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Eras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAIU
Iel./fax: 0l6l-491 613

GESPECIALISEERD IN

CLUB[(LEDING

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, 1ilil A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
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TAXI*GILZE
r Taxi - Groepsvervoer - Zieken - Rolstoelvervoer
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Rcdactiem cdcrvcrkers :

Willianr Akkcrrrrans
.los vau I)«rngcn

Anloon Iiacs
IIcnk van Cicstcl

Vrlorpagina:
Jos llroc«lcrs

Ptrtr,cl:
(lccs Kock

Prcnt van de maand:
.lo«rst van Puijcnbrock

Oplagc: 440

v.v. Gil,zE
Bestuur:

Aimó Cruyshcrgs
Cces Kock

Tinckc van Vugt
Mart Machiclscn

.krhan ()prins
Ad Klaasscn

William Akkcnnans
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sccr:
pcnnm
lcclcn:

SUPPORTERSCLUB
Ilestuur:
voorz.: Hcnk van (icstcl
secr: Martiin Roovcrs
pcnnm: .Iohn Aarts
lcdcn: Christ Pelkmans
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Public Reldiuts:
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De Voorzet
(4c sciz«rcngang 199611997. clcccmbcr 1996, nummor 3)

"De Voorzet"
(uilgwe van de V.V. Gilze
en de Supportencluh)

In diÍ nummer

Als hct .iaar tcn cindc loopt. is clirt vaak ccn aanlcicling om stil tc
staan hi.i gcbcurtenisscn wirarop.lc graag oÍ'nict graag tcrugki.ikl. Jc

hcbt menscn dic clit licvcr in hun ccntie clocn. anclcrcn r.krcn clat

wecr lievcr mct hckcnclcn oÍ' in een vertrouwtlc omgcving. Dc
aanstaanclc kcrstpcrioclc gccÍ1 ook vaak monrcntcn ()m ccns
ontspanncn wat litcratuur tc lczcn. Wi.j als rctlactic van uw cluhblad
"Dc Voorzct" hopcn hierin ccn hi.jdragc te kunncn lcvcrcn. Rcst ons
nog u li.jnc l'ccstclagcn tc wcnscn en alvast ccn gclukkig ón (maar
dat gaat vaak samcn) gczond 1997. Want wcllicht zicn wi.i u nog op
rlc nicurv.jaarsbiiccnkomst. ckrndcrdag 2 .ianuari 1997. aanvang
20.30u. Dczc is hcstcmrl voor icdcrccn: supporlcrs. lcclcn. spon-
sors. cigcnli.ik ccnicclcr die V.V. Gilzc ccn warm haÍt tocdraagt.

Hicronclcr gcvcn r.vii u ccn inhouclsopgavc van clc voor u liggcndc
"Voorzct":

+ Nirdere kennismaking mct....
+ Column "Jean de Koninck"
* ln gesprek met ....
* Gilzc 3 stclt zich voor
* Nieuws van clc Supportcrschlb
+ Ik gccf de pcn door aan....
* Jcugdzaken
* Aktivitcitenkalcnder
* Prent vÍrn de maflnd
* Opcn Kaart

pag.2
pag. 3

pag. 4
pag. 5
pag. 1
pag. 9

pag. l0
pag. I I
pag. l3
pag. 14

Goed om te weten:
* Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilzc:

Bi.j Arno Aarts. Van Heinshcrgstraat 42. tcl.45ll69. AÍ-
mcldcn clicnt uitcrli.ik tc gcschicclcn vírírr 3l mci. Bij aÍ'mcl-
dingcn naclicn. hliiÍt mcn clc jaarcontrihutic van hct nieuwc
sc izocn vcrschulcl igd !

+ AanÍal lcden V.V. Gilzc: 436 (pcr l-12-1996)
* Aantal ledcn Srrpportersclub V.V. Gilzc: 166 (pcr l-12-1996)

Licl worclcn van onze supportcrscluh'?
Dat kan! Evcn ccn hcllct.le naar 455549 oÍ'ccn hricÍ'ic
afgcvcn bij Hcuvclslraat I I oÍ Ncrhovcnscstraat 2lt cn rvi.i

schriivcn u graag in v«'ror twec tientjcs pcr scizocn.
+ Inleveren kopii voor de volgcnde "Voorzct":

Uiterlijk I ÍL'hruari 1997. hii rlc rcdactic oÍ in clc "Coca-
Cola-Aktic-bal" in ons cluhgchou',v.

+ Telefoonnummer clubgebouw: (0161) 451993



CAFETARIA PUMIUCKI
-STOKBROODJES
-DIV. SNACKS
.SCHEPIJS

-BELEGDË BROODJES
.VERSE FR|ET

Gebr Oomen
Raadhuisstnat l7
5126 CK Gilze
Tel. 016l-4s2779

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

il{il[Jffi§1.e HpA

ffit3 L'S ti Jfiï\l ffi

Nieuwstraat 63, Gilze,
tel. 0161-451263
Íax. 0161-453280
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Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid
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Een nsdere kennismaking
met.
Dczc kccr ccn gcsprck mcl clc shirtsponsor
van hct C'2-iuniorcn-tcam. Kcurslagcrii
Guus dc .f ong. Ecn gcvcstigdc nírírm in

Gilzc maar cigcnliik clocn wii hct gchclc
pcrsonccl hicrmcc tekrlrt. rvant hct is namc-

liik nict allccn Cuus dic dc slagcrii hccli
gcmaakt tot clc uitstraling dic hct nu hccÍt. ln
dczc tiicl van vcrgÍrandc krvalitcitsnrxmcn is
ccn gcmotivccrcl lcam crg hclangrijk cn .iuist
daarop is Guus. sÍrmcn mct zijn Annckc. crg
tcvrcclcn. Op clit momcnt hccÍ1 mcn 7 lull-
timcrs cn 5 part-timcrs in dicnst. Maar hoc is
Guus hicr cigcnlijk in gcrold'/ Hil komt uit
ccn cchtc Dongcnsc slagcrsl.amilic. Zo hacl-

rlcn t,uvcc brocrs van tlc vaclcr van Cuus
(Johan) al ccn slagcrii in Dongcn en Tilhurg.
En claarmcc hicld hct nog niet op! Dric
hrocrs van Johan clc Jong trouwdcn mct 3

zusscn. nakomclingcn uit ecn hocrcnÍamilic.
Dic dric hctcn clus allcn "Dc Jong-V.r.l .

Stccn". Dc kindcrcn clic daaruit zi.in voortgc-
k«rmcn zijn oorspronkcli.fk o«rk in hct slagcrs-
vak tcrcchtgckomcn. Maar wc gaÍln tcrug
naar Johan clc Jong want dic starttc in l93li
ccn slagcri.i in Gilzc. Zoon Guus had vccl
amhitic om clc slagcrij ovcr tc ncmcn lcrrvi.jl
zijn brocrs ccn voorkcur haddcn voor dc

hanclcl. dc grossicrclcrii. Na clc koslschool cn

slagcrsvakschool ging Guus hi.l vadcr in dc

slagcrii wcrkcn. Onclcrtusscn volgdc hij nog
allcrlci oplciclingcn clic mct ctcn cn drinkcn
tc mitkcn hacldcn. zodrÍ hij van "allc marktcn
thuis is". Guus had voor zichztll al ccn
bcpaalclc visic ovcr clc slagcri.i cn mcrlc op
zi.in aandringcn slo«rt z.iin vadcr zich in lc)66
aan hi.i dc organisatic "dc Keurslagcri.i ". Dat
wil nict zcggcn da1 mcn nict mccr zclÍ'stantlig
was. cloch zo'n organisatic is voor dc klantcn
ccn'keurmcrk' voor o.a. krvalitcit. ass()r-

timcnt cn hcdicning. Daarnaast hicdt zo'n
organisatic hi.jvo«lrhcclcl ook voorrlclcn ()p

