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Ile Voonet
(4e seizoengang 1996/1997, oktober 1996, nummer 2)

ln dit nummer

Hieronder geven wij u een inhoudsopgave van
de voor u liggende "Voorzet":

Ouderinformatieavond
Ít/oppentrommel
Gilze 4 stelt zich voor...
Fietsenterreur
Lustru mfeest supportersclu b
ln gesprek met:
Jean de Koninck
Open kaart
lk geef de pen door:

Goed om te weten
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Aanmelden lidmaatschap v.v.Gilze:
Bij Arno Aarts. Van Heinsbergstraat 42. tel.
451 1 69
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 31
mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcon-
tributie van het nieuwe seizoen verschuldigd!
Aantal leden v.v.Gilze: 406 (per 24-8-96)
Aantal leden supportersclub: 1 63 (per 24-8-96)
Lid worden van de supportersclub?
Dat kanl even een telefoontje naar 4SSS49 of
een brieÍje afgeven bij Heuvelstraat 11 of
Nerhovenstraat 28 en wij schrijven u graag in
voor twee tientjes per seizoen.
lnleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
Uiterlijk 1 december 1996, bij de redactie in
de "Coca-cola-aktiebal" in ons clubgebouw.
TeleÍoonnummer clubgebouw: (0161) 451g9g
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OADE R-INFORMATIE-AVOND D. D.
2-9-1996

De voorzitter van de Jeugdcommissie, Mart
Machielsen, opent de Ouder-Informatie-avond
om 20.40 uur en heet * 35 belangstellenden
hartelijk welkom. Hieronder bevindefi zich een
aantal ouders van nieuwe en van aspirant-
leden.
Een bedoeling van deze avond is, om wat te
vertellen over de organisatie binnen de vereni-
ging. Dit doen we aan de hand van de agenda.
De opkomst is wat lager dan het vorige sei-
zoen, maar toch nog goed te noemen !

We willen gÍaag als vereniging V.V. GILZE
open communiceren en goed communiceren
met elkaar.

2. Verenigingsbeleid.

In 1994 heeft de V.V. GILZE, i.s.m. de
KNVB, een beleidsplan opgesteld met als titel

V.V. GILZE 2OOO.

Dit is een omvangrijk boekwerk geworden, dat
dient als leidraad voor het bestuurlijk gebeuren
binnen de vereniging. Het is echter zeker géén
starre handleiding; deze handleiding wordt op
dit moment alweer herschreven (op onderde-
len).
Het beleidsplan bestaat uit zeven hoofdstukken

1. Bestuurlijke structuur en organisatie.
Het Bestuur bestaat uit zeven personen en elk
bestuurslid is verantwoordelijk voor één ge-
deelte c.q. commissie. Zodoende is ook elke
commissie vertegenwoordigd in het Hoofdbe-
stuur.
Elke commissie heeft weer een eigen verant-
woordelijkheid en is "verantwoording schul-
dig" aan het Hoofdbestuur.
2. Algemeen Technisch Plan.
De Technische Commissie heeft als taak om
het voetbal bij de V.V. GILZE een sportief

aaruien te geven en te spelen op een zo hoog
mogelijk niveau. Hiertoe worden onze trainers
bijv. opgeleid om (nog) bekwamer te worden.
Het Technisch Plan behelst alle technische
zaken binnen de vereniging. Ook onze wed-
strijdsecretaris is vertegenwoordigd in de
Technische Commissie. Zodoende proberen we
korte lijnen te houden.
3. Organisatie Jeugdplan.
Dit wordt later in de avond besproken.
4. Financiële Organisatie.
Alle financiële zaken lopen via één Penning-
meester. Maar alle commissies zijn zélf bud-
get-verantwoordelijk en dit wordt in de gaten
gehouden door de voorzitter per commissie.
Elk budget wordt rond eind mei besproken in
het Bestuur en verder vindt er per kwartaal een
verslaglegging c.q. verantwoording plaats.
5. Sponsoring en PR.
Hieronder vallen alle contacten van en met
sponsors. Ook hierbij willen we in volle open-
heid communiceren met orze sponsors. We
vinden de sponsoring terug in ons clubblad
"De Voorzet", in het Weekblad Gilze-Rijen,
op het Publikatie-bord in de Kantine en ook op
de tekstbalk in de Kantine.
Verder moet je bij sponsoring vooral denken
aan de Reklame-borden en natuurlijk aan de
borst- en rug-reklame op al orze shirts van alle
teams binnen de V.V. GILZE
Met de inkomsten van onze Hoofdsponsor,
onze shirt-sponsors, de reklame-borden-spon-
sors en onze advertentie-sponsors is een bedrag
gemoeid van f / 40.000,00 !!!
6. Materialen en accommodatie.
Doelstelling : Voldoende en goed materiaal,
o.a. om te trainen. Hierin is de laatste jaren
veel geïnvesteerd.
Op dit moment zijn we beperkt in het aantal
speelvelden, wat we ter beschikking hebben
voor de wedstrijden en de trainingen door het
draaien van het C-veld, wat nu rust gegund
wordt. M.b,t. het aantal trainingsvelden heb-
ben we straks uitgebreide mogelijkheden.
Verder zijn straks de trainingshoek, de oefen-
strook én het C- en B-veld verlicht !

Dit laatste is mede mogelijk gemaakt door
onze deelname aan de Sponsor-loterij, welke
door de Gilzer gemeenschap goed gesteund is
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"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

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

Ruime keuze in vlees- of visgerechten.

. Elke twee maanden wissclend keuzemcnu voor.,f 32,50 P.P- (drie gangen)

* Dinerbonnen ".'*:ti;'ffi 
*ïLZEEN oMGEvrNc +

'GLASGRILLEN'

* Minimaal 24 uur yan tevoren te resc(veren.

. Prijs: Í 39,50 incl. Aperitief (l glas kir). Mcnu op iurnvÍang.

I Bij bestcdhg "at.f 32,50 P.P. ontvatrgt U bij ons een stcmpel,
bij inlevering vao een vollc taart (11 stempcls) ortvrtgt U eco dinerbon t-rr-y. Í 25,@

+ D'n brooy ook v(xrr uw feestjes tot max- 40 Personen.

. Voor reserveringen of meer informatie belt U 01615 4 i l54B

Rob en Susan van Ginneken.



\\'ordt.
ur op dit moment is het trainen aan wat
perkingen gebonden. Dat is ook de reden ge-
est. dat we voor dit seizoen Gilze E 2 en
lze E 3 op de woensdagmiddag moeten laten
inen.
.b.t. de Privatisering van het terrein-onder-
ud _qaan de veld-verenigingen vanuit de
meente Gilze-Rijen samen in gesprek met de
mleente. V/at dit gaat inhouden is nog niet
kend.
? . Waarschunl|k moeten het dan toch maar
r hoofdstukken zijn !

Technisch Beleid Jeugd.

t onderdeel wordt besproken door onze
chnisch Jeugd-coördinator, John Michielsen.
r u,illen onze Jeugdleiders en Jeugdtrainers
uoed mogelijk opleiden. Tot nu toe is dit

Lreurd met externe cursussen via de KNVB
de NKS : JeugdVoetbalSpelkider (JVSL)
JeugdVoetbalTrainer (JVT).
t seizoen starten we met een eigen cuf,sus,
rlke qua niveau ligt tussen de JVSL- en de
T-cursus in. Op dit moment hebben we hier
ntaalf deelnemers voor.
i de teams van de categorie A t/m D geldt
n aantal van l3ll4 spelers, met een maxi-
ml van 15 spelers.

i de E en F-Pupillen gaan we uit van 9
llers, met een maximum van 10.
s er méér spelers bijkomen, dan worden ze
orlopig ingedeeld als dit bij een team nog
r_eeiijk is, met de vermelding, dat als er
ooeg spelers voor een nieuw team lid zijn,
I er dan een nieuw team bijkomt en daï. zlj
n bij dit nieuwe team gaan horen.
n. bij de E- en de F-Pupillen zal dit waar-
djnluk wel nodig zijn, omdat bij deze groe-
n de aanwas meestal erg groot is.
n indirect gevolg van de reorganisatie van
KNVB is, dat nieuwe leden hun lidnummer

ortaan ontvangen van de KNVB. Pas na
rloop van 48 uur na het versturen van de
Eevens van het nieuwe lid, is er toestemming
n de KNVB om het nieuwe lid mee te laten
llen.

