheid aangekaart om een
aantal van de begcleiders de cursus EHBO in
Gilze te latcn volgen.
Wii, als v.v. (iilze, ondersteunen dit voorstel door
de kosten die dezc cursus met zich meebrcngt
voor onze rekening te nemen. Wcl onder de voor-
waarde dat dc cursus succesvol wordt afgemaakt.
Aangezien er maar ecn beperkt aantal cursus-
plaatsen zijn, is het zaak snel te reageren.
Heb je intercsse, bel even naar Mart Machielsen

LJ

Jean de lG-ninclc
1996: Een goed begin is het halve werk.
Eind december 1995 vroeg mijn vrouw of ik de
laatste tijd soms stiekem veel dronk.(?) Ik snapte
niet wat ze bedoelde en vroeg dus om uitleg.
Nou...., zei ze aarzelend, je bibbert de laatste tijd
zo met je handen. Munne frank viel meteen. Oh,
dat antwoorde ik, da's geen bibberen, ik TRAINI
En demonstratief maakte ik snelle, korte en flit-
sende bewegingen met mijn polsen. Train? vroeg
mijn wouw en keek me niet begrijpend aan, waar-
voor dan?. Voor het tafelvoetbaltoernooi begin
januari zei ik daar doe ik weer aan mee. Ze keek
me aan, schudde haar hoofd en deed er verder
het zwijgen toe. Nou moet u weten, dat het tafel-
voetbaltoernooi vorig jaar een groot succes was.

Zowiezo voor de pupillen maar, wonder boven
wonder, _gg&_de avondcompetitie voor de senio-
ren was een groot succes. Zeker wnr herhaling
votboor!- tarnmer dot ik me niet heb
zeg! Volgend jaor doe ik zeker mee! Dit soort kre-
ten waren niet van de lucht. Dat beloofde dus wat
voor de editie 1996. Kosten noch moeite werden
gespaard en op 4 januari jongstleden stonden 5
wedstrijdtafels (waarvan 3 spiksplinternieuwe)
gereed. Donderdag's waren de pupillen aan de
bak. Stampvol de kantine en onder de deskundige
leiding van Jan B. werden (met een tijdsover-
schrijding van slechts 75 seconden) maar liefst 270

wedstrijden gespeeld. Vrijdagavond 5 januari. Om
20.00 uur stap ik, zeer gemotiveerd, getraind en

gezond gespannen de kantine binnen. Frans A.
lacht me vanachter de tapkast vriendelijk toe. Het
geurt er heerlijk naar verse koffie. Vijf voetbalta-
fels staan glimmend te wachten op wat komen
gaat. Verder nog niemand binnen. Het zal toch
wel vanavond zïjn?? Frans A. knikt me geruststel-
lend toe en zowaar...er druppelen meerdere toer-
nooideelnemers binnen. Wel 15 in totaal!!
Vijftien???l!! Ja 15, hele vijftien * ondergete-
kende dus: 16 totaal - 8 teams!! SLECHTS
ACHT TEAMSII Maar wat voor teams. Stuk voor
stuk giganten. Ons aller Cees K. had het wederom
voor elkaar gekregen een heus competitieschema
(of was het nou een half in elkaar te draaien.
Kookwekker paraat, blaas op de fluit en wcg
waren de gigantcn. Op de tafels (2) vlogen de
ballen van stang naar stang. Fanatiek maar spor-
tief werd er gestreden. En het was gezellig. Be-
ren- (Annelies v.G) gez.elligr. Jac R. en John A.
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weigerden zelfs een partij winnend af te sluiten.
Stekel A. (zoon van) ging in zijn sportiviteit zelfs
zover dat hij ondergctekende goede adviezen gaf
over hoe het best te schieten. (Handvat rollen
langs dc handpalm on abrubt stoppen in de muis
van de hand tussen wijsvinger en duim, linkerhand
van boven naar beneden en rechter hand net an-
dersom)" Hier moet het zeer doen zei Stekel A.
en wees daarbij op de eeltzone in z'n handpalm.
Pascal T. z.at er zelf bij en knikte bevestigend, het
zal dus wel goed gelveest zijn, maar ik snapte er
de ballen niet van. Toen rnijn tafelvoetbalpartner

"Ioke van E. en ik tcgcn het team van Richard K.
rnoestsn spelen stonden we al na l- minuut met 10

- 0 achter zonder dat wij bij onze tegenstanders
ook maar iets hadden zien bewegen. (En zoveel
Amber was er toen nog niet getapt!) Maar we
lieten er geen traan om want wc dcden mee voor
de gezelligheid. Frans A. (reeds eerder genoemd)
had intussen andere ballen bruin gebakken en liet
de schaal rond gaan van hand tot hand. Henk v.