rcklamcvocring cn hcrkcnharc uitstraling.
Vader Johan ovcrlccd al op zccr .iongc lcc[-
ti.jcl zoclat Guus. ccrst nog samcn mct zijn
mocdcr. icts ccrdcr clan gcplancl de zaak
ovcrnam.
H«rewcl nog nict zo hccl lang gclcdcn (19-
9l). rvordt dc lcvcndc havc thans nict mccr
tkxrr hcmzclÍ' gcslacht. Wat cchtcr ahsoluut
nict lcn kostc is gcgaÍln van dc kwalitcit rvant
wckclijks zockt hi.j z.clÍ' dc dicrcn uit hi.j ccn

hckcnrlc mcste r/slagcrif . Bclangrijk is hi.l-
voorhcclrl r.r,clk vocclcr rlc clicren krijgcn" hoc

dc vcrzorging is cn ol rlc r.licrcn nicl tc sncl
grocicn. Kortom. op clic manicr is Guus
crv;rn vcrzckcrrl 'wal voor vlccs hi.i in clc

kuip hccít'!I
Op dc vraag oI clc mcnscn tcgcnu,oorr.lig
minrïcr vlccs ctcn. hccll Guus rlc crvaring
dat rlc vlccsconsumptic in zi.jn totrrlilcit gcliik
hlijlt. rkrch elat cr rvat vcrschuivingcn hcbl'rcn

plitirtsgcvonclen. Populair is hi.jvoorhcclLl kip
cn kalkocn. mcclc cloorr.lirt hct gcmakkclijk is

klnar 1c makcn. crg snrakclifk is hij vclc
anrlcrc gcrcchtcn cn ccn grolc vnriatic hicdt.
Nict allccn dc consunrcnlcn in rlc r.r,inkcl ziin
clc klantcn van Kcurslirgcrij Guus r.lc Jong.
mitirr ook vclc rcstauritnts cn hiivoorl-rcclcl hcl

Asiclzockc rs-Clcnt runl Pri nscnhosch.

Zrials ccrrlcr al gcmclil . staiÍ "Kcurslirgcri.j
Guus clc Jong" borg voor kr.valitcit cn irssor-

timcnt. Z,<t maakl mcn zcll vccl sirladcs.

kant- cn klaarmairltiidcn cn wÍlt allccn clc

cigcn klantcn rvctcn (cn nu clus ook u !;:
hcht Lr ccn Íccst.jc oÍ prtrtiftic cn u r.vilt uu,

gastcn trakte rcn ()p ccn koud- cn rvarmhulÍct
oÍ zclís ccn clincr aan huis'/ Als ccn lvarc tra-
ittcur hicclt Kcurslrrgcrii Guus clc Jong u

hicrhij ecn hclpcndc hancl. vrrn voor- tot
nagcrccht rnaar ook van hcslcl< tot aírvirsmicl -

dcl om hct maar cens Íigr-rurli.lk uit tc rlruk-
kcn. Kortom. vÍaÍrg gcrust mírÍrr ccns nirirr clc

mogclijkhcrlcn clic Kcurslagcrij Guus rlc Jong
u kan hicclcn. zckcr rncl hct ()()g ()p dc Íccsl-
dirgcn.
Dc tockomst van dc slagcri.i lijkt ook gc-
horgr-l . Zoon Johan (gcnocmcl elus nairr zi.jn

opa) hccÍ't vccl inlcressc cn rrmhitie ()m

dcÍiniticÍ in clc voctsporcn 1c trcclcn virn zijn
vadcr. Hct bloccl kruipt immcrs ....... om

mitrtr in slagcrslcrmcn tc hlijvcn! Kcurslrrgc-
rii Guus clc Jong (cn zijn mcrlcrvcrkcrs) is
gcvcstigcl aan r.lc Nicui.vstrirat (l-3. Gilze . tJ

bcnt cr van hattc 
"vclkoml

I)e Voon.et, decemher 1996 p«9.2
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Wsor go ie ondcrs noor foel
Raadhuisstraat 13
Gilze, 0161 -452074

"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

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

Ruime keuze in vlees- of visgercchten-

. Elte twec maandea wisselend keuzemenu voor J 32,5O p-p. (drie gangen)

* Dinerbonn'" "**:'l;1r"*' 
*'LZ:EEN oMGEvrNc 3

.GLASGR,ILLEN'

+ Minimaal 24 uur van tevoren te rescrvercD.

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

+ Bij bestcding van Í 32,50 P.P. ontvangt U bij ons ccn stempel,
bij inlevering van e€tr volle kraí (11 sternpcls) onwangt u een dinerboo t-w.v. Í 2s,@

+ D'n brooy ook voor uw feestjes tot max- 40 Personen-

* Yoor reserveringen of mecr informatic belt U Ol615 4 51548



Jean de Koninck
Waar o[ niet waar?
Kunt u ook zo genicten van een bezoek aan

hct toilet?
Je heht er volop privacy, hocwel jc in dat
geval wel over een twecde toilet moet bc-
schikken zodat dc overige familicleden in pa-
nieksituaties ecn uitwi.ikmogelijkhcid hcbben.
Hiermee vo«rrkorh je dat mcn ongedurig op
de deur bli.ift kloppen en je uiteindeliik niets
anders rest dan af te kni.ipen en het'rustge-
vende produktieproccs te ondcrbreken.
Maar zo heb ik op ons toilct een bakje han-
gen waarin wat lcesvoer ligt. Leuk om dc
tijd te doden als je een wat moeilijkc stoel-
gang heht of als .ie hct ecns lekker op .ic gc-
mak wil doen. Zo'n moment had ik de laat-
ste keer en mi.in oog viel op enkclc 'pakken-
dc' kopteksten van een trveetal wcekhladcn.
Story en Weekend. Ik ncem u grnag ecns
mce in de wercld vol 'shorv ancl glamour':
In heidc bladen kunnen wij lezen clat cr ecn
einde li.lkt gekomcn aan de lieÍde tusscn Wil-
lem-Alcxander cn Emily. Ecn rvaar drama.
want de ouders van Emily hchhen hun toe-
vlucht moeten zockcn in een optrekie van cn-
kclc miljocncn in dc huurt van Antwcrpen.
Celukkig. zo kunnen rvc lczen in Wcckcnd.
hiclpcn de oudcrs van Emily cn haar 3 zus-
sen dapper (!) mcc mct dc verhuizing. In dic
verhondenheid vcrrverkt dc gehcle familic
allc emotics na de aÍwijzing door Koningin
Beatrix. Maar elke mcdaille hceÍ1 ccn kee-
rzi.ide want, volgcns Story jaagt Emily nu op
de Bclgische kroonprins!
Over koningshuizcn gesprokcn. nou .ia wat er
tcnminste na dc schciding ervan over is.....
Zo verhood Prinses Diana (lady Di voor insi-
dcrs) haar zoon cen bczock te brengcn aan
ecn housc-party. Hocwel hij hiervoor al een
kaartie had gckocht van maar licÍ.st 70 gut-
dcn (!). had Diana bli.jkhaar ecn vooruitzien-
dc blik. De h«rusc-party ontaarddc namcli.jk
in ecn ware orgie. getuige de vele Íoto's in
Wcekend. Overigens maakte het wcckblad
hicrbi.i een lirutje. of kunnen wc volgcndc
wcck lezen dat lady Di cen man is? In plaats
van prinsq Diana. stoncl er mct grote lettcrs
PRINS DIANA.
In Story kunncn wc eindcli.ik lezcn waarom
Cindy Pielstroom (cle assistente bii Hans van
der Togt's Ratl vfln Fortuin) weg mocst:
Leontine Ruiters komt weer terug, nu geble-
kcn is dat haar opvolgsters mindcr populair