De doelstelling voor de Jeugd van de V.V.
GILZE rs :

Presteren naar niveau. Bij elk team de hoogst
mogelijke prestatie bereiken. Datgene eruit
halen, wat er iruit t. Dit verschilt duidelijk van
team tot team. Bijv. : Hoe meer teams er per
leeftijds-categorie zijn, hoe makkelijker het
werkt !

Vragen :

Meisjes-teams ?

Het aantal Meisjes als lid van de V.V. GILZE
groeit nog
steeds. Dit seizoen spelen we met een ll-tal en
een 7-tal in de competitie en verder hebben we
nog drie Meisjes-Junioren, welke nu al bij de
Senioren meespelen !

Opgeleide ILIJL : Worden deze verdeeld over
alle teams ?

Dit gebeurt zoveel mogelijk en het lukt vrd
goed. Maar we hebben in feite nooit genoeg
Jeugdleiders en Jeugdtrainers. Verder houden
we rekening bij de indeling met de wensen,
kwaliteiten e.d. van de JLIJT.

4. Organisatorisch Jeugdbeleidsplan.

Dit Jeugdbeleidsplan wordt uitgevoerd door de
Jeugdcommissie (JC). De aanwezige JC-leden
worden voorgesteld en de naam met functie
van de afwezige JC-leden worden ook ver-
noemd.
Doelstelling :

Een goed Jeugdbeleid voor de prestatie-gerich-
te én zeker ook voor de recreatie-gerichte Jeu-
gd.
We zorgen voor neven-aktiviteiten om onze
Jeugdleden, naast met het voetbal, te binden
aan de V.V. GILZE.
We zorgen ervoor, dat alle teams kunnen
trainen en wedstrijden kunnen spelen en zorgen
voor de administratie hieromheen.
We zoeken naar voldoende en kwalitatieve
JllJT-begeleiding i.s.m. de Technische Jeugd
Coördinator (TJC) John Michielsen.
We staan een geode communicatie voor met
onze Jeugdleden en hun Ouders.
Verder willen we een aantal gedragsregels c.q.
richtlijnen voor de Jeugdleden opstellen, waar-
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aar, zij zich horen te houden binnen het voet-
bal-gebeuren bij de V.V. GILZE.
Wij hopen, dat de spelers en/of hun ouders bij
eventuele problemen zo snel mogelijk hierover
praten met de betreffende leiders, met de TJC
of met de JC. Andersom zullen wij als JC ook
zo snel mogelijk (eventuele) problemen bespre-
ken met de betrokkenen.

5. Diversen.

Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld
via de lLlJT. Zlj benaderen hiervoor de ouders
om (per tourbeurt) te rijden naar een uitwed-
strijd. Hiervoor wordt een declaratie-formulier
door de JL aan de ouders voorgelegd voor een
kleine vergoeding. Als de ouders deze vergoe-
ding willen, dan ontvangen zij deze d.m.v. een
uitbetaling op hun rekening, welke 1 x per drie
maanden plaatsvindt.
Na vragen vanuit de vergadering wordt er
toegezegd om de regeling, welke geldt voor
het meenemen van kinderen in de auto m.b.t.
de regeling van de KNVB en m.b.t. de rege-
ling van de zgn. Ong.-Auto-Inz., te publiceren
in de Voorzet.

A1 onze Jeugdteams spelen in het verenigings-
tenue. Het wassen van deze kleding gebeurt
per team door een eigen "wasmoedet" . Deze
ontvangt een vergoeding voor het wassen ad /
25,00 per tenue per seizoen. Deze vergoeding
wordt weer door de Jeugdleden betaald via de
contributie-inning van het tweede half-jaar in
januari.

Het verenigingstenue (inclusief een trainings-
pak) is ook te koop via de vereniging. Een
bestellijst zal in de Voorzet geplaatst worden
* 5 weken voor 5-12.

We adviseren bij de (kleine) Jeugd voetbal-
schoenen met vaste noppen en een paar scheen-
beschermers is zeker geen overbodige luxe
(zowel bij de wedstrijd als bij de training !).

M.b.t. de verkeersveiligheid bij het Sportpark

blijven we in "gevecht" met de Gemeente. Op
dit moment moeten we het doen met verkeers-
borden "Overstekende kinderen". Volgens de
Gemeente komt er niet meer. Dus Ouders en
kinderen : Let op !

Zorg blj de fiets in ieder geval voor goed licht
en werkende remmen !

In het Weekblad Gilze-Rijen, op het publicatie-
bord in de kantine en in Loket 12 publiceren
we de komende wedstrijden iedere week.
Bij de uitwedstrijden geven we altijd de ver-
trektijden en bij thuiswedstrijden geven we de
aanvangstijden.
Afwgkingen van deze tijdstippen, welke per
team (eventueel) gelden, worden door de be-
treffende JLIJT doorgegeven aan de spelers.

Aanmelding van nieuwe leden moet gebeuren
bij de Ledenadministrateur, Arno Aarts. Ook
afmeldingen moeten, schriftelijk, bij hem
gebeuren vóór 31 mei !

Vervangende aktiviteiten vinden er op maandag
plaats, als de training geen doorgang kan
vinden, voor de E-Pupillen en voor de F-Pupil-
len.
BU een algehele afgelasting door de KNVB
(District Zuid l) op zaterdag hebben we ook
een vervangende aktiviteit. Hiermee zijn we
het afgelopen seizoen gestopt na de V/inter-
stop, vanwege de teruglopende animo, maar
we starten dit seizoen wel weer hiermee. Het
tijdschema hiervan zullen we in de Voorzet
publiceren.
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Pupillen van de week :

De D-Pupillen en de Meisjes-D zijn per twee-
tal Pupillen van de week bij de thuiswedstrij-
den van Gilze I Senioren.
Vanaf 13.15 u. tot 17.00 u. worden zij betrok-
ken bij Gilze 1 Senioren. Hiervan krijgen de
ouders en de spelers in kwestie bericht. De
ouders vragen wij om hun kind af te zetten en
op te halen op het Sportpark op de aangegeven
tijdstippen. De ouders zijn natuurlijk ook
hartelijk welkom om de wedstrijd te blijven
volgen !
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Via een presentie-lijst houden we bij, wie er
per team de meeste trainingen gevolgd heeft.
De betreffende speler ontvangt hiervoor een
attentie van de JC. WU vinden het ook belang-
njk, dat de Jeugdleden afmelden voor een
training of voor een wedstrijd, als zíj niet
kunnen meedoen. Daarvoor ontvangt ieder
Jeugdlid via zijn team een aantal afmeldbriefjes
met het afmeldadres en/of het telefooÍrnummer
van de JLIIT. r:

6. Richtlijnen en tips.

Hiervan hebben we een overzicht, wat we in
de Voorzet zullen plaatsen.
Als er m.b.t. uw kind problemen ontstaan, dan
horen wij dit graag zo snel mogelijk. Via de

JLIJT van het team, via de TJC John Michiel-
sen of rechtstreeks via de JC. Blijf er niet mee

rondlopen !