G (vacler van Barry) kon tot zijn genoegen consta-
teren dat de supportcrsclub clie avond zeer gocd
vertegenwoordigd was. En samen met alle andere
aanwezigen was hij het er mee eens: -/a, zelcer voor
lrcrlruling vqtbaar. la, januner dat u ziclt ttiet lnd
irtgesclrevert zeg! Ia, volgend jaar doet u zéker ruee!
Toch?

JdK

VERVANGENDE AKTIVITEITEN
Ouders let op !!!!
Bij algehele afgelasting van het voetbalprogramma
op zaterdag (Winter, winter, winter !!!), organi-
seert de Jeugdcommissie van de V.V. GILZE
evenals het afgelopen seizoen een vervangende
aktiviteit. Dit kan zijn een spel, een quiz, een
spellen-circuit of andere leuke bezigheden. We
doen dit van 10.00 uur tot 12.00 uur en hierbij zijn
alle pupillen welkom. Dus ouders, zorg dat ze

erbij zijn. Let wel, deze aktiviteit geldt alleen als

alle wedstrijden zijn afgelast. Hoe komt u dit te
weten ? Kijk op Teletekst pagina 603 (Jeugd :

Afdeling Noord Brabant). Of bel na 08.30 uur
naar de Kantine. Alle Jeugdleiders en/of Jeugd-
trainers zijn ook van harte welkom, o.a. om te
helpen bij de verschillende spelletjes e.d.

Zaalvoetbal-tournooi in de Sporthal
28 en 29 december 1995
Van ons jaarlijks zaalvoetbal-tournooi voor de
Jeugd van de V.V. GILZE, wat gehouden is op
donderdag 28 en vrijdag 29 december 1995 heb-
ben jullie nog de uitslagen tegoed:
Meisjes :

1. More 6 uit 3
2. }{air 5 uit 3
3. Break 4 uit 3
4. Tree 1 uit 3

A- en B-Junioren:
1-. Heykneuters
2. Thijs Trappers
3. Braakwerk
4. FC Bramen

C-Junioren:
1. Bavels laantje
2. Klaassen-Plein
3. Braakliggend
4. Aarts Paradijs

D-Pupillen:
1. Porto
2. Celtic
3. Rosenborg
4. Blackburn Rovers
5. Nantes
6. .Iuventus

E-Pupillen:
1. Head
2.Dig
3. Young
4. Spencer
5. Mill

F-Pupillen:
1. Arenden
2. Buizerds
3. Adelaars
4. Condors
5. Valken

7 uit3
4uit3
3uit3
2uit3

9uil3
4uit3
2\it3
1uit3

12 ]uit 6
11 uit 6
10 uit 6
8uit6
5uit6
5uit6

8uit4
7 ttit 4
5uit4
4uit4
2u'it4

10 uit 4
8uit4
7 uit4
3uit4
0uit4

Rest ons nog om de organisatie van de beide
tournooi-dagen te bedanken voor hun inzet en
verder alle Jeugdleiders- en Jeugdtrainers te
bedanken, die hun vrije tijd weer gestoken hebben
in de begeleiding van een team op een van deze

twee dagen.
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OP ZOEK NAAR ???
Waar zijn ze nu weer naar op zoek, de Jeugdcom-
missie van de V.V. GILZE ?

Om het voetbal-technisch niveau van onze Jeugd-
spelertjes al in een woeg stadium op een hoger
peil te brengen is het de bedoeling om met ingang
van het nieuwe seizoen 1996-1997 op de woens-
dagmiddag extra trainingen te gaaÍ yerzoÍgen. Dit
zullen dan waarschijnlijk trainingen zijn, gericht
op de basis-technieken van het voetbal. Om dit te
kunnen realiseren zijn er natuurlijk een aantal
trainers nodig. Daarvoor zijn we dus op zoek naar
mensen die op de woensdagmiddag geen andere
verplichtingen hebben en die in onderlingë sa-
menwerking deze trainingen op zich willen nemen.
Zï1 ntller hierin ondersteund worden door onze
technisch Jeugdcoördinator John Michielsen.
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie
hebben, bel dan even naar John Michielsen (tel.
452789). Wij hopen, dat we met ingang van het
nieuwe seizoen deze extra trainingen kunnen
starten.