warcn. met name hct omdraaien van dc
lctter-hord.ies (!) kan Lcontinc bcter als gccn
ander. Tja. ik ben toch benicuwd naar de
vooropleiding van Leontine!
En voor Gcrard Joling hli.i{t het maar moei-
li.ik te aanvaarden dat zijn vricnd Wino een
kind heeft verwekt hii dc zus van Marco
Borsato. En hij he eft ook wel ecn bcctie
gclijk. als ie ie collega's of familic daarin al
niet mcer kunt vertrouwcn. Maar .ja. dat was
volgcns Wcckend zo. in Story kunncn wc
echter lezen dat met Gcrard allcs gocd gaat.
Zou Story iets later van de pcrsen zi.in gerold
en zij dus werkelijk het laatste nicurvs hcb-
hen gehad....,
Overigens over Marco Brtrsato gcsprokcn.
volgcns Weckcnd is hi.i echt blii met dc
aanstaande bahy van zijn zus Sylvana. Hij
hccft echter rvel toegcgcvcn dat het natuurli.jk
wcl wat spanningen gccft in dc tamilie.
Marco zal er echter alles aan doen om zi.in
zus bi.j tc staan. Gclukkig. want ze staat er
toch maar mooi alleen voclr!
En rvat clenkt u hiervan: de mooistc man van
dc rvcrcld bli.jkt een Bcls te zi.ln! Hi.i rvas
vroeger erg verlcgen maar sinds kort is hi.j
volgens zi.fn vriendin vccl opcncr gcrvordcn.
Hi.j is nu echt ecn vlottc kercl en zc vinclt hct
nict crg dal ze haar vricncl nu nict mccr
alleen v«ror haarzcll' hcctl.
En Don Johnson (actcur Miami Vicc) bli.ikt
toch wcl ecn crg gocd mcns tc zi.in: volgcns
Story is hij ondanks dc scheiding mct Mcla-
nie Gril'fith toch nog op kraamvisitc gegiran
naclat zc. viif maanden na haar twcccle hurvc-
li.ik. moeder was gervordcn. En dat tcrrvi.jl zc
Don in de steek had gelatcn voor haar nicu-
wc Spaanse lieÍde. Nou menscn. dit is toch
nict te gckrven.

Daarom stcl ik cigenli.ik aan dc consumcn-
tcnbond vo()r om een vergelijkcnd "waren"-
onderzoek in te stellcn met bctrekking tot dc
divcrse in omloop zi.indc 'roddelbladcn'. En
met een nadruk op "waar".

Jean de Koninck

I)e Voonet, decemher lg96 pag.3



Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekketijke prijzen.

Iíij bieden ruimte voor gezelschappen wanaf 20
personen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- frersoneelsfeesten
- 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 auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel

I :!:

'r,;::! .

I

Wml
Iro*oi
L ur -l



d

In gesprek met. . . .
......Vic Verheycn
Er is alle redcn om eens mct Vic in gesprck
te gaan. Hij is immcrs een zeeÍ trouwe
supporter die Gilze 1 ook in moeilijke tijden
bliift steuncn. Samen met zijn vrourv Jokc
woont hij inmiddcls alwcer z.o'n 8 jaar in cle

Pastoor Coninxstraat op nummer 31. Vic
werd 28 novembcr j.l 76 jaar. Hij is ecn
geboren en getogen Alphenaar. In 1950
trouwde hij en verhuisdc naar Gilzc." Jaren-
lang werkte hrj bij dc Ncttenbouw. Het soms
z)'waÍe werk lcverde hem zodanig rugklachten
op dat hij op zijn zevenenvijftigste in dc
W.A.O. terccht kwam. Toen Vic 17 jaar was
richtte hij mct nog enkelc Alphcnaren
V.I.O.L.A. op. Dit was ook hct begin van
zijn actieve voetbalkropbaan, die tot 1950
duurde. Vic over deze tijd, "Ge gcloolt het
of nie. mar Gilze zou mi.j toenterti.id wel
gcwillcn hcbben. mar ik bleef V.I.O.L.A.
trouw. Ondanks dat ik un cchte Gilze sup-
porter ben. ligt mi.in gcmoed nog alti.id bi.i
V.l.O.L.A. " verduidelijkt Vic.
"lk was vrugcr d'n stopper-spil. Een vededi-
gcr dic voor niemand oan de kaant ging. In
hct vuur van dc wcdstri.id wicr dur nog wcl
ccns gevlockt. ja ok dur mi.j. Gc had 't dan
mctcen aan de stok mce d'n schcidsrechtcr.
die herinnerde er ons dan oan dè rvc litl
waren van een Rooms-Katholieke sp<lrtver-
eniging. Ge kon bij wi.jze van sprcken betcr
iemand tegen z'n schencn trappcn als vloe-
ken." z<.r weet Vic ons tc vcrtellen. Tocn Vic
zi.jn acticve v«rcthalloophaan ten eindc was.
werd hi.j supporter van de V.V. Gilze. Op de
vraag of zijn vrourv hcm toen en ook nu nog
nict mist op zondagmiddag. zegt Vic. "hct is
maar nct hoe ge zc 't gcwoon mokt. nccmt
da maar van mi.i oan." verklaart Vic. "Wclk
voorval Vic is jou uit al dic .iarcn voctbal hct
meest bijgeblevcn?" "Nou doar hocf ik nie
lang over te denkcn. Hct is zowaar als dè ik
hier zit. Eén kampioenschap dè zal ik nooit
vergeten en dat werd behaald tegen Spoord-
onk in 1947. lk zal 't oew vertellcn. Unnc
chaufl'eur van Bartjc de Jong. de graanhandc-
laar uit Alphen. rccd ons mee hil 't el[lal in
een open vrachtwagen noar Spoordonk. Doar
aangekomen stikte ik zocwa van dc zenuwen.
We waren goed op ti.jd doar. Ik dacht as ik
nou nog efkes ecn borreltje goa drinken dan
blijf ik m'n zenuwen te boas. Ik stapte de
kantine binnen. woar al z-oen vijftien man

van dc tegenparti.j binnen was. Ik hoorrJc ze

nog net tcgen mekoar zeggcn. as we dic.ie
stoppcr-spil uit kunnen schakclen dan moa-
kcn wij een goeje kans te winnen. Zonder
m'n eigcn te bedenkcn zee ik. uitschakclcn?
As ge dè rvilt dan mot ut nou docn. mar op
het veld goa jullie dè nie lukken." Zo hluftc
Vic. "Het werd een prima wedstri.id. zonder
rottighcid. we wonnen mct 0-3 en werden
zodoendc kampioen. Naderhand hcbben we
mec dic mannen van Spoordonk. dic toch
eigenlijk nie zo'n beste noam haddcn. er nog
flink op los gcfist. Het was mar gocd dè we
mee nun open vrachtwagen waren. gc zult
hegri.jpen waarom." aldus het relaas van Vic.
Terugkerend naar het wel en wce van de
V.V. Gilzc van toen en nu vcrtelt Vic dat
Jan Bicrings als voethallcr alti.jd ccn bijzon-
dere indruk op hem gemaakt hccÍ't. Hij hacl

volgcns Vic een zeer goed spclinzicht cn was
hovendien technisch zccr hcgaaa[d. Hij
voethalde met verstand maar vooral mct hct
goede gcvt'rel en was bovcndien ccn harde
werkcr. Zo typeert Vic de krvalitcitcn van
Jan van wcleer. Vic voegcle daar ovcrigcns
nog aan toc "Da zeg ik nou echt nic omdat
Jan oom tcgen mi.j mocst zcggcn." "Toch
lcuk Jan om dit nog ecns van omc Vic tc
horcn." K«rmend bii het hcdcn. Vic is ccn
supportcr die niet rveg tc dcnken is van hct
Gilzcr sportpark. Bij icde re thuiswcdstri.id
van Gilzc I wandclt hi.i. vriendcliik lachcnd
en groetend. naar zi.in cigcn staanplaats.
Dczc plaats is min ol' mcer hcwust gckozcn.
Ge hoc{l cr nooit tegen de zon in tc ki.ikcn.
kort hi.i de dug out van dc tcgenstandcr ohvel
hct zenuwccntrum. waar dc traincr. al sch-
rccuwen«1. prohecrt nog wat hi.i tc sturen.
Hct tumult dat zo nu en dan rond zo'n dug-
out ontstaat, gceft een extra demcntie aan dc
hclcving van de supportcr. Vic is een sup-
portcr die er erg van genict als Gilzc I gocd
prestecrt. Ondanks de mindere prcstatics van
de laatste jarcn staat Vic nog stecds pal
achter "zi.in" cluh. Hij is hierd«ror nict ncga-
tiei gcworden. over wic dan ook. Hi.i past
crvoor om iemand tegcn hct hoolrl tc stoten.
Ziin arlvies luidt: "Gooi nooit mce moddcr
andcrs hcdcle kans dè gc onder oclvcn eigcn
moddcr komt te zittcn." Ecn leveníivi.jshcid
waartcgcn niemand iets in zti brcngcn.
Hoewel voor Vic het voethal een belangri.jkc
plaats innecmt is er veel meer waaraan hi.j
plezier beleeft. Zoals b.v. kaartcn. bil.jartcn
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cn tuinicrcn. Vic is ccn vÍrn dc ccrstc lcrlcn
van ilc supportcrscluh. Hii vinilt hct schitlc-
rcnd cJirl dcze cluh aandacht hcclt voor zo-
vccl zakcn hinncn rlc V.V. Gilrc. Hct is
claarom maar goccl clat hct hcstuur wccr
c«lmplcct is cn zo hct voorthcstaan \l,ccr voor
ccn hclc ti.lcl vcrzckcrcl is. Vic rvil hi.j clczc