Op 13 september start de Grote-Club-Actie.
Tot zaterdag 5 oktober loopt de voorverkoop,
o.a. via al orze Jeugdspelers m.b.v. inteken-
lijsten. Van elk lot, wat / 5,00 kost, gaat één
gulden naar de G.C.A. en één gulden naar het
team van uw kind, waaÍnee op het einde van
het seizoen wat leuks gedaan wordt. Het res-
tant wordt o.a. gebruikt t.b.v. trainings-materi-
aal e.d. voor de Jeugd.
Op 23 september is de Algemene kdenverga-
dering.
Op 30 november ontvangen we St.Nicolaas op
het Sportpark voor de F-Pupillen en op 2l
december organiseert de Supportersclub een
Bingo-middag voor de Jeugd op het Sportpark.
Op 27 december en 30 december houden we
ons jaarlijks Zaalvoetbaltournooi in de Sporthal
voor onze Jeugd en op 2 januan 1997 wordt er
een Tafelvoetbaltournooi georganiseerd in de

Kantine voor oÍtze Jeugd.
Met Hemelvaart in 1997 houden we weer ons
Pupillen-Kamp (onder voorbehoud).
Helaas hebben we na twee jaar de ABC-Raad
(:Spelers-/Jeugd-Raad) weer moeten ontbin-
den. Dit kwam niet goed van de grond !

De Voorzitter van de JC sluit de Ouder-Onfor-
matie-Avond om 10.00 u. onder dankzegging
van alle belangstellenden en met de medede-
ling, dat we er met zijn allen alles aan zullen
doen om er weer een geslaagd seizoen van te
maken.
De moppentrommel

Bij de hemelpoort heeft Petrus gezorgd voor 2

ingangen: De linker voor mannen die bij hun
vrouw onder de duim zateÍr, de rechter voor
vrouwen die bij hun man onder de duim zateÍl.
Voor de linkeringang is het een drukt van
jewelste en aan de rechterkant staat maar een
man. Vraagt Petrus: U staat hier helemaal
alleen, hoe komt dat? "ïja, mijn vrouw heeft
gezegd dat ik me hier moet melden. "

Moeder vertelt Bartje en Marieke op een ou-
derwetse manier waar de baby's vandaan ko-
men. Als ze uitgesproken is, zegt Bartje tegen
zijn zusje; Gossie, ik had nooit gedacht dat
pappie zo iets met een ooievaar zou doen.

Een kikker klopt aan de hemelpoort. "wel, "
vraagt Petrus, hoe heet je? IK ben Max, zegt
de kikker. En wat heb je vroeger zoal uitge-
voerd? Nou, in de zon gelegen, poeltje in
poeltje uit. Al goed, al goed zegt Petrus. Kom
maar binnen. Ik ben Otto. Ik heb in de zon
gelegen, poeltje in, poeltje uit, in e zoÍr.
Even later klopt er weer een kikker aan. Je

naam? vraagt Petrus. Ik ben Poeltje!!!!!!!!!

Hebben die oefeningen om af te vallen resul-
taat, vraagt de man aan zljn collega met het
bierbui§e. Kun je je tenen nu weer aanraken?
Nee, ik kan ze niet aanraken, antwoordde de

ander, maar ze beginnen langzaam maat zeket
in het zicht te komen.

Oppas tegen de thuiskomende ouders: o ja, ik
heb Annie beloofd dat ze morgenochtend een
pony van u zou krijgen als ze braaf naar bed
ging.
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7. Aktiviteiten-kalender 1996-1997.

8. Rondvraag.

Verder werden er géén vragen meer gesteld.

9. Sluiting.
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Aantal Jeugdleden en Jeugdleiders en
feugdtrainers.
Op het moment van schrijven van dit stukje
hebben we bd de V.V. GILZE 211 Jeugdleden
en ruim 45 Jeugdleiders/Jeugdtrainers.
We schrijven een nieuw team in bij de E-Pu-
pillen : Gilze E 6 en een nieuw team bij de F-
Pupillen:GilzeF4.
Als leider van Gilze E 6 wordt Giesbert Wir-
ken getransfereerd van Gilze E 5 nad? Gllze E
6 en gaan Joost Appels, John Gerrits en Hans
Hamels van Gilze F 3 naar Gilze F 4. I-ei-
der/trainer van Gilze E 5 blijft dan Raymond
Bink en Jan van Hoek gaat Gllze F 3 leiden.
Verder gaat Martin van Gestel mede Gilze E 3

begeleiden op de zaterdag.

Hierdoor bl{kt, dat we (alweer) nieuwe Jeugd-
leiders/Jeugdtrainers kunnen gebruiken om de
teams optimaal te kunnen begeleiden.
Wie er interesse in heeft om toe te treden tot
dit (gezellige) gezelschap kan contact opnemen
met : Mart Machielsen (Tel. 455295), Toon
Faes (Tel 452675) of John Michielsen (Tel.
4s2789).

In de vorige Voorzet hebben we de JL/JT van
de Meisjes-teams vergeten te vermelden. Ge-
lukkig werden we hierop attent gemaakt door
een direct betrokkene !

BU Meisjes-l zljn Katy Bogaarts en Tonio
Wouters de begeleiders en voor Meisj es-Z zrjn
dit Jola Bink en Joyce v.d. Ouweland. V/e
zullen maar zo redeneren : Lest best !

Trainingscursus.
Op maandag 30 september is er een cursus
gestart voor onze Jeugdleiders/Jeugdtrainers.
Deze cursus is intern opgezet door John Mi-
chielsen, welke ook de cursusleider is. Vijftien
of zestien JLIJT van de V.V. GILZE worden
met deze cursus weer voorzien van een stukje
opleiding voor de begeleiding en training van
onze Jeugd.

Najaarsreeks.
Op dit moment spelen (de meeste van) onze
Jeugdteams een Najaarsreeks van zeven wed-
strdden (halve competitie). Na deze reeks volgt

een her-indeling (eind oktober/begin november)
voor de Voorjaarsreeks en gaan onze Jeugd-
teams een volle competitie spelen van veertien
wedstrijden. Alléén Gilze C 1 Junioren speelt
één hele competitie met 12 teams gedurende
het seizoen.

Grote Clubactie.
Tot zaterdag 5 oktober konden onze Jeugdle-
den nog hun intekenlijsten met verkochte loten
inleveren.
Vanaf 10 oktober worden de loten naar de
verenigingen gestuurd en daarna start het
wegbrengen van de loten en de afrekeing
ervan.
Op 21 november vindt de trekking plaats en in
de week van 25 november wordt de trekkings-
uitslag gepubliceerd in de regionale bladen.

Aktiviteiten.
Naast de normale voetbal-aktiviteiten vinden er
ook nog een aantal neven-aktiviteiten plaats
voor de Jeugd van de V.V. GILZE.
Een opsomming :

30-11-1996 St. Nicolaas-morgen voor o.a
de F-Pupillen.
Org. : Aktiviteiten-commissie.

21-12-1996 Bingo-middag voor de Pupillen
Org. : Supportersclub/Aktiviteiten-commissie.

27-12-1,996 Zaalvoetbal in de Sporthal voor
de Jeugd. A-/B-lC-Junioren en F-Pupillen.
Org.: Jeugdcommissie.

30-12-t996 Zaalvoetbal in de Sporthal voor
de Jeugd. D-lE-Pupillen en de Meisjes.
Org.: Jeugdcommissie.

02-01-1997 Tafel-voetbal-tournooi voor de
Jeugd in de kantine.
Org. : Aktiviteiten-commissie.
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-KOFFIE TAFELS
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5126 CK Gilze
Tel. 0161-452779
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Gilze 4 stelt zich voor.