GEBRUIK TRAININGSVELDEN
IN DE WINTER
In de maand januari zijn we weer geconfronteerd
met diverse afgelastingen vanwege de winterse
omstandigheden. Ook diverse trainingen in de
week moesten afgelast worden, omdat het veld te
slecht was om op te trainen of omdat de weers-
omstandigheden te slecht waren om te gaan trai-
nen. Als het veld hard is, dan kan er meestal toch
wel getraind worden, maar als het veld aan het
ontdooien is, dan is het meestal verstandiger om
het veld te sparen en een keer niet te trainen.
Hierdoor kunnen we meestal later in het seizoen
toch nog vrij goed gebruik maken van m.n. het C-
veld als wedstrijd-veld. Elk jaar gebeurt het echter
toch weer, dat er bepaalde teams, koste-wat-het-
kost, toch onder (te) slechte omstandigheden gaan
trainen. Daarbij kiezen ze dan meestal ook nog
het C-veld uit i.p.v. de trainings-hoek (hier wor-
den geen wedstrijden gespeeld !!!). Zowel Jeugd-
teams als Senioren-teams maken zich "schuldig"
aan dit fenomeen. Hierbij geldt dan ook : 'Wie de
schoen past, trekke hen aan'. Volgens mij zijn we
toch allemaal voor dezelfde zaakbezig : Voetbal
gedurende een geheel seizoen ! Laten we dan
toch ook naar het algeheel belang kijken in de
Winterperiode en eens een keer een training
overslaan of gebruik maken van de trainingshoek
(indien de keuze er is). Het seizoen duurt name-
lijk nog tot mei 1996 !!!

PUPILLENKAMP 1996
Op 17,18 en 19 mei a.s. organiseert de Werk-
groep Pupillenkamp V.y. GILZE weer het Pupil-
len-kamp. Hiervoor is de werkgroep al verschil-
lende keren bij elkaar gekomen. Als het goed is
zijn bij het verschijnen van deze Voorzet alle
inschrijfformulieren weer ingeleverd, uiteraard
onder gelijktijdige betaling van het kampgeld.

GESPREKKEN MET JEUGDLEIDERS
EN JEUGDTRAINERS.
In het begin van dit nieuwe jaar willen we toch
alvast vooruitkijken naar het seizoen 1996-1997.
Alle Jeugdleiders en Jeugdtrainers ontvangen (of
hebben al ontvangen) een vragenlijst, welke zij in
moeten vullen m.b.t. het lopende seizoen 1995-
1996 en alvast m.b.t. het nieuwe seizoen 1996-

1997. Op dit formulier kunnen zij ook aangeven of
zï1 een persoonlijk gesprek willen voeren met de
Jeugdcommissie. Doel van deze wagenlijst is om
enerzijds te horen, hoe de Jeugdleiders en Jeugd-
trainers over een aantal zaken denken en ander-
zijds om hun wensen en ideeën m.b.t. het nieuwe
seizoen alvast te horen.