ook latcn rvctcn clat hi.i hct langs dc Ii.ln
prima naar z,í.in r)n hccÍi mct ziin mcdcsup-
portcrs. "En oÍ'rvii vcrstanci hchhcn vÍln
vocthallen'/ Ik zou cigcnlijk wilhcn zcggcn
r.vic hccÍ1 doar rvcl vcrsland van'J Hct is
cigcnliik mccr ccn krvcstic vtrn hct gocic
gcvocl vur hccl vccl dingcn dic "t vocthal zo
aantrckkcliik moakcn. "
En mct dat gocclc gcvocl hcclankcn lvc Vic
voor zi.jn mcdc'uvcrking aan clit gcsprck. Vic
wil graag hct gcsprck hcsluitcn mct: "Bcstc
mcnscn van dc V.V. Gilzc ik r.r,il jullic allc-
maal Íi.jne Í'ccstdagen. ccn gcz«lnd cn goccl
1997 tocwcnscn ook in sporticl opzicht.

Jos van Dongcn.

Tafelvoetbal
toernooi
Op cltrntlcrdag 2 januari lL)97 .uvorclt cr vooÍ
ilc .lcugd',vccr hct jaarlijksc talclvocthirlÍocr-
nooi gcorganisccrcl . Hct vinclt plaals van
13.(X)u tot 18.(X)u. Allc lcugdlcclcn hcbhcn
zich hicrvoor kunncn inschri.ivcn midclcls ccn
íran hcn pcrsoonlijk ovcrhandigclc bricÍ.
Maar supportcrs zijn hicrhif natuurli.jk virn
hartc'uvclkoml
Ook voor clc scniorcn. lcclcn supportcrscluh
cn spons()rs rvorr-11 ccn tirlclvocthaltocrnooi
gcirrganisccrd. Voor dcz,r: gÍ()cp rli hct
tocrnooi .,vilrclcn gchour"lcn op vri.fclagavonel ,

3 ianuari 1997. vanaÍ 20.0i)u. Ook tlc scnio-
rcn hchhcn zich hicrvoor midrlcls ccn pcr-
soonli.lkc uitnorliging kunncn inschrifvcn.

Geluk
Hct hccÍ1 gccn cnkcl nut
tc juichcn ol'tc morrcn
jc zict clc hlocmcn tlic .ic plukt
toch mcttcrti.jcl vcrdorrcn
Dc grotc kunst schuilt alti.icl ',vcer
in hct omgaan mct jc kanscn
Als hct gcluk .jourv kant op komt
dan moct .jc crmcc clanscn

"Toon HcÍmans"

NOOIT WAS
VOETBAL
ZO SPANNEND

Gilze 3 stelt zich voor
[-ouis van Tricr - dc gcdrcvcn Icidcr van
Gilzc 3 girat cr graílg cvcn voor zittcn om
zi.jn lcam aíln ()ns vorlr tc stcllcn. Louis zi.jn
acticvc vocthalkrophairn hccÍ1 mirar Iiclst tot
zi.f n vijÍtigstc gccluurcl . Zo'n 4(l iairr voclhal-
lcn in vcrcnigingsvcrhand is ccn pcriorlc clic

rvcinigcn hcm na docn. Mct ccn Íirntaslischc
Íccslavond mct Bclgischc voctbalvricndcn ui1

Nicur.v-Moe r lvcrcl zi.i carrièrc algcskrtcn. Nu
mirakt hii zich als lcidcr vcrdicnstcli.lk voor
dc V.V. Gilzc. In hct huicligc cn ook vorigc
scizocn als lcidcr virn Gilzc 3. Alhocr.vcl cr
lvcl ccns misvcrstandcn zi.jn cn hii zich als
lciclcr nict alti.jcl hcgrcpcn voclt. ckrct hil ziin
uitcrstc hcst om onclanks clc vccl tc hogc
inclcling cr hct hcstc van tc makcn. L«ruis
trccclt icdcrc zonclag aan mct clc volgcndc
spclc rsgrocp:
Bas Cornelissen:
Prima gcmotivccrrlc spclcr clic Íoutcn nict op
clc ccrstc plaats hii anclcrcn. mairr ccrst hij
r.ichrcll' zockt.
Nlaartcn Cornclisscn:
Mlaklc promolic cloor vccl lririningsirrhcicl .

Prcslittics vcrhctcrcn onclanks rlat clc hallcn
hcm nog om zi.jn orcn vlicgcn. Bliil
,",o1houdcn MaartcnI
Tomy Cornclissen:
Vo«rr Louis is hi.i clc schakclspclcr. Vccht op
icclcrc positic vrlor wat hij r.vaarcl is.
Remco Fuchten:
Man mct ccn prima tcchnick. nu nog dc
conditic Rcmco.
John Gerrits:
Spcclt hct vocthal nict irllccn door lichamcli.i-
kc inzct maar ckrct vcrhaal ook ccn Ílinkc
cluit in hct zakjc.

Jurgcn Gcrrits:
Tcruggckccrcl uit hct circuit van hc1 r,gn.
r.vilcl vocthal . Volop krvalitcitcn clic nog vccl
hctcr bcnut kunncn lvorclcn.
Barry van Gcstel:
Onzc A.jax Ínn is nog nict in actic gcr,vccst
vanwcge zicktc. Wc hopcn nog vccl plczicr
tc hclcvcn aan zijn vocthalkr.valitcitcn hii dc
V.V. Gilzc.

I)e Voory.ct, dacemher 1996 pag.5 @
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Ad GraaÍmans:
Posilicvc instclling cn uitstraling hinncn hct
tcam. Bcgint icdcrc rvcdstri.id mct ccn gcu,cl-
digc inzct. Vcrdccl rlic krachtcn Ad!

Jonno Hcyhocr:
Onzc mccst muzikalc vocthallcr. Door zo nu

cn clitn tc scorcn hrcngt hi.j zorvaar nog rvat

muzick in clc plocg.
Remco Oprins:
Gcmotivccrd tot in zijn tcncn. Ncemt gc-
vraagd cn ongcvrÍlÍrgd zi.ln mcclcspclcrs mcc
op slcepkluw.
Bart van Ricl:
Tcchnisch hcgaaÍde spclcr. Hct hart van tlc
ploeg. GccÍl voorzovcr mogcliik sturing aan

dc crcalivitcit binncn clc plocg.
Frans Sehregts:
Alti.icl aan"vcz.ig op rlc training. Stccds slipl
op ti.jcl.