Nu de competitiestart al weer een tijdje achter
ons ligt pakken we de draad weer op om onze

seniorenteam's aan u voor te stellen. In de

laatste "Voorzet" van het vorige seizoen werd
u het damesteam voorgesteld. De kampioenen
van toen hebben het nu moeilijk, maar blijven
knokken voor een beter resultaat. *Maar nu
halen we Gilze 4 voor het voetlicht. Hiervoor
geven we het woord aan "De Witte" die samen

met Jan Faes het lei(d)dersduo vormt van dit
team. Zoals u bij het doornemen van de spe-

lerslijst n:Jt merken zijn het bijna allemaal
gevestigde namen in het Grlzer voetbalwereldje
en zelfs ver daarbuiten. Spelers die in het
verleden Gllze de nodige voetbalroem schon-
ken. Een getruckt team dat bol staat van de

ervaring, wordt gevormd door:
Ad v/d Ouweland.
Man met een fabelachtige techniek. Maakt
overigens een beetje een uitgebluste in-
druk.(zeggen z4n kinderen) Vroeger de motor,
nu de nestor van de ploeg.
Jan Faes.
Harde werker die nooit, never nooit verzaakt.
Moet echter regelmatig naar Konings om zijn
brilletje te laten bijstellen.
Henny Herderson.
Is heel tevreden over zijn pass over 40 meter.
Toch Henny, jammer jongen de meningen zljn
hierover verdeeld. Heeft overigens een zeet
goed gevoel voor relletjes.
Jac Nooren.
Keihard werkende linksbuiten die ztj beste
periode heeft gehad toen Toontje Faes achter
hem speelde. (klasse Toon)
Ton Oerlemans.
Kan de beste speler van de ploeg zijn als hij
tenminste de aanwijzigingen van zijn leider op-
volgt.
Henk Pelkmans.
Een meer dan gewaardeerde kracht. Veel inzet
en een s(p)lijtende pass in de benen.
Joost Robs
Een prima vervanger van Toontje Faes. Ook
Joost brengt Jac Nooren tot grote daden.
Johan van Zon,
Is betere keeper gebleken als de keeper van de

eerste wedstrijd. Die inmiddels haperende
motor, weet u nog?
Jeroen Aarts.
De telg van de ploeg, die inmiddels met veel
zelfvertrouwen speelt.
Ran Clemens.
Overal inzetbare speler als hij tenminste niet 1

speler drie keer achter elkaar wil passeren.
Eén keer is echt genoeg Ran we weten echt
wel dat je het kunt.
Jos Smeekens.
De "nieuwe motor" van het middenveld. Sterk
aan de balk een echte vrije trappen specialist.
John Ribbens.
De razende turbo aan de rechterkant. Pakt
altijd zijn doelpuntje mee.
Eric v/d Ouweland.
Topscorer van Gilze aller tijden. Incasseert en
deelt uit en dat alles zonder commentaar. Een
hele echte dus.
Gerard de Vaan.
"Groot" voetballer die graag het voorbeeld
neemt aan Henny Herderson. Van die relletjes
eL zo weet u wel? (Och dat weet u vast wel)!
Ohran Yilmaz
Orze enige echte international. Heeft volop
techniek in huis.
maar zoals bU dit type speler, jammer Ohran
een beetje te lui jongen!

Zoals u ziet een ongekende verscheidenheid
aan kwaliteiten.
Dat wordt nog verder onderstreept door de
resultaten. Zonder ander team's afgunstig te
willen maken, feit is dat na 4 wedstrijden Gilze
4 meer competitiepunten heeft behaald als alle
overige seniorenteam's bij elkaar. "Doe daar
eens wat aan jongens, wat ons betreft hoeft dat
zeker niet zo te blijven. "

Gilze 4 kende een prima start, er werd o.a.
met 14-3 van V,V.R.
gewoÍrnen. Het team komt uit in de reserve
vierde klasse en speelt meestal tegen tweede en
derde team's. Gezelligheid is mooi meegeno-
men maar de prestatie staat echt voorop. Er
wordt overigens nauwelijks of niet getraind.
Deze mannen compenseren dit door een gezon-
de levensstijl, vroeg naar bed,matig eten,
weinig drank, etc. etc. Ad v/d Ouweland geeft
volledige openheid over de gekozen uit-
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PIZZERIA.GRILLROOM
tel. 016l - 452651

PIZZA & SHOARMA
BESïELLEN??

PYHATVIIDE BËLLEMI!!

VAN ENSCHOT
DRANKENSUPEH V.O.H

Ve rhuur v an tafe ls, st o ele n, hangtafels, tap installatie s

Groot assortiment geschenkverpakkingen,
bestellingen worden thuisbezorgd

Korte Wagenstraal2l, Gilze, tel. 0161-452432



gangspunten. Deze zljn: We gooien alles op
den aanval en zorgen et zo voor dat de tegen-
stander gewoonweg niet aan aanvallen toe-
komt,simpel toch. Het systeem dat we hierbij
hanteren is het zgn. 4-3-3 systeem. maar van
ieder wordt verwacht dat hij met het "spitsge-
voel" in het veld staat. " aldus Ad. Als u nu
denkt dat bij Gllze 4 alles van een leien dakje
verloopt, nou vergeet 't maar. Zoals b.v. in de
eerste wedstrijd tegen U.V.V. waarbij gelegen-
heidskeeper "De \Witte" onder de lat stond. De
mannen uit Ulvenhout kregen even voor het
strafschopgebied een vrde trap te nemen. Het
"gedoe" rond zo'n vrije trap kost tijd, muur
op afstand, edele delen beschermen, gaten in
de muur dichten en natuurlijk een goede op-
stelling. Een goed opgestelde muur is ook bij
Gilze een taak van de keeper. Naar het voor-
beeld van good old Bart Cornelissen zocht ook
"De Witte" dekking achter de muur. "Ge weet
immers nooit hoe hard dat da leer jouwe kant
in komt. " verklaart Ad. En zoals ook steeds bij
Bart het geval kregen de
"muurspelers" de schuld toen U.V.V. uit deze
situatie scoorde.
('t is toch wè). Er zijn bij Grlze 4 ook opval-
lende staaltjes van techniek te zien. Zo is b.v.
Jac Nooren nog volop in ontwikkeling. Hij is

zich nu aan het toeleggen op het verbeteren
van zijn koptechniek. Tot voor kort kopte hij
nog als unne Pias, ge zou spontaan koppijn
krijgen als ge deze mens een poging zag doen
een bal te koppen. Maar zie wat training een
gunstig gevolg kan hebben op je prestatie.
Scoort deze populaire speler zeet recent 2 keer
met het hoofd. "FANTASTISCH JAC"Maar
ook Johan van Zon die uit pure vennoeidheid
scoort in eigen doel, is duidelijk gemaakt dat
dà niet de bedoeling is en ook hij heeft be-
terschap beloofd. Het zal duidelijk zljn, naar
zo'n team wordt gelonkt. In dit geval door het
Grlzer bestuur. Er bleef tot nu verschil van
opvatting over de beschikbaarheid van spelers
voor de selectie. "Prima bestuur overigens
hoor, maar dit verschil van opvatting zal mo-
gelijk nog wel een tijdje bestaan", aldus Ad.
Tot slot dank aan Ad
die er wel lol in had zijn medespelers kort en
kernachtig te typeren. Dus voor eventueel

commentaar moeten jullie echt bij hem zijn.
En dè witte, nog veel succes in de competitie.

Jos van Dongen.

Te koop aangeboden:

U kunt weer bestellen voor de drukke decem-
bermaand, het clubtenue van de v.v.Gilze.
Dit kan zijn het enige echte Gilzer;
Trainingspak prijs f 127,50
Shirt prijs f 47,50
Short prijs f 24,00
Coachjas prijs f 127,50
Spelerstas prijs f 35,00
Alles voorzien van het v.v.Gilze logo.
Tevens te koop een aantal keeperstruien in de
uit voering van de v.v.Gilze. Dit zijn nog
hagelnieuwe truien voorzien van logo en rug/
borst reclame.
Het betreft de maat ES 2 stuks, de maat M nog
2 stuks, de maat L 2 stuks en de maat XXL 2

stuks. Prijs voor deze truien f 25,00 per stuk.
Let op: Bestellen van nieuwe kleding beslist
voor 30 oktober a.s dit i.v.m levertijd. Bestel-
len kan bij Mat Machielsen op het Sportpark
of telefonisch via nummer 455295. Wel zelf
even de juiste maat bepalen.