VERSI.AG TAFELVOETBAL-
TOURNOOI JEUGD
Op donderdagmiddag 4 januari was het in de
kantine een gezellige drukte. In totaal hadden 75
jeugdleden gereageerd op de uitnodiging om aan
het derde tafelvoetbaltournooi van de voetbalver-
eniging GILZE deel te nemen. Omdat Joey zich
van speeldag had vergist waren er precies 37
teams die in verschillende klassen streden om de
titel tafelvoetbalkampioen 1996. Bij de B- en C-
junioren waren er niet erg veel inschrijvingen
maar in een dubbele competitie waarin ieder team
4 keer tegen elkaar moest spelen waren er hele
leuke wedstrijden te zien. Mark Gerrits en Ronny
vd Braak staken er met kop en schouder bovenuit
en werden kampioen met slechts één verliespunt.
Paul Denissen en Mark Machielsen eindigden op
een verdienstelijke tweede plaats met 24 punten
en Sander Chan en Mark Aarts plaatsten zich met
17 punten op een derde plaats. De meisjes en de
D-pupillen waren deze middag duidelijk in de
meerderheid. In totaal noteerden we maar liefst
18 teams, zodat er een splitsing aangebracht
moest worden. In de A-groep was het zeer span-
nend. Koen Michielscn en Koen Graafmans be-
haalden in een volledige competitie de maximals
score (28 punten) en werdcn uiteraard kampiocn,
maar dat het altijd even makkelijk ging kunnen we
niet zeggen. Voor de grote verrassing zorgden
hier Femke van Kuyk en Heleen Diepstraten die
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niet zeggen. Voor de grote verrassing zorgden
hier Femke van Kuyk en Heleen Dicpstraten die
met 24 punten de tweede plaats pakten. Op enige
afstand eindigden Jeroen Wouters en Emiel van
Dijk met 16 punten op de derde stek. In de B-
groep was er een duidelijke top-3 die elkaar niet
veel toegaven. Coen Broeders en Joris van Bey-
sterveldt trokken hicr aan het langste eind en
behaalden het kampioenschap met 23 punten.
Door in de allerlaatste wedstrijd te winnen van
hun directe concurrenten zorgen Nick Arts en
Rob Michielsen erv'oor dat de tweede plaats
gedeeld mocht worden met Bas Vermeulen en
Jan Diepstraten. Beide teams bleven op 20 punten
steken. Bij de E-pupillen noteerden we jammerge-
noeg maar 6 deelnemende teams die in een an-
derhalve competitie gingen uitmaken wie de titel
zou behalen. Eén team was hier superieur en met
26 punten eindigden Luuk Akkermans en Joris
Kock ver boven hun concurrenten. Christian Ma-
rijnissen en Mark van Heyst eisten de tweedc
plaats op met 16 punten en het team Cas Pijnen-
burg/Martijn Hoefmans kwamen op een verdien-
stelijke derde plaats met 15 punten. Met 10 teams
waren de F-pupillen ook redeliik vertegenwoor-
digd en hier waren het Sjoerd Diepstratcn en
Michel van Hoek die alle 9 wedstrijden winnend
wisten af te sluiten. Ook Rob van Hellemond en
Wout Wouters kunnen terugzicn op een geslaagd
tournooi en moesten slechts óén kcer de winst
aan de tegenstander laten. De strijd om de derde
plaats was hier ook nog spannend. Stijn Laurijsen
met Joey Faes als gastspeler en Yannick van
Gorkum samen met Frank van Engelen gaven
elkaar niets toe en een gedeelde derde plaats viel
hen ten deel.
Afsluitend kunnen we zeggen dat ook dit derde
tafelvoetbaltournooi zeer geslaagd is geweest, dat
iedereen die heeft meegespeeld een gezellige
middag heeft gekend, dat ook de ouders die als
trouwe supporters niet weg te slaan waren bij de
tafels voor een gezellige sfeer zorgden en dat
deze aktiviteit niet neer weg te denken is binnen
de jeugdafdeling van cle voetbalvereniging "{}ilze".
Rest mij nog een ding. Een woord van dank is
zeker op zijn plaats aan het adres van Jan Boom-
aars die van 13.00 uur tot 18.00 uur op een per-
fecte manier het wedstrijdsecretariaat voor zijn
rekening nam en ook de diverse leiders verdienen
een schouderklop voor de goede begeleiding bij
de 242 gespeelde wedstrijden. Tenslotte bedanken
wij ook Frans Aarts die de hele middag zorgde
voor de inwendige deelncmcrs.