Gcmocdcliik. gcwo()n ccn plczicrigc tcamgc-
noot. (Zo kan ic rvcl wccr)
Patrick Stadhouders:
Dc aanvocrclcr. Doct ziin uitcrstc hcst ziin
tcchnick maximaal tc hcnutlcn.
Mark van ZanÍcn:
Ondanks dc uitslagcn. clic soms aan korÍhal
clocn dcnkcn. hliiÍI Mark ccn man mct ccn
tomclozc inzct.
Ondanks al clczc typcringcn hli.jÍt Gilzc 3 ccn
tcam dat zoals Louis al aangal'. tc hoog is
ingcclccld. Mcn komt uit in clc rcscrvc dcrdc
klassc poulc 306. Vorig scizocn is mcn op clc

valrccp aan clcgraclatic ontsnapt. Oí' dic stunt
nog ccn kccr hcrhaald kan r.vorclcn??'/ Dc
hoop tlaar«rp is crg klcin. Tot nu toc is hct
nog nict gclukt ccn wcclstri.jd tc winncn. Eón
wcdstrijd cinrligclc in cen gclijkspcl. rvat
hchaald wcrd ckror stri.jcllust tot lrct hittcrc
cinclc. Onclanks al dczc rlramatick is clc sÍccr
in dc plocg nict slccht.s«rms zclÍ's goccl. "Wcl
zcggcn lvc clkaar waar hct op staat cn claar is
toch nicts op tcgcn'/" vocgt Louis cr aan toc.
Dat hc1 mocilijk is lcidcr lc z.i.in vírn ccn
tcam dat stcccls vcrlicst hcaamt Louis. "Gc
moct wcl vccl amhitic hchhcn. maar clcson-
danks zcg ik" kom op mÍrnncn. wc hlijvcn
crvo()r gaan wat cr ook gcbcurcl. "Louis - clc

tactick'/'J'J'1" "Ja daar zcgclc zoicts. clc tactick.
rvc zijn gcnooclzaakt tc vcrclccligcn cn nog
ccns tc vcrr.lcdigcn cn zo dc lcgcnstandcr z<r

lang mogcli.lk van scorcn al tc houclcn. AIs
clat al ccn hall'uur lukt is dat al ccn klcinc
vcrdicnstc. AlstuhlicÍ1 gccn I ll-0 mccr rvaar-

mcc vÍtn Jong Brirbanl 2 .,r,crrl vcrlorcn."Op
prrpicr gaal Louis uit virn hct 4-4-2 svstccm.
in rlc praktijk loopt dit cchtcr stccds uit op
ccn soort 1-2-l systccrr.r. Hct tcam rl,orclt
gcsponsorcl cloor schilr.lcrshcclriiÍ Coppcns uit
Gilzc. Tot op hcclcn. middcn novcmhcr.
\t,crrlcn Louis zi.jn mÍrnncn gctrirklccrcl op (l

gclc kirirrtcn. IJii Llurtt nict tc bclovcn dirl ilil.
irirnxal nir:1 opgclopcn is hij hct uitkomcn van
riczc "Voorzcl" "Onclanks allc Iirnirtismc. ook
\,írn milzclÍ. u,il ik clc mÍlnncn toch ccn
sporlicvc opslclling voorhoudcn. " vult [-or.lis

ititn. Gritag rvit hii nog hct nirvolgcndc airn

dit rrrtikcl tocvocgcn. Naar zijn mcning zou
clc "uitloop" vÍrn rlc sclcclic. ollgcvírngcn
nroctcn."r,ordcn in Gilzc -1 , Dit zou zilns
inzicns tcn gocdc komcn aan clc ct,cntrrccl
ovcrkorncnclc jcugcl cn clc .f ongc spclcrs in r.lit
tcirrl. Dc tcchnischc commissic zou hicrin
ccn strirkkcr bc[ciil moclcn v()crcn. is I-ouis
virn mcning. Tot slot u,cnst Louis nirmcns hcl
gchclc tcam van Gilzc 3 icclcrccn rlic zich op
u,clkc manicr ook vcrl",ondcn voclt mct rlc
V.V. Gilzc - Íiinc Kcrstclirgcn cn irllc gocr-ls

toc in I997.

Jos van Dongcn

Q-crtt
a,

!

Gratis extra lot voor
deelnemers
sponsorloterij
Als hli.ik van rvaarclcring voor clc gc'uvcldigc
linanciölc stcun tlic u ons gccÍ1 door irls
dcclncmcr ÍrÍrn clc sponsorkltcri.i rlc V. V.
Gilzc lc spons()rcn. hccÍï hct hcstuur hcslotcn
onr itllc clcclncmcrs voor clc dcccmhcr-mirnncl
óón cxtra krt t.lr,.v. í 10.(X) tc sc:hcnkcn. llcn
Icukc'surprisc'. zo clachtcn lvii. mirar lvcl-
licht zit achtcr hct l«rt nog ccn grotcrc surpri-
sc als hliikt clat u in dc pri.izcn valt. Nct als

mct ulv cigcn lot. clingt u v«ror clc rlcccmhcr-
maancl naast clc clagpri.izcn (/ 25.(XX).(X)) cn
rvcckpri"jzcn (./ l(X).(XX).(X)) ook nrcc nÍrar

hct miliocn! Wi.j r.vcnscn u vccl gcluk. mairr
bovcnal ook allc gocds voor 1997 in ccn
gocdc gczonclhcid.

Bcstuur V.V. Gilzc

WE
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IYieuws van de
supportersclub

Terug in dc tiid....
Hct .iaar zit cr wccr hijna op. voor rlc cnc
pcrsoon ccn hcter .jaar als voor dc irnrlcrcr.

Tcgcnslagcn ol mccvallcrs. clczc lvortlcn
vcrclccld cn daar doc.ie nicls aan. En dan
hoor .ic vaak zcggcn. hct lcvcn gaat d«ror. .ja
dat is zckcr waar. maar als ic aÍ.schcid moct
ncmcn van icmand dic .jc aan hct hart ligt.
dan valt clat zckcr nict mcc. Ook wi.i als
supporlcrscluh mocstcn rvccr aÍ.schcicl ncmcn
van clicrhare lcclcn. Wij wcnscn dc nahc-
staanclen hicrhi.i nogmaals vccl stcrktc toc.
Dit .laar hcbhcn wi.j ook vccl z.ickcn bczocht
cn vccl hctcrschapswcnscn hczorgtl hi.l zickc
ol'gchlcssccrdc lcdcn van z«»vcl dc V.V. irls
dc S.C. Gilzc. Maar zoals wi.l hicrhovcn al
hchhcn gcschrcvcn. v()()r- cn tcgcnsp<lcrl
liggen dicht hii clkaar. Ons Icclcnhcstantl is
ondanks clc tcgcnvallcndc prcstatics op hct
vclcl hi.ina gclijk gchlcvcn. l6(r lcdcn hchhcn
rvij nog stccds. En dirar z.iin wi.j als bcstuur u

allcn dnnkhaar voor. Maar tcvcns dcnkcn rvii
clan ook van: wii ckrcn hct rvcrk voor clc

supportcrscluh cn dc gchclc V.V. Gilzc
goed! Bcste mcnscn. wij hopcn op ccn goccl

iaar ón ccn hctcr vocthal.iaar. clan kunncn wij
cr wccr samcn tcgcn aan. Wi.l hchbcn samcn
mct u ccn mooi Íccst achtcr dc rug vÍlnwcgc
het vi.jÍ'iarig hcstaan van clc supp«rrtcrscluh.
Wii h«rpcn dat wi.j ovcr vi.jÍ. .jaar wccr ccn
lcuk Í'ccst kunncn houdcn. cn zoals clk iairr
eindigen wij ook clit .jaar mct ccn clrukkc
dag. Op zi(crdag 2l dcccmbcr is ccrst rlc
jcugd aan dc beurt. allc Gilzcr-pupillcn zijn
clan r,vclkom op clc gratis hingo-micklag. En
in clc avond hcnt u als lid 'uvclkom tlccl tc
ncmcn aíln onzc cluhavoncl. mct als slart clc

k«rÍl'ictaÍcl cn daarna ccn spcllctlc hingo.
Ecn haplc cn ccn clrankjc cn ccn gczcllig
sanrcnzi.jn lot '!'!''!'!'!'1. Dat zicn wij tlan lvcl.
Wi.l zorgcn samcn mct Ad Sprtpcns cn Gool'
van Loon clat u nicts tckort komt. Dc V.V.