Fietsenterreur op het sportpark

Al een jaar of langer worden er in de fietsen-
stalling op het sportpark regelmatig banden
leeggelaten van de daar gestalde fietsen. In het
begin kon dit euvel nog verholpen worden door
de fietspomp. Sinds kort echter zijn de vanda-
len een stapje verder gegaan en verwijdeÍei ze

ook de ventielen. Dat deze vandalen ook lid
zijn van de v.v.Gilze efi dat ze hun medespor-
ters hiermee duperen, maakt hen blijkbaar niets
uit. Zij worden echter bij deze gewaarschuwd.
Wij, het bestuur, weten bijna zeker wie de

boosdoeners zijn. Zlj, de schuldigen, zullen als

ze beffapt worden direkt voor onbepaalde tijd
geschorst worden. WU hopen echter dat het
zoyer niet hoeft te komen en dat dit soort
baldadigheid niet meer voorkomt.
Heren junioren, bezint eer ge weer begint.

De YoorTrt, ofuober 1996 pag. I

Het bestuur.



GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDINGEras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHMIU
Tel./fax.0l6l-491 613

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

VOETBALBROEK F I2,50

VOETBALSHIRT F I2,50

KEEPERBROEK LANG/KORT F I2,50

KEEPERSHIRT F I5,OO

SWEATER F I2,50

///r, IIIII A. Hessels
}ranjestraat 1 13
Gilze
G 0161- 451254

1ilil
1:llr- ililt llil!

TAXI*GIVZE
r Taxi - Groepsvervoer -Zaeken - Rolstoelvervoer



LUSTRUMFEEST S. C. V.V.
GILZE.

Een geslaagd feest!
Op zaterdag 14 september vierden wij ons feest
samen met 114 feestgangers. Een paar mensen
moesten deze avond laten schieten vanwege
ziekte. Helaas voor deze mensen, wij hopen
dat zij er de volgende keer wel van mogen
genieten. En bij de volgende keer bedoelen wij
de jaarlijkse clubavond, die eraan komt op 21
december.
Terug naar de feestavond bij Hotel De Kronen,
waar Gerard en Carla met hun personeel garant
stonden voor een perfecte bediening. En zoals
de Vaan had gezegd ruim van tevoren: "laat
het maar aan ons over, ze komen niks tekort",
zo was het ook. Niemand kwam wat tekort,
drankjes en hapjes waren voldoende aanwezig.
Daarbij een goed stuk muziek, De Hank Boo-
mgaard Band, u aan te raden. Een gezellige
groep mensen uit onze gemeente bijeen, dus
feesten maar. Een openingswoord door onze
voorzitter, die dankte alle aanwezigen voor hun
komst en roemde zeer terecht de behandeling
door Gerard en Carla aan de supportersclub.
De leuke attenties, die wij mochten ontvangen
van oÍtze vrienden van E.V.V. en van Marita-
ma Schoenen en de attenties van V.V. Gilze,
deden ons goed. De voorzitter onder escorte
van de penningmeester van V.V. Gilze roemde
de supportersclub voor hun inzet en steun aan
de gehele V.V. Gilze. HU hoopte dat deze
steun en hulp nog vele jaren door mag gaan.
Hierbij overhandigde hij ons een mooi schild,
dat reeds in de kantine te bewonderen is, en
een prototype van het nieuwe T-shirt van de
supportersclub. Een twintigtal zal overhandigd
worden aan de supportersclub, eventueel voor
de verkoop indien er voldoende belangstelling
voor is. Het logo moest nog vergroot worden,
maar de geste was zeer leuk.
Onze dank aan allen, die ons feliciteerden en
voor hun gezelligheid op deze avond, die voor
ons onvergetelijk is.
In de vroege avond voor het feest was er nog
een ballonvaart, beschikbaar gesteld door
Drankenhandel van Enschot en Grolsch. Van
de V.V. Gilze en van de S.C. V.V. Gllze

mocht elk één persoon mee varen. Door loting
werden door beide clubs de gelukkig winnaars
getrokken. De V.V. Gilze-winnaar was Cees
Kock en de winnaar van de suppoÍtersclub was
Rene Bartelse. Beiden hebben genoten van
deze ballonvaart, zo hoorden wij later op het
feest. Helaas konden wrj u niet tijdig op de
hoogte stellen van deze geste. Er is nog wel
een stuk opgestuurd naar De Stem en Het
Brabants Dagblad, maar zoals zo vaak gebeurt,
geen plaatsing van dit bericht.
En het oudste en het jongste lid van de suppor-
tersclub hebben een attentie ontvangen in de
vofin van een fruitmand en speelgoed.
Op het einde van het feest was er voor iedere
aanwezige nog een leuke attentie in de vorrn
van voetballetjes van chocolade, verpakt en
versierd met een fleurig lintje in de clubkleu-
ren van V.V. Gilze.
Volgens ons ging iedereen voldaan naar huis
en gezien de vele leuke reacties op zondag was
het geslaagd. Jammer, dat het 1e ons geen
zege kon schenken bij Zundert, die houden wij
nog tegoed als supporters.

Mensen, allen nogmaals dank en tot ziens!

Sc(relqtloot:
HeuvelrtÍqoi ll
5116 (t'l Glk.
ot6tt - il8,

Oplossing puzzel

Zoals in de vorige "Voorzet" werd aangekon-
digd, zal geen puzzel meer in het clubblad
worden opgenomen. Dit vanwege het geringe
aantal inzendingen. Toeval of niet de laatste
puzzel gaf een behoorlijke toename te zien van
het aantal inzendingen.
De oplossingen (13) waren allen goed. Als
gelukkige prijswinnaar kwam Tim V/irken uit
de bus. Dus Tim jU mag in de kantine aan de
bar 10 Gilze flippo's t.w. van f 18,50 gaan
ophalen. O ja, natuurlijk, de oplossing was
"seizoenstart".
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Oproep aan alle trainers, leid(st)ers
van de v.v. Gilze.

Langdurige zieken en of geblesseerden in uw
team? Graag melden aan de supportersclub,
deze zorgt dan voor een kaartje of attentie.
Ziek of geblesseerd zijn is al erg genoeg, maar
vergeten te melden zodat wij niet kunnen
reageren is nog erger. Een kaartje, een bezoek,
een attentie, het is altijd fijn als er foch aan je
gedacht wordt. Alle jeugdteams melden bU
John Graafmans, Kruithoorn 11. Alle senioren-
teams en leden supportersclub melden bU
Martijn Roovers, Heuvelstraat ll.

VARIA

Graag worden wlj op de hoogte gehouden door
de leiders/sters van een kampioenswedstrijd
en/of bekerfinale, zodat wij daarbij aanwezig
kunnen zijn en bij overwinning kunnen trakte-
ren op de bekende Gilzer flippo's (a, die blau-
we).

Hierbij wensen wij alle zieken en/of gebles-
seerden een zeeÍ spoedig herstel toe.

Als wij met deze berichten bezig zijn, gaat het
met veel teams nog niet zo best.
Jongens, meisjes, dames en heren zet er geza-
menlijk de schouders onder en toon inzet en
wilskracht, dan gaat het zeker lukken in de
komende periode, dat zal je zelf zien. Kop op
en laat iedereen zien dat je een Gilzenaar bent,
dus: stijgen op de ranglijst moet het motto zijn.
De supporters steunen jullie daarbij, dat is
zeket.

De supportersclub bestaat inmiddels vijf jaar,
dit is ondertussen gevierd door ongeveer 120
personen bij De Kronen. Dat deze avond een
succes was, dat is ook zeker, de vele leuke
reacties die wij mochten ontvangen, onderstre-
pen dit. Maar dit kan alleen maar mogelijk zijn
dankzij de steun van vele leden, die onze club
trouw bleven en de onmisbare steun van de
sponsors.

De Kopak/C1000, dus Joan en Han Hapers,

voor de korting het gehele jaar door bij aan-
koop van levensmiddelen en fruitmanden.

Goof en Anny van Loon, otTze slager, die
telkens weer onze club steunt door kortingen
en zijn geweldige service. Denk ook aan de
worstebroodactie, het vele en smakelijke beleg
voor ons allen.

Ad en Jolanda Spapens, ja, orze bakker, voor
de kortingen en de medewerking en steun
tijdens onze jaarlijkse worstebroodactie, waar-
door wij als club toch een hele mooie finan-
ciële prikkel krijgen en wij weer veel voor
V.V. Gilze kunnen doen.