lee

SPONSOR STELT z:'CH VOOR
Eigcnlijk hadden wij al eerder een afspraak willen
maken met Guus en Pia Broedcrs, maar dat moet
je niet doen in de maand december. Je bent altijd
welkom, maar in zo'n drukke (feest)maand, zijn
Guus en Pia haast dag en nacht bezig met hun
zaak. En dat is natuurlijk maar goed ook, want als
wij willen dat Radio-TV Ad Jacobs blijft sponso-
ren, dan moet er wel een flinke omzet worclen
gemaakt. Daarom werd in overleg besloten om
het gesprek in januari te laten plaatsvinden. On-
der het genot van een lekker kopje koffie en in
het gezichtsveld de koekiestrommel (zelÍbedie-
ning!), begon Guus zijn levensverhaal. Guus was
na school als monteur bij Ad Jacobs in dienst
getreden en heeft daar zo'n 10 jaren gewerkt.
Daarna ging hij naar Ericsson, maar door overna-
me's kwam hij via Nokia bij ICL in Woerden
terecht. Negen jaar hebben ze daar gewoond
maar met name het laatste jaar zat Guus bij ICL
niet meer zo lekker in zijn vel. Hij wil zich volle-
dig ten dienste stellen van de klant en daar dacht
men bij ICL aanvankelijk wat anders over. .luist in
die periode vroeg Ad Jacobs, waar men in al die
jaren contact mee heeft gehouden, heel noncha-
lant na het sluiten van de winkel om 20.00u: "Niks
voor jou Guus, om de zaak over te nemen?" Dat
was blijkbaar niet tegen dovemansoren gezegd.
Dit alles vond zo plaats in de zomer van 1993 en
slechts enkele maanden later, te weten L oktober
1993, warcn Guus en Pia Broeders officieel eig':-
naar van Radio-TV Ad Jacobs. De naam wil men
voorlopig nog in ere houden, uiteraard ook inge-
geven door commerciëlc motieven. "Ad Jacobs" is
immcrs een gevestigde naam, met een goede
uitstralii,g. Zeker de periode van juni tot oktober
1993 heeft men als een hectische tijd ervaren.

Ë

Cees Kock
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Café-Zalen 't CenLrurn biedt U vele rnogelijkheden in één van onze
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- uitwaarten
- club'uitjes' , etc.
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ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
gezellig terras
sfeervol café
geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, tel. 0151-451368
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Ontzettend veel moest er worden geregeld, want
je stapt van een baan in loondienst zo maar over
naar een eigen zaak! Zeker voor Pia was het een
hele verandering. Guus stelt: eigenlijk werd Pia
achter de soepketel weggetrokken en in de winkel
neergezet. Ga daar maar eens aan staan! Maar
Pia heeft ervaren dat als je 'moet', je ontzettend
veel kunt en ze heeft er heel veel plezier in. Voor
Guus was met name de inkoop van de goederen
best wel eens moeilijk. Toch heeft hij daar een
heel eenvoudige kijk op gekregen: Je moet je
laten leiden door de klant. Probeer je in te leven
in zijn situatie en wat hij of zij graag zou willen
kopen. Radio-TV Ad Jacobs is niet geborlden aan
enig merk, maar Philips-apparatuur is toch een
van de top-merken die men graag verkoopt. En
het is niet alleen Audio- of Video-apparatuur (het
zogenaamde bruin-goed), ook voor wasdrogers,
wasmachines e.d. kan men bij Radio-TV Ad
Jacobs terecht, In feite alles waar een stekker aan
zit of een batterij in moet! En sinds kort kan men
er ook CD's kopen. Alles uit de Top 100 of Top
50 kun je er terugvinden.
Maar de zaak houdt niet op bij Guus en Pia. In
Adje Vermeulen (zeg maar gerust "Ad" zo corri-
geerde Guus) heeft men een op- en top-monteur,
een "vak-idioot" die van zijn hobby, zijn werk
heeft gemaakt. En last but not least maakt de
"service" van Radio-TV Ad Jacobs, het geheel
compleet. Service is niet alleen de na-zorg, nee,
service begint al zodra de klant de winkel binnen-
stapt. Graag geeft men de klant het gevoel dat hij
daar thuis is, men adviseert graag bij een juiste
beslissing en zorgt ervoor dat de klant vol onge-
duld wacht op de bezorging van de aangekochte
apparatuur. Uiteraard wordt alles gratis thuisbe-
zorgd en op vakkundige wiize geïnstalleerd. En
zou er dan toevallig eens iets stuk gaan, u kunt
rekenen op een goede nazorg, vervangende appa-
ratuur indien reparatie ter plaatse niet mogelijk is.
Heel veel mensen buiten Gilze hebben de weg
naar Ad Jacobs al gevonden. Via mond-op-mond-
reklame is bekend geworden dat reparaties niet
duur zijn en de aanschaf van nieuwe apparaten
beslist niet duurder is dan "de stad". De klanten-
kring gaat zoals gezegd verder dan Gilze en Rij-
en. Ook Strijbeek, Ulvenhout, Baarle Nassau,
Turnhout zijn plaatsen die regelmatig worden
bezocht. In zijn vrije tijd maakt Guus ruimte voor
zijn grote liefde, en dat is in dit geval niet zijn
Pia, doch een heuse motor, een Suzuki 650cc, die
hij graag eens een uurtje apart neemt om "uit te
waaien".
Hij is in de korte tijd dat hij zijn rijbewijs heeft
(zomer 1995) al aan zijn tweede motor bezig" De
eerste heeft hij niet verkocht, die bewaart hij voor
zln l7-jarige dochter Maartje, waarop Guus en
Pia ape-trots zijn. Een dochter die altijd graag