Gilzc stcunt ons ook op tlczc irvonrl mct
korting cn gratis koÍÍic cn/oÍ thcc ti.jrlcns dc
koÍÍ'ictaÍcl. Divcrsc priizcnschcnkcrs hchhcn
hun mcclcu,crking al tocgczcgcl. clrrl zult u

zcll wcl zicn op dczc avoncl . Dc mitlr.lcnslanrl
stcunt ons hct gchclc .jnnr tkr«rr. clrrt rvcct u

ondcrhrrncl rvcl. pri.jzcn korlingcn. slcun op
allcrlci mirnicrcn. Zo hifvoorhcclrl hct grrrlis
kopicrcn víln onzc hcrichlcn. allcs tczirmcn
ccn onmisharc stcun rran vclcn. Ecn clirnk irirn
allcn is op ziln plirirts. Samcn makcn rvi.j cr
hct bcstc vÍrn cn nogmaals. hcdirnkt vo()r uw
stcun. Graitg tot zicns hi.f ccn irktivilcit van
ons oÍ op clc sportvcldcn.

Mogen rvii ons evcn voorsÍcllcn?
Nicurvc v«rctballcrs/stcrs hi.i clc V.V. Gilzc.
clus ook rvccr nieurvc supp«lrtcrs. vrrnclaar

dczc introcluktic.
Hct hcstuur hcstarrt uit vi.iÍ pcrsoncn. icrlcr
hccÍt zi.jn cigcn taak. Hcnk is voorzittcr.
John A. lct op dc ccntcn. Martijn hcclt hct
sccrctariaal ontlcr zich cn Christ hclpt hcm
claarhi.j. John C. houclt clc zickcn/gchlcssccr-
dcn in rlc girtcn. samcn mct Mirrtijn. Samcn
rcgclcn u,ii clc aktivitcitcn cn 'uvcrkcn clczc uit
zoals hct hoort.
Wclkc trktivitcitcn'?
- Kartrlavonrlcn in clc'uvintcrmairnr.lcn in clc

kantinc van clc V.V. Gilzc:
- Jaarli.iksc hi.fdragc lcugdkamp/schcnking
vitn matcriirlcn aan clc V.V. Gilzc. ol zoals
hct rcparcrcn van clc trihunc cnz.:
- Traklatic hii kampiocnschappcn. pcriotlcli-
tcls. hckcrrvinst:
- Ktrtrrtic l-,i.i zicktc oÍ'hlcssurc voor allc
lcdcn van clc V.V. cn S.C.:
- Ecn hczock hij langilurig zickcnhuisvcrhliil'
o[' ccn hczock hi.j Í'amilicomstanclighcdcnl
- Wi.i prohcrcn vcrv()cr tc rcgclcn vo()r
uitr.r,cdstri.ldcn van Gilzc I als r.lal u nict lukt:
- Wij stcuncn dc gchclc V.V. (iilzc rvaar clat

maar mogclifk isl
Wij hctcn u grirÍrg rvclkom hii onzc suppor-
[crscluh. vorlr twcc ticntics pcr voclbirlsci-
zocn hcnt u irl lirl van clc supportcrsclub.
Zo'n liclmantschirp is ook lcuk om tc gcvcn
(ón onr tc krilgcn) ti.jdcns clc Íccstrlirgcn.
Wi.l hchhcn nog ccn pirar parirpluics in dc

vcrkoop. voor l5 guldcn pcr stuk. Wii hcb-
hcn clk.jaar ccn gratis pupillcnhingo cn ccn
cluhitvonrl roncl tlc kcrstrlagcn voor irllc lctlcn
mct htrn pitrtncr. Voor zo'n avonrl vmgcn
\\,i.i ccn klcinc hiidnrgc om clc koslcn tc

t
a
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drukkcn. Wii hchbcn nct vo«lr cirrnirval ccn
grolc rvorstcnhroorlaktic. rvil gaan dan mcl
ccn Ílinkc grocp lcdcn allc stratcn van Gilzc
aÍ'cn soms zelÍ huitcn Gilzc. Dczc aktic slaat

aan hi.i rlc Gilzcnarcn. gczicn clc ruim 10.(XX)

stuks k"valitcits-rvorstcnbr«roclics dic lvi.i clan

tcgcn winkclpri.ls vcrkopcn. Wij dcnkcn u

volckrcnclc tc hchhcn ingclicht. mocht u zin
hchhcn oÍ n()g . vragcn hchhcn. kom clan

gcrust ccns langs. Tot zicns op hct sportptrrk
rvaar allc tcams hlij ziin mct support«xsl.

Dc worstenllroodaktic
Ja. hct li.jkt misschicn nog vcr wcg. mairr hct
is zo rvccr carnaval . Na dc Sint. hct kcrstcli-
ncr. dc klappcrs cn rlc nicuw.laarsrvcnscn is
hct wccr hecl sncl carnaval . En clan is hct
rvccr tiid v()or ()nzc iaarliiksc w«rrstcnhro«rrl-
aktie. Op vriiclag 7 cn zatcrrlirg l{ Íchruirri
hchhcn 'uvii uw hulp rvccr noclig. Dc vcrgun-
ning van «Jc gcmccntc is al lang hinncn. rvant
dczc aktic is ccn gocdc aktic cn dic moctcn
rvij bchouclcn. MíraÍ dat kirn nict zondcr urv

stcun. clus hclp rlns mct clc vcrk()op op str-
aat. Hct is lcuk wcrk. onzc vcrkopcrs hchhcn
allifd vccl plcr,icr op strarÍ. jc loopt pcr skrt
van rckcning in .ic cigcn dorp. En vccl mcn-
scn rekcncn gc\r,()on op onzc komst. hct gclcl

ligt al vaak klaar op clc talt'l oÍ clc trap.
Hocwcl Gilzc maar hlilÍ1 grocicn. houdcn rvi.i

ons toch wcl ccn hcct.jc in met hct rccortl .

10.(XX) stuks is immcrs al hccl vccl! Maar
prohcrcn kunncn wc hct wcl. samcn mct u.
Wij rckcncn gcw(x)n wccr op dc mcnscn clic

v«rrig .iaar hchhcn mccgcholpcn. Ecn aantal
nicuwc gezichtcn crhi.i zou lvel lcuk zijn.
Hoe klcincr dc rviiken. hoc prcttigcr hct
wcrk. want ook hicr gclclt: vclc hanclcn

makcn licht wcrk! Mocht u intcrcssc hcbhcn
om mcc tc hclpcn. hcl dan gcrust 455549
voor vcrdcrc inÍirrmalic. U hocll in icrlcr
gcval nict naar huis om tc ctcn. claar z()rgcn
wij samcn mct dc hakkcr cn clc slagcr rvcl
voor. Na aÍ1oop van dczc aktic hrcngt u ulv
auto cvcn vorlr dc vcilighcid naar huis cn u

komt dan samcn mct dc gchclc grocp in dc
kantinc nog ccn natic cn ccn clroogjc pakkcn.
Frans cn Ria z«rrgcn cr clan voor rlat u nicts
tckort komt. Bcnzincgclcl o[''schocnz«rlcnrc-
paratic' kcnncn wij nict. claarvoor dcz,c

gcstc. En dan hoor .ic clc vclc lcukc rcactics
van jc collcga vcrkopcrs/vcrkoopstcrs. Wii
zorgcn clat u hcrkcnhaar door dc strÍrtcn
loopt cn dit gclclt «rok voor clc aukr's dorlr clc

irangcbritchtc irlÍichcs. Wij zorgcn voor clc

rvijkinclclingcn. dirt u nicts lckort komt rrirn

ctcn cn/ol clrinkcn. U girat mcl ccn teirnr cn

tlc u,iikinr.lcling op par.l: gclatlcn mct krvirli-
tcits."vorstcnhroocl vitn birkkcr Acl cn Jolanrla
Spapcns rvcrkl u urv rvijk ir(. Thuis bi; dt:

hrrkkcr zitlcn tu,cc nrcnscn dic daar allcs
rcgclcn hctrcÍícndc hct tcllcn cn klirirrzcttcn
t,irn cic tvorstcnbÍood.ics cn aÍtlrirclrt van r.lc

ccntcn. Ecn icricr lrnrlcr hlrilt ovcrirl virnirl.
zor.litt eontrolc mogclijk is vorlr ons cn clc

bakkcr. Want irls r.r,ii daar zijn. gairt ziln
hcdrijÍ gc\\,()()n door cn hchhcn rvij dc scrrc
tcr bcschikking Wi.i hopcn op ccn grolc
tlcclnirmc irirn clczc irktic. Iln nrocht hct ccht
nicts voor u zijn. rvat nirtuurlilk rrlliitl kan.
maak rlan rcklamc voor onsl Bii vricndcn.
kcnnisscn. hurcn. ÍanriliclcLlcn van huitcn
Ciilzc'ons' lvorstcnhroorl onrlcr httn airn,.lircht

hri:ngcn zou al pcrlcct zijn! [Ioc mccr w()r-
stcnhroor-l.ics rvi.j airn r-lc man/vrou."r, kunncn
hrcngcn. hoc mccr u,ij r"lc gchclc V.V. Gilzc
kunncn slcuncn-
Wi.j houdcn u op clc hoogtc van dczc irktic.
clat is zckcr. Maar als u nu al rvcct rlal u ons

u,il hclpcn. hcl clan rlircct 4555'19. Wi.i rvcn-
scn u alvirsl smakclijk ctcn cn ccn gczcllig
carnavirl!