Cees Roelands van het verzekeringsadviesburo,
die al die tijd gratis onze berichten kopieert,
inclusief het papier, ook dat is een financiële
steun voor onze kas en club.

Dan ook nog oÍtze vele prijzenschenkers en
onze kortinggevers bij onze aankopen. Namen
noemen zou gevaarlijk kunnen zijn, het zijn er
zoveel in Gilze, die ons een warÍn hart toedra-
gen.

Allen dank voor uw steun!

Clubavond supportersclub op zaterdag 2l
december, aanYang 19.00 uur.

Koffietafel met daarna een aantal rondes bingo
met leuke prijsjes.
Aanvang koffietafel is om 19.00 uur, dus wees
op tijd aanwezig.
Gezien de leuke avonden van de voorbije jaren
hebben wij aan deze clubavond niets veran-
derd, wat goed is, moet je zo laten.
De eigen bijdrage is ook hetzelfde gebleven:
voor leden Í 5,-- en voor uw partner Í I0.--,
dat is voor de koffietafel, twee consumpties en
gratis bingo.

Wij vragen wel aan u om uzelf bij ons op te
geven voor deelname aan deze clubavond en
uw eigen bijdrage tegelijk te voldoen. Mogen
wij weer op een bomvolle kantine rekenen, net
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als de andere keren dat wij onze clubavond
hielden.
Een tip van ons: geef snel op, want u weet het
misschien wel: vol is vol! Ons en uw clubhuis
kan 100 personen aa[, maar meer niet. Dus
wilt u er graag bij zrjn, vul gelijk de strook in
en geef deze af.

Ja, ik kom graag naar de clubavond van de

suppofiersclub op 21 december.

Naam

Met/zonder partner.

Ik sluit hierbd tegelijk mijn eigen bijdrage en
die van mijn partner in.

Inleveren mogelijk tot 8 december.

PAPruLENBINGO

Voor alle pupillen van V.V. Gilze is er op
zaterdagmiddag 2l december een gratis 0a, je
leest dat goed) bingomiddag met leuke prijsjes.
Je moet alleen een goed humeur en een stift
meebrengen op deze bingomiddag voor jullie.
En stop het een en ander in je zakken, je weet
maar nooit waar ze om vragen en daarmee heb
je ook nog kans op een prrjsje.
Ouders en pupillen, deze middag begint om
13.30 uur en is ten einde rond 16.15 uur,
zodat u uw kind kunt ophalen als u dat wenst.
De kinderen die aan de bingomiddag meedoen,
blijven tot het einde binnen in de kantine.
Alleen met uw melding aan ons kunnen de
tijden veranderen, zo spreken wlj dat met u
allen af.

KERST. EN NIEAWJAARSKAAR.
TEN GEZOCHT VOOR AANKLE.
DING KANTINE V.V. GILZE

Jongens en meisjes, pak verf, stift, potlood,
schaar of wat anders en maak een leuke kerst-
of nieuwjaarskaart voor ons.
Jullie krijgen van ons nogal eens wat aangebo-

den: bingo, steun aan jeugdkamp, traktaties bij
kampioenschap of bekerwinnaar. Geef ons nou
eens een wenskaart terug, daar kun je ook nog
een leuke prijs mee winnen. Bovendien is de
kantine dan ook nog leuker versierd met jullie
tekeningen. Deze keer echt doen hè? En weer
niet vergeten, wij vergeten jullie ook niet.
Inleveren van de wenskaarten één week voor
deze bingomiddag bij jullie leidersisters of in
de kantine aan de bar.
Niet vergeten en veel plezier bij de bingomid-
dag en dan misschien naar huis met een extra
prijs voor je wenskaart.

Mogen wij ook weer op de steun rekenen van
vele leiders/sters op deze bingomiddag om een
handje mee uit te steken bij de kleinsten en de
boel even mee op te ruimen na afloop?
Bedankt alvast voor uw aanwezigheid en steun!

OVE RZ I C H T KAARTAV ON DE N

Kantine V.V. G1lze, inschrijven vanaf 19.30
uur, aanvang kaarten: 20.00 uur.
De kaartavonden zijn op vrijdag 8 november,
vrijdag 22 november en vrijdag 13 december.

Let op: om de Naalden Kaarttrofee tussen
E.V.V. en Gilze wordt gekaart op vrijdag 22
november in Gilze en op vrijdag 28 maart in
Rijen.

Graag op tijd aanwezig zijn, natuurlijk zorgen
wij weer voor een hapje en voor leuke prrjzery
zowel voor het kaarten als voor de loterij.

Kosten voor deelname kaarten is / 2,50 per
deelnemer.

Mocht u ook gtaag een keer gaan kaarten bij
E.V.V. in Rijen, dat kan op: vrddag 15 no-
vember en vrijdag 20 december.

Veel kaartplezier en breng gerust wat vrienden
mee, die graag een gezellig potje kaarten.

Graag tot ziens op deze kaartavonden!
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Radio - TV 4a /aÍi/,o
Kerksffaat 39 Gílze

e 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
wassen* drogen* koelen* vriezen
strij ken* koffi ezetten* r0rt2.....

pels & ioosten bv

YOOR AI UW BEGIAZIIIGETI.

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
Telefoon 0161-2273Os
Telefax 0161-225804



In gesprek met:
Christ Pelkmans

De feestavond van de supportersclub loopt ten
einde. De Hank Boomgaard Band, die deze
avond met hun muziek voor veel gezelligheid
en dansplezier zorgde, is druk bezig hun
muziekinstrumenten weer keurig in te pakken.
We moeten het nu verder stellen met.,het reper-
toire van Gerard de Vaan. Henk van Gestel
loopt zenuwachtig rond op zoek naar de pla-
quette die hij eerder op de avond mocht ont-
vangen van Aimé Cruysbergs. Maar geen zorg
hierover, het mooie aandenken is weer terecht
en heeft een mooi plekje gekregen in de Gilzer
kantine. Met het vertrek van de band was het
feest nog zeker niet afgelopen. De verhalen
werden er alleen maar interessanter en span-
nender op, hier en daar door de drank be-
invloed. Zo wist, om maar eens iemand te
noemen Christ Pelkmans te vertellen dat Jan
Boomaars al zeker drie keer in deze rubriek
aan het woord was geweest. Het zal duidelijk
zijn dat hij na zo'n uitspraak niet meer ont-
kwam aan een gesprek, waaraan hij ook vlot
zijn medewerking toezegde. Voor wie Christ
niet of minder goed kent. Hij is 56 jaar en
woont in de Lochtstraat op nummer 5.
Zijn beroep is assistent accountant bU N.B.C.
paftners te Tilburg. Binnen de v.v.Gilze is hij
elftalleider van Gilze 1

zeg maar de praatpaal voor de spelers. Verder
houdt hij zich bezig met het regelen van het
vervoer, is lid van de spelersraad en organi-
seert aktiviteiten voor de selectie. Daarnaast is
Christ sinds enkele maanden ook bestuurslid
van de supportersclub. Na al die jaren is hij
nog steeds verzot op voetbal, de mindere
prestaties van Gilze 1 kunnen daar geen veran-
dering in brengen. Christ kan terugzien op een
aktieve voetballoopbaan van zo'n 13 jaar. Op
zijn twaalfde jaar begon hU bU de C jeugd en
moest op zijn vijfentwintigste stoppen vanwege
een ernstige knieblessure. Toch gebeurde er in
die periode nogal wat. Zo werd met de A-
jeugd een kampioenschap behaald en werd in
hetzelfde seizoen de kringbeker gewonnen,
zoals die toen nog heette.Op de vraag of hij
zich nog bijzondere voorvallen uit die jeugdpe-