(ongevraagd) meehelpt. In feite niet meer en niet
minder dan hetgeen Radio-TV Ad Jacobs, oftewel
Guus en Pia Broeders ook doen voor de klanten.
Het adres voor alle zekerheid:
Kerkstraat 39, Gilze, tel. (0161) 451775.

HET'LEED'VAN EEN
WIJKBEZORGER
Onlangs werden wij aangenaam verrast door een
schitterende kalender, aangeboden door de voet-
balvereniging "Gilze" en de supportersclub V.V.
"Gilze" en het verzoek werd gedaan om deze
samen met "de Voorzet" op de juiste plaatsen te
bezorgen. Wij, als wijkbezorgers, draaien daarvoor
ons hand niet om en zegden direkt toe. Een flinke
stapel "Voorzetten" en kalenders werd gedropt en
wij konden aan de slag. Bij het zien van de kalen-
ders kwam al direkt de vraag: aan wie moet ik de
rode lintjes geven en waar moet ik cle groene
lintjes bezorgen? Een vraag waarop ik op dat
moment het antwoord niet kon achterhalen cn
daarom besloot ik maar om zelf de willekeur te
bepalen. Gebruikelijk breng ik "de Voorzet" als
volgt rond, 's-morgens voor het vertrek naar mijn
werk de rechterkant van mijn wijk en 's-avonds bij
terugkeer naar huis de andere kant. Omdat de
stapel zoals gemeld iets groter was, ging ik nog
een kwartier eerder van huis en ..............strandde
al bij de eerste de beste brievenbus. De afmetin-
gen van de bus waren zodanig dat ook menig
PTT-er zijn stukken niet op de gebruikelijke wijze
krijgt bezorgd, maar om bij de mensen om 07.00
uur al aan te bellen leek me toch iets te vroeg.
Dus, straks terug en op naar het volgende lid. Bij
nummer twee was het al niet veel beter en zo
volgden op die morgen nog diverse plaatsen waar
ik onverrichter zake verder moest. 's-Avonds
dacht ik meer succes te hebben maar ook dat was
een tegenvaller. Bii menscn waar de kalender niet
door de bus ging, belde ik keurig aan maar .......

niet altijd werd er opengedaan en zo heeft het
toch een ti.jdje geduurd alvorens alles op zijn
plaats was. Vanaf deze plaats vraag ik begrip van
die mensen op nummer 73 waar ik, na herhaal«ie-
lijk aanbellen, en waarvan ik zelf constateerde dat
men wel thuis was, maar niet opendeed, uiteinde-
lijk de kalender met het groene lintje maar heb
opgehangen aan de klink van do voordeur.

Ecn gocdwiilcndc wilkbe z.orger

r
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PUPILLENPAGINA:
De verrassingstrip met de trainer van de dames:
(door Marvin Antens) FOTO !!