Bericlrten allcrlci......
i.v.m. zicktc......
Nogmirals ccn vcrzock iran allc lcir.lcrs/lcicl-
stcrs van allc tcams van clc V.V. Gilzc als
ccn spclcr/spcclstcr gcblcssccrrl rarrkt cn ccn
aantal ."r,ckcn uitgcschÍrkclel is. gccÍ clit dan

cvcn cloor. Dan kunncn rvi.i voor ccn pírsscn-
dc kaart z()rgcn. Dit tclt natuurliik ook bi.j

langclurig zick zi.yn van ccn licl virn V.V,
Gílzc. Voor .icugcltcams dit graag cvcn mcl-
clcn hii John CriraÍmírns. Kruithoorn I I cn

voor scniorcntcÍrms is rlit Martiin R«l«rvcrs.

Hcuvclstraat ll. Als hct kan allccn hij rlczc

mcnscn. cl«rorgcven Íran ccn anclcr hcstuurslid
is trllccn maar omslachtig omdal dit hct clan

wccr moct doorgcvcn. Zo hcclt ook bii clc

supportcrscluh icclcr ziin cigcn tirak.

Bcrichtcn nllerlci......
i.v.m. kampioenschappcn......
Bij cvcntuclc kampiocnsch;rpsr.vctlstrilclcn/hc-
kcrl'inirlc. graag cvcn mclclcn. Dirn prohcrcn
r.vij cr hil tc ziin. U kunt dit doorgcvcn aan

Hcnk van Gcstcl. Ncrh<lvcnscstrairt 2ll.

I)e Voon,et, decemhcr 1996 rag-8
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Gczocht......
spclcrs ÍaÍ'clvocthaltoernooi......
Gczoc:ht. lcdcn van tlc supportcrscluh. tlic dit
jaar mcc rvillcn rlo('n íri1Ír hct jaarliiksc 1lrÍcl-
vocthaltocrnooi. dat gchoudcn u,orcll op -3

.ianuari a.s. Dit is ccn gczcllig samcnzi.i n

wírílraírn u mcc kunt rlocn. En u 
"r'cct 

hct.
mccdocn is hclrrngriikcr rlirn rvinncn!

Gczocht......
supportcrs langs dc |iin...... ó

Supportcrs langs dc liin. dtrt vinclcn allc
tcams lcuk. Dus maak ccns ccn uurt.ic oÍ rvirt
langcr vri.j cn gÍr ccns kijkcn hil urv Í'amilic-
licl . vricnd oÍ vricndin als dic moct voclhal-
lcn. Maar laat hct coachcn ovcr aan dc lci-
ding. dczc mcnscn stckcn cr vccl vriic lilrl
in.

Gezocht......
srrpporters dic tot l0 tellen......
En heht u hcl irl gclczcn oÍ op dc tclcvisic
gczicn'/ Er worclt tcvccl gcvl«rckt op cn roncl
hct vclcl, wij gaan cr sÍrmcn rvat aan rlocn.
Evcn tot ticn tcllcn. vo()r wc willcn gairn
vlockcn oÍ schclclcn. Puntcn haal ic cr nict
mcc, hct gccÍi cnkcl mccr crgcrnis!

Cezocht......
vciligc fietsen......
Oudcrs/vcrzorgcrs. ki.jk cvcn clc Íicts na van
uw z(x)n oÍ ckrchtcr. Hct lichl doct hct vairk
nict oÍ' onthrcckt zclÍ.s hclcmaal ! Zckcr in clc

wintcr tijclcns clc donkcrc dagcn mct vaak
slccht wccr cn slcchl zicht. clan is hct "rvor-
dcn gczicn" crg hclangrijkl

Gezocht......
carpoolers.......
Supportcrs rlic uitwcdstri.idcn v«rlgcn. ri.idt
samcn. dat is gocclkopcr. gczclligcr cn hctcr
voor hct milicu. Dit is ccn 1ip van ons. r,vil

kunncn hct u nict vcrplichtcn.

Tcn slottc wcnscn wij :tllc tcams ;rllc succcs
toc na clc wintcrstop. rvant clat is voor clc

spclcrs. traincrs. Icidcrs. supportcrs ook lcuk
cn nodig.
Kiik straks uit mct vuurr.vcrk u,irnt hct hliiÍt
gcvaarliik cn rvi.j rvcnscn u allcn prciligc
Íccsfi.lagcn cn ccn gczonrl cn sporticÍ 1997.

Pupillenbingo
Allc pupillcn vírn clc V.V. Gilzc tr,ordcn
rloor hct hcstuur van dc supportcrscluh uitgc-
noiligcl clccl tc ncmcn Ílirn tlc lrirclitionclc
pupillcnhingo. Dit laar vinr.lt clic plirirts op
zittcrrlag 2l clcccmhcr 199(r. uitcrairrrl in dc

kirntinc van dc V.V. Gilzc. Airnr,;rng is
l-1 .30u cn rlczc altiicl rvccr hi.jzonilcr lcrrkt:
rnidrlrrg duurt tot ()ngcvccr 16.(X)u.
Vcrgcct nict om ccn pcn ol stiÍ1 mcc tc
hrcngcn! En stop «rok'van allcs rvrrl'in jc

hrockzak ll,ant clc "bingo-koning" vrairgl aÍ'

cn toc ()m ccn knoop oÍ ccn papcrclip oÍ'ccn
'l'l'!'l'1'!'l'! rrÍ ecn ''!'!'!'!'!'!'!'l'l'l ol'ccn 'l' '!'!'!'!'!'!'l'
Dcgcnc dic vcn,olgcns hct snclst zoicts kan
algcvcn. onlvangt ccn lcukc pri.is. Drrt gclclt
nirtuurliik ook voor dc hingo zclÍ.. En tlc
írÍtnwczigc pupillcn krijgcn van dc supp()r-
tcrscluh ritn.ja cn irÍ' cn toc gant mcn o«rft p11g

roncl mct ccn snocp.ic! Zorg clus dirt ic cr hi.i

hcnt I

Ik geef de pen door aa,n...
Onrdat ik dc pcn gckrcgcn hch vitn
Mark l-lcrmans r,vil ik rnij cvcn vo()r-
slcllcn. Mi.jn nirirm is Arl v/d C)urvc-

lrtnrl in Gilzc hctcr hckcntl als "l)c
Wit1c". Op rlit momcnt vocthal ik
nog biinir u,'ckclijks in Cilzc 4. Ik
hcn hcgonncn mct voctbitllcn locn ik
I2 lvcrd. VanaÍ mi.in tr.r,irallclc tot cn

mct miin vi.jílicnclc spcclrlc ik in rlc
icugtl . VtrnaÍ'miin viiÍticnrlc tocn mr:t
miiir ncge nticndc spccklc ik in Gilzc
l. Hicrnir vcrkirste ik nirirr W.V.().
Hicr spccldc ik l() jrrrtr in hct ccrstc.
\\/írílÍnír ik lvccr tcrugkccrtlc hij rlc
V.V. Gilzc. Na mct Gilzc I kanrpi-
ocn lc zijn gcr.vorrlcn hcn ik I jrtrtr

gcstopl mct aclicÍ v«rethallcn. In clirl

.jaar lvas ik lcidcr van Cilzc 2. Dairr-
na hchbe n cnkclc oucl sclccticsl'rclcrs.
u,rraronclcr dc huicligc lririncr. ccn

clÍlal opgcricht da1 thans nog stccrls vocthalt
onr.lcr Gilzc 4. Mct dit clÍtal zi.in u,ii nog viiÍ'
kccr kanrpiocn gcr.vorrlcn. C)ndcrtusscn hch
ik zo'n l0 jaar clc nict sclcclicspclcrs gc-
lraincl. plus 3.jiritr dc.icugd. Al mct al hch ik
hct gocrl naar mijn zin hi.l dc V.V. Gilzc al

is clit tlc laatstc ti.jcl 
"vcl 

mindcr gcr.vorrlcn. Ik
rvil nog r.vcl cvcn krvi.il dat ik vind clat cr in
hct huidigc hcstuur tc rvcinig cchtc