riode weet te herinneren hoeft hij niet lang na
te denken. Zo vertelt hrj: " We kenden vroeger
bij de senioren een elftalcommissie, die o.a.
tot taak had de elftallen samen te stellen. Hoe-
wel ik als 16 jarige bij de A-jeugd speelde,
werd ik door die commissie opgesteld voor een
vriendschappelijke wedstrijd tegen D.O.K. uit
Dordrecht. De wedstrijd stond op het punt te
beginnen totdat Charel Baeten, die hoofd junio-
ren was, mij had opgemerkt. Hij moet gedacht
hebben, verdomme da's tegen de regels efl zo
werd Chrisje door Dhr.Baeten persoonlijk naar
de kant geroepen. Hier werd me nog eens
duidelijk gemaakt dat dit echt tegen alle regels
was. Zo kon ik me erg teleurgesteld weer om
gaan kleden. Gewoon te jong dus. "
Komend bij zUn seniorentijd vervolgt Christ,
"ik had de naam een harde verdediger te zijn.
Mijn positie was de rechtsbackplaats, maar heb
ook op andere plaatsen gespeeld. Hierover heb
ik trouwens nog een leuk voorval te vertellen.
In het seizoen 6l-62 speelde Gilze 1 tegen
V/.V.O. Met de rust was Gilze al op een 3-0
achterstand gezet. ïV.V.O. had in de persoon
van Jan Reyntjes eefi zeer snelle linksbuiten die
mij dan ook aan alle kanten voorbij liep. Ik
werd niet gewisseld maar moest in de voorhoe-
de gaan spelen. Het lukte me om 3 keer te
scoren en zo nog een gelijk spel uit de wacht
te slepen, ja.ja. dat waren nog eens tijden. "
besluit Christ. Ondanks dat hij de naam had
een "harde" te zijn is hij voor niet meer als
twee wedstrijden geschorst geweest en kreeg
een enkele keer voorwaardelijk zoals dat toen
nog heette. Wel had de vereniging een discipli-
naire straf voor Christ in petto die er niet om
loog. Daarvoor was de volgende reden. Toen-
malige trainer Piet van Bladel stelde Wim
Wirken ('t Patske) niet op vanwege vormver-
lies. Christ hierover, "dat beleefde enkelen als
een totaal verkeerd besluit en wij meenden dat
te moeten laten merken door te bedanken. Het
waren Frans Pelkmans en Jan Moelans die zich
solidair verklaarden. Het bestuur dacht dan
zullen wij jullie eens laten merken wie hier de
baas is eÍr zo werden we voor maar liefst 4
maanden geschorst. Jan Haans, onze dorpskap-
per en een rasechte supporter van toen, wond
zich enorm op over dit besluit. Hij besloot tot
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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)

,t voor carrosserie - verbouwing
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* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij
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de oppositie en startte een handtekeningenactie.
Het bestuur bleek hier niet ongevoelig voor en
bracht de schorsing van 4 maanden terug naar
4 wedstrijden.
Helaas werden wel 3 van die 4 wedstrijden
verloren. ïVe zullen maar zeggen dat we echt
gemist werden. " Een speler die hem nog steeds

op zijn netvlies gegrift zit is Joske van Gils.
Jarenlang was hij een vaste kracht van Gilze 1.

Hij had naast een ongelooflijke inzet ook een
perfecte techniek. Voor
Christ was hij een waar voorbeeld. Binnen de

vereniging van nu is het Jan Boomaars die
Christ in positieve zin opvalt. "Naast dè ge

tegen deze mens zo lekker aan kunt praten,
doet hij zo ontzettend veul vur de vereniging
en dè allemaal pro deo. Het is ok nie vur niks
dèt ie al drie keer gevroagd is \ur een gepre§e
in "De Vurzet". De mooiste momenten beleef-
de Christ met Gilze 1 toen zlj in 1966 kampi-
oen werden in een beslissingswedstrijd tegen
Hilvaria die met 3-1 gewonnen werd. Hierna
speelde Gilze 1 jaren onafgebroken in de derde
klasse. Hiermee komen we toch even bij het
seizoen van nu. Ondanks dat Gilze 1 in een
diep dal zit, wil Christ een positieve benade-
ring. Er zijn verschillende factoren die deze
situatie tot gevolg hebben. Toch vindt Christ
één van die factoren ligt bij de spelers zelf en
dat is zeker niet hun talent of kwaliteit.
"Als hun prestaties op het veld gelijke tred

hielden met die in de kroeg, dan hadden we
een wereldelftal," overdrijft Christ enigszins.
"Mannen, leef meer voor de sport , houdt er
rekening mee in het uitgaansleven. " Benadrukt
Christ. We laten het voetbal even voor wat het
is , er is immers meer, veel meer tussen hemel
en aarde. Zaken waaraan we ons ergeren of op
verheugen bijvoorbeeld. Zo ergert Christ zich
aan mensen die voor iedere oplossing 10 pro-
blemen zoeken. HU draait het liever om en
probeert voor 1 probleem 10 oplossingen te
zoeken. Verheugen doet Christ zich op de
regelmatige bezoekjes aan zijn kleinkinderen.
"Ik heb nooit kunnen vermoeden dat het opa
zljn zo mooi kan zijn, het is zogezegd mdn
mooiste hobby geworden. " laat Christ ons
weten. Ook biljarten en lezen beschouwt hij tot
zijn lieftebberijen. En ondanks alle tikken die
Gilze 1 te verwerken knjgt, kan Christ nog
iedere dag lachen. Vooral de Engelse humor,
die zijn inziens door geen enkel volk in kwali-
teit benaderd wordt, kan hij bijzonder waarde-
ren. Laten we hopen dat Christ ook weer eens
kan lachen na afloop van de wedstrijden van
Grlze 1. HU zal als elftalleider er alles aan
doen om hieraan zijn steentje bij te dragen.
Christ veel succes daarbij en bedankt voor je
bijdrage aan dit gesprek.

Jos van Dongen

De ommekeer ??

Yierdeklasser geeft rode lantaarn door

Gilze boekt eerste
zege hij Haarsteeg

DtNKÉ\'f
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Café-Zalen 't Centrum biBdt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.
Iíij bieden rlimte voor gezelschappen vanaf 2O
frersonen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes' , etc.

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

sfeervol café
- geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
Gilze, tel. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte autors

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel
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PETER EALTBR B.V.
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Jean de Koninck....

Op een dag besloot mijn vrouw eens alleen
naar de stad te gaan. Heerlijk, zowel voor haar
als voor mij. Ik werd niet verplicht om uren-
lang in die modewinkels te kijken. Anderzijds
kon zij nou eens zonder het gezeur van mij en
de kinderen uitgebreid uitkijken naar de nieuw-
ste mode-trends! Het enige nadeel hiervan was
dat je financieel natuurlijk aan de goden bent
overgeleverd. Dit omdat je er zelf niet bij bent
om de uitgaven te bewaken, hetgeen tegen-
woordig nog eens extra gevaarlijk is door
middel van de betaal-automaat. Overigens had
ze tevoren al gezegd dat ze in de stad wel iets
zou eten en wij zouden ons wel redden met een
frietje. Ik had mijn kinderen er al op voorbe-
reid dat het niet onverstandig was om heel
enthousiast te reageren op de aankopen van
hun moeder, zodat deze manier wellicht nog
een vervolg zon krijgen. Wat schetste echter
onze verbazing toen mijn vrouw als het ware
'hotel-de-botel' met haar nieuwe kleding en
een akte-koffertje (?) thuiskwam. Met een
kwade blik in haar ogen vertelde ze haar ver-
haal. Tijdens haar (eenvoudige) middag-lunch
bij de Sinjoor was ze aangesproken door een
net geklede man met een akte-koffertje die
haar vroeg of hij bij haar aan tafel zdn soep,
'broodje gezond' en koffie mocht gebruiken.
Omdat er inderdaad geen tafeltje meer vrlj
was, had mijn vrouw daar geen bezwaar tegen.
Zonder nauwelijks een woord te hebben gewis-
seld verliet de man met een vriendelijke groet
het tafeltje van mijn vrouw. Nadat ook zij
klaar was met het eten vroeg ze de ober om de
rekening. Enigszins verbaasd vroeg ze aan de
ober waarom er op de rekening 2x soep, een
broodje gezond en 2x koffie stond vermeld.
"Omdat dit het verbruik was van dit tafeltje"
was zijn laconieke antwoord. Waarop mijn
vrouw nog eens vroeg: "dus ook hetgeen wat
de man die zojuist is vertrokken?" Inderdaad.
"Oh", zeí ze, "ik ken die man helemaal niet
maar hij vroeg mij of hij aan mijn tafeltje zljn
lunch mocht gebruiken". De ober bleef echter
op zijn standpunt dat mijn vrouw de gehele
rekening moest betalen, de man had zich im-
mers uitgegeven als haar man. Uiteraard vond