"Ik stond rond kwart over zeven op voor een
lange auto-rit. Ik wist niet waar we naar toe gin-
gen. Halverwege kwam ik er achter dat we naar
Amsterdam gingen. Wc kwamcn bij de Vrije
Universiteit waar René moest zijn. Toen ziin we
met de tram naar het Ajax-stadion gegaan. We
kwamen aan en de spelers van Ajax waren al aan
het trainen. Wrj hebben toen gaan staan kijken. na
de training ben ik met de spelers op de foto ge-
gaan. Toen gingen de spelers gauw douchen en
kwamen ze waer naar buiten om met Louis van
Gaal te gaan praten. Toen kwamen de spelers
terug om naar huis te gaan. Jari Litmanen ging
terug naar de kleedkamers voor een behandeling.
We hebben lang moeten wachten maar daar
kwam hij aan en kon ik met hem op de foto. En
daar kwam Marc Overmars op de krukken aan
lopen. Dus ben ik ook met hem op de foto ge-
weest. Toen waren alle spelers wcg en was René
al bij het stadion aan gekomen, om daar de rest
van de cursus te zien. Wij hebben nog even naar
de training van het tweede gekeken en zijn toen
naar huis gegaan. Ik vond het een hele leuke dag!
Bedankt Renó.
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CARNAVAL:
F- en E-
pupillenbal
Vergetcn jullic op vrij-
<lag 16 februari 1996 het
carnavalsbal niet voor
alle F- en E-pupillen.
Aanvang 19.00u en intro-
ducó's zijn toegestaan.
Het bal duurt tot 21.30u.
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Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Boelands Hypotheekadviseurs

Tel: 0ï3 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheíd
;:lll:r

nva i. "

Voetbalvereniging Gilze
is op zoek naar.

SCHOONMAKERS VOOR DE KANTINE
De werktijden zijn in overleg vrij in te vullen, doch het geniet de voorkeur
dat de werkzaamheden op maandag plaatsvinden.

Voor nadere informatie en/of reactie omtrent de werkzaamheden
en vergoeding kunt u vrijblijvend contact opnemen met de secretaris:
Cees Kock, Versterstraat 6, Gilze tel 0161 -4520

\íAN DELFT SPOFIT BTf.

GESPECIALISEERD IN:

odidod+í.

Doelstraat 14

5101 PA Dongen

Tglefoon 0162 - 312733
UIPMENT

Voor Ieden van V.V. Gilze geldt een korting van 1Oo/, !!
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IK GEEF DE PEN DOOR AAN....
Jan Bekkers had de vorige editie de primeur van
deze rubriek en gaf nu de kans aan Gust Huyben
om een en ander eens nader te belichten.

Voordat deze rubriek bij cen ieder bs-
kcnd was, werd er al aan mij gevraagd of
ik hier mijn medewcrking aan wilde ge-
ven. Ik hcb dit maar als positief beant-
woord. Mijn Naam is Gust Huijben - 47
jaar en vader van 3 voetballende kinde-
ren. Sinds 3 jaar lid van de supporters-
club. Zelf heb ik in mijn jeugd gevoetbald
bij V.I.O.L.A. in Alphen. Toen ik in Gilze
kwam wonen ben ik gaan voetballen bij
voetbalclub "De Tuinders". Vanwege een
enkelblessure ben ik in '84 gestopt met
acticf voetballen. Vanaf 1982 de tijd dat
mijn kinderen begonnen met voctballen
probeerde ik iedere thuiswedstrijd te
bezoeken. Ik vind het belangrijk om mijn
kinderen zolatg zij in de jeugd voetballen
te stimuleren en aan te moedigen in hun
wedstrijden.

Het succes van de verschillende elftallen waarin
zij speelde was zeer wisselend.
Steeds als het onder elkaar in het team goed
klikte kwam dit in het resultaat tot uiting. Zij
gingen dan met veel meer plezier naar het voet-
balveld. De laatste 2 jaar probeer ik ook zoveel
mogelijk de wedstrijden van het eerste elftal te
bezoeken. Het is jammer dat naar mij mening de
teamgeest dit seizoen niet optimaal aanwezig is.
Hopelijk zal het naar de winterperiode wat beter
gaan waardoor ze de nodige punten nog kunnen
behalen. Als ze er samen nog eens zo'n 10 zonda-
gen voor willen vechten moet het zeker lukken.
Jongens ik wens jullie veel succes toe. De pen wil
ik doorgeven aan Ran Clemens een vaste waarde
in Gilzc 3.