mijn vrouw dat orzinnig maar omdat ze geen
zin had in een flinke scene en het meer-bedrag
(f 14,75) niet de moeite waard vond om de
politie te waarschuwen, betaalde ze het volledi
ge bedrag! Op dat moment schoot ik natuurlijk
"in een wiek". "Jij bent gek!". Ze was echter
nog niet klaar met haar verhaal. Toen ze uit de
Sinjoor weer de Heuvelstraat inliep, kwam ze
ter hoogte van Blokker die man met dat akte-
koffertje weer tegen. Mrjn vrouw sprak de man
aan op zijn onfatsoenlijke gedrag en de Í 14,75
die zij van hem tegoed had. HU bood zijn
excuses aan en legde haar uit waarom dit zo
was gegaan. (voor de geïnteresseerde lezer: hij
had ruzie met zijn vrouw en was te resoluut
van huis weggelopen, zonder geld!) Omdat hij
echter vlakbij woonde, in de flat van de Katte-
rug, bood hij mijn vrouw aan om thuis even
geld te halen. Hoewel mijn vrouw hiermee
akkoord ging, eiste ze als 'onderpand' zijn
akte-koffertje. Na maar liefst 3 kwartier wach-
ten gaf mijn vrouw het op en besloot ze nog
gauw die leuke blouse te kopen en naar huis te
gaan. Vol verbazing hadden wij dit verhaal
aangehoord maar vroegen natuurlijk wat er in
het koffertje zat. Waarop mijn vrouw heel koel
en nuchter antwoordde: "al die onzin die ik
zojuist heb verteld".
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CAFETARIA PUIIUCKI
-STOKBROODJES
.D/V. SNACKS
-SCHEPIJS
-BELEGDE BROODJES
.VERSE FRIET

Gebr Oomen
Rzndhuissnaat l7
5126 CI{ Gilze
Tel. 0l6l-4s2779

KEURSLAGER

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

KHUffiSLÀGHffi
ffiuïi§ ilr J0ruffi

Nieuwstraat 63, Gilze,
tel. 0161-451263
Íax. 0161-453280

hkkervlees
Yan
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Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 2A 47

Tel: 0161 45 37 0O

Een nieuwe naam in zekerheid
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DE|T§PMIIylt.,Open kaart.

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
In 't dagelijks leven
Opleiding:
Getrouwd:
Lijfspreuk:

Hobby's:

Huisdieren:
Lid v.v. Gllze:
Status:

Vorige clubs:
Beste trainer:
(Sport)Idool:
Favoriete clubs:
Mooiste tenue:

Roken:
Drinken:
Stamcafé

Favoriete muziek:
Laatste boek:
Laatste film:
Beste acteur:
Politieke partij:
Beste politicus:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
'Wie zou je graag
ontmoeten op het
Gilzer sportpark?
Wie nodig je niet uit
op je verjaardag?
'Wat moet er anders
bij de v.v. Gilze?

Wat vind je goed bij
de v.v. Grlze?

Henk van Gestel
Nerhovensestraat 28

Grlze
6-2-1951
v/.4.o.
Chauffeursopleiding
Jazeker é

Eerlijkheid duurt het
langst
Voetbal, vogels, porLZZe-

len en het verenigings-
leven
Dat zijn mijn vogels
Sinds 1993

Mede onderhouden van
het buitengebeuren
Geen
Louis van Gaal
Barry Hulshof
Gilze en Ajax
Het reserve tenue van
v.v. Gilze
Stevig, van Van Nelle
Met mate(n)
De Pomp en de Gilse
kantine
Dixiland
Actueel
De Champ
Mickey Rooney
Kern '75
Onze aller Erica Terpstra
Spruitjesstamp
Afspraken nakomen

Haatdragend

Louis van Gaal

Oh dè zijn er zoveel

Saamhorigheid moet
verbeteren

De public relations maar
ook "De Voorzet"

Mening over het
clubblad:

Aktiviteiten bij de

v.v.Gilze:
Vervoermiddel:
Mooiste auto:
Vacantie-oord:
Wereldstad:
Teeveeprograflrma:

Lectuur:
Romantiek:
Mooiste vrouw:
Ideaal/hartewens
Gelovig:

Bijgelovig:
Hekel aan:

Zoals gezegd wel goed,
maar zou graag zien dat
de "barsprekers" voor
copy gingen zorgen.
Voorzitter van de suppor-
tersclub
M'n fietske
B.M.W.
Grand KANARIA
Gilze - city
Dun ouwerwetse Studio-
Sport
De krant
Dès al zoe lang geleeje

Tatjana
Een goed broedseizoen
Un bietje wel, nie hèèl
veul
Nee
Mensen die zich niet aan

afspraken houden.
Gerard Geysbrechts en
Toon Diepstraten. Perfect
werkend duo

Bewondering voor:

Ik geef de pen iloor:

Aangenaam: "Mijn naam is herder en
vanaf de C-2 de Hàssler van de v.v.Gil-
ze. Dat komt door dat mooie kappen en
draaien van mij met de bal en ook door
mijn botte overtredingen. Toen ik van
de jeugd naar de senioren ging kwam ik
in het dreamteam van Gilze 6. In Gilze
6 heb ik geleerd om veel, heel veel bier
te drinken, om daarna 's avonds in het
Hippelpadje in slaap te vallen en dan
toch nog heelhuids thuis te komen. Ja,

in Gilze 6 heb ik veel geleerd. Vervol-
gens promoveerde ik natuurlijk naar
Gilze 5.

oen ik nog zo'n drie jaar doorgegaan met
kappen en draaien. Dit jaar heb ik gekozen

voor törward van Grlze 5 en hoop natuurlijk
oÍn nog hogerop te komen bij de v.v. Gilze als

törward. Over de v.v. Gilze heb ik geen klach-
ten. Wel heb ik klachten over de vertrektijden
bij uitwedstrijden. 9.00 uur 's morgens is toch
geen tijd voor een herder die zaterdagavond
nog laat al zljn schapen moet tellen. De groet-
jes van herder Mark. De pen geef ik door aan

de witte van Gaal van Gilze. "

Mark Hermans.
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Nieuwstr.3B
Gil zetel: 0161 -453813

àffifliffiIltW,:i,
Het adres voor r

Sport en

Dames , Heren ,Kinder ,

etijdVr ij sschoenen

Maritarna

schoenen

MARITAMA SCHOEï{Eï\tr geeft aan

Alle Leden van deV,V,GiIze

10 
olokorting op :

Voetbalschoenen, scheenbeschermers,

voetbalkousen

of andere voetbal , artikelen
(alleen op vertoon van uw lidmaatschapbewijs)

Waar kunt U beter terecht voor een deskundig advieslltt

Openingstijdenr lv1.a I Wo / Do /Vr t9,00 -12,15U . 13,15,18,00 U

Za r 9,00 ,16.00 U

Vrijdag Koopavond tot 20,00 U

Dinsdàg de gehele dag gesloten
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Wij presenteren u nog
"de Lift, wanneer ??

a.l

Dc Voonet, ofuaber 1996 pag. 76

&



U
oa

ryt
a

V
a

Ind b ons
a

een pnma lnge-
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team

Rabobank
Bparle-Nass au en omstreke n

Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze Riel en Ulicoten