EEN WOORD VAN "DANK'
Namens de jeugdtrainers/leiders van de E- en F-
pupillcn van de V.V. Gilze wil ik een woord van
"dank" uitspreken aan het adres van die collega-
trainers die het zo noodzakelijk vinden dat alle
trainingen, kost wat kost, door moeten gaan. Zo
hebbcn we een aantal weken geleden op een
dinsdagavond kunnen zien dat jullie op een voor-
treffelijke wijzc het C-veld hebben omgeploegd
tot een onbespeelbare akker. Jullie zouden er
eens bii stil moeten staan dat op de zaterdagmor-
gen op het C-veld gemiddeld een vijftal competi-
tiewedstrijden gespceld moeten worden, en ook
de jongste catcgorie spelers van de V.V. Gilze
zouden dit gaarne doen op een redelijk bespeel-
baar veld. Maar dat is voor jullie niet zo interes-
sant, want jullie spelen jullie wedstrijden toch op
het A- of B-veld. Echter, als er maar ergens een
ongelijkheid op jullie competitievelden te bespeu-
ren is, dan hoor ik jullie al klagen: "Wat zijn de
velden bij de V.V. Gilze toch slecht". Als beloning
voor jullie trainingsgedrag zouden de mensen die
verantwoordelijk zijn voor het indelen van de
speelvelden jullie eens een paar competitiewed-
strijden moeten laten spelen op het C-veld. Moge-
lijk zouden jullie dan iets meer begrip kunnen
opbrengen voor alle E- en F-pupillen.

Een pupillenleider

I

l,e ve rzeke ri n gsadviesb u reau
roelands

verzekeringen / hypotheken / pensioenen

Tel: 0161 45 17 20

Fax: 0161 45 10 09
r:t!l::

nva i.,
Belangriike zaken bespreek ie met vakmensen
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WIJSHEDEN VAN DE WEERMAN.
Februari:
Gceft lichtmis ( 2 febr.) mooie zonneschijn,later
zal het winter zijn.
Schijnt de zon op aswoensdag, dan hct is het een
goed appeljaar.
Een natte februari brengt een vruchtbaar jaar.
Blazen de muggen in februari alarm, houdt dan in
maart de oren wa.rm.
Vriest het op Sint Pieter (22febr.), biijft het nog
veertig dagen winter. &

Maart:
Daar is geen maart zo goed, af 't sneeuwt op de
boer z'n hoed.
Is op st. Rupert (27 maart) de hemel rein, dan
zal hij 't ook in juli zijn.
Sneeuw en hagel, regen en wind daarvan is maart
'n vrind.
Is maart zacht, wordt er een koude april verwa-
cht.
Maart zal ons altijd geven ook mooie dagen,
minstens zeven.
Een koekkoeksroep ter helft van maart is voor de
boer een daalder waard.
Is het met st.Jozef (19 maart) klaar, reken dan op
een goed jaar.

SPONSORPUZEL
Maar liefst vijfttien inzendingen mochten wij
ditmaal ontvangen en allen waren juist! Na een
"tele-loting" werd door een "dsrde" de uiteindelij-
ke winnaar bepaald, te weten de 44-jarige jonge-
man HENK van GESTEL. Henk kan binnenkort
de tien flippo's die hij hiermee heeft verdiend
tegemoet zien en uiteraard willen wij hem hierbij
van harte feliciteren!
Overigens hebben wij deze keer opnieuw een
sponsor-puzzel gemaakt. En uiteraard zlin er
weer een tiental Gilzer flippo's te verdienen. De
woorden (namen van enkele sponsors) lopen als
een slang door de puzzeL Alle letters worden
slechts één keer gebruikt. Als je alle woorden
hebt gevonden, dan blijven er een aantal letters
over die de naam van de "verborgen sponsor"
vormen. Succes, en stop de juiste oplossing in een
gesloten envelop in de Coca-Coia-aktie-bal of geef
hem af bij Jos van Dongen of William Akker-
mans,

puzzel plezler ,l t

A HESSELS TAXI GILZE

AUTOBEDRIJF WETERINGS

BAR BALOE

CAFETARIAKOM DR IN

EETCAFE D N BROOY

ERAS SPORT

FOTO HEFA SNELSERVICE

GARAGEBEDRIJF PETER FALTER

GUUS DE JONG

P IZZERIA GRILLHOO M PYRAMIDE

SLAGERIJ GOOF VAN LOON

VAN ENSCHOT DRANKENHANDEL

WIRKEN & ROELANDS

ZUIVELHANDEL FIRMA VAN HOEK
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