I)e Voon.ct, december 1996 pa;i.9
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"v()cthal(licrcn" ziltcn. Ook clc zogcnaamclc
cluh;rvond is nict mccr lvat hil hchoort tc
tiin.
Van hartc hoop ik dat clit dc komcndc tijd
rvccr hctcr zal rvordcn cvcnirls clc rcsullatcn
op vocthalgchiccl . Tot slot 'uvil ik clc pcn
graag rkrorgcvcn aan: John Rihhcrs - clc

"Spccdy Conzalcs" van Gilzc 4.
Mct tlc groctjcs viln "Dc Wittc".

Jeugdzaken é

Onclanks hct íi'it. dat dc lvintcrpcrioclc m-
ccstal ccn tiid is. lvairrhi.j cr rcgclmatig r.vccl-

slrijdcn aÍgclast u,ordcn i.v.m. hct rvccr oÍ'
clc tcrrcinomstandighcclcn. is cr vorlr onzc

lcugcl toch nog volclocnclc tc clocn mct allcr-
lci ncvcn-aktivitcitcn. Traclilionccl is tlc
pcri«rdc roncl Kcrstmis cn Nicurvjaar ccn clr-

ukkc tijcl voor onzc icugd. Daarom hicronrlcr
ccn grccp uil clcze ncvcn-aklivitcitcn.

Bingo-middrg voor dc ,icugd op 2l decem-
bcr 1996:
Dc Supportcrscluh organisccrt op zatcrtlag-
micklag 2l dcccmhcr ccn Bingo-midrlag voor
dc Pupillcn. Nar.lcrc hi.jzonclcrhcdcn zullcn
nog volgcn oÍ zijn inmidtlcls al hckcnd gc-
maakt.

Zaalvoetbal.icugtl 27 an 3A dcccmber 1996
Op vriidag 27 dcccrnhcr spclcn vanaÍ 09.(X)
u. tot 12.(X) u. dc C-Juni<trcn ccn ondcrling
locrnooi in clc Sporthitl. Van 12. 10 u. tot
l -5.(X) u. is hct clc hcurt aan onzc A-Juniorcn
e n B-Juniorcn. Als larttstc komcn clc F-Pupil-
lcn aan borl van 15.05 u. tot 18.(X) u.
Op maanclag 30 clcccmhcr startcn lvc mcl clc

D-Pupillcn vanrtl. 09.(X) u. tot 12.(X) u. Van
12.(X) u. Lot 14.10 u. spclcn rlc Mcisics
onclcrling cn van 14.15 u. tot 18.(X) u. hc-
sluitcn dc E-Pupillcn rlczc ncvcn-aktivitcit.
Er z)in rvccr bijzonclcrc tcams gcÍirrmccrrl.
hiiv. : FC dc Dikzirkkcn. Spartacus. Bazook-
it s cn vcrclcr z,iin cr hckcndc Ncdcrlirnr.lsc
cluhs. zoals NAC cn huilcnlanclsc cluhs.
zoals Juvcntus.
We hopcn. dat hct wccr ccn gcslaagd cvcnc-
mcnt gaat rvorclcn !

Tafelvoetbaltournooi op 2 .ianuari 1997
Dc Aktivitcilcn-cornmissie hccÍl vo()r dc
Kcrstvakanlic ook al ccn taÍclv«lcthaltonrnooi
op touw gczct. Op 2 .ianuari 1997 striidcn
van 13.(X) u. tot llt.(X) u. clc .jcugclspclcrs onr

rlc lvinst.
lnschri.iving r,vas (is) mogcliik lot l4 dcccm
hcr 1996 r,ia hct inschrijllirrmulicr.

Carnavalshal E-Pupillcn/F-Pupillcn/lntno-
drrcós

Op vriidag 7 Íchruari 1997 organisccrl clc

Aktivitcitcncommissic ccn Carnavalsbal voor
E- cn F-Pupillcn cn ccn cvcntuclc intror.lucó.
I'licrovcr volgt nog rvcl bcricht.

Wintcrstop
Dc KNVB hccÍi als Winlcrstop voor rlc

AlBlClDlB-.icugcl gcpland elc pcri«rtlc vÍrn

28-12-1996 t/m l0-l-1997.
Voor dc F-Pupillcn start clc Wintcrstop ook
op 2li-12-1996. mirar rluurt in principc t/m
14-2-1997.

Aktivitci(rn-ka lcndcr
Wc lrcbhcn al vccl cliÍums aan jullic hckcncl-
gcrnirakt. Enkclc cliltums kunncn rvc.jullic
toch nog doorgcvcn.
Op 3 mci 1997 is cr wccr dc Pcnirlty-Bokaal
voor clc gchclc jcugd ('s-irvoncls is cr rlirn
ook wccr hc1 íccst v()()r ()nzc .lcugdlciclcrs cn

icugdl rai nc rs).
Voorlopig hcbhcn wc ()p Hcmclvirirrtstlirg I'
mci 1991 dc Vcrcnigingsclag gcplancl cn
aansluitcncl op 9. l0 cn ll mci hct Pupillcn-
kamp 1997.

Dczc trvcc liratstc aktivite itcn zi.jn nrrg onrlcr
vttttrhchttutl. omdirt \\fc nttg ccn sllg gm {c
arm moctcn houclcn m.h.t. dczc rlatums
i.v.m. ccn mogclijkc uitloop van r-lc compcti-
tic.

Nu,iaarsrccks
Inmíddcls is voor clc tcams van clc icugd clc

Na.iaarsrccks aÍ'gcslotcn. Wc konclcn ook
onzt ccrstc Kampiocncn huldigen cn lvcl
Gilzc F I Pupillcn. Voor clc F-Pupillcn
'nvrlrdl rvcliswaar gccn cchtc stanclcnli.jst
opgcmaakt. mirar omdat Gilzc F I Pupillcn
allc r,vcrlstri.jdcn gcrvonncn hccÍ1 (dc laatstc -
Kampiocns"vcclstri.jcl w()nncn zc mcl 0-3 hii
Hilvaria). zi.in r,c Kampiocn gcwordcn.
Proíiciat:Lciclcrs cn spclcrs. nrrnrcns dc

.jcugcl van dc V.V. CILZE.

I)c Vrxtrz.et, dcccmhcr 1996 1mg.l0
,t161' ..;'llr',ua srrr.rl/r,.- rrrlel. ' .\Írrr-,r.
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Vooriaarsreeks.
Vanirl hcgin novcmhcr spclcn u,c irllcmaal irl
v()or dc Voor.jirarsrccks. ',vclkc ccn hclc
compctitic is mct ()vcr hct algcmccn l4
rvcclslri.idcn. Zoals al hckcnd spcclt allccn
Gilzc C I óón compctitic. Dit komt omclal
Gilrc C I Juni«rrcn hoog ingcclcclcl is !

Bii clczc Voor.jaarsrccks is ook Gilzc E 6 cn
Gilzc F 4 gcstart.in compctiticvcrhand.

Jcugdlcidcrs/Jcugdtra iners
Aan clc jcugdlcidcrs cn jcugdtririncrs nog
ccns cxtra hct vcrzock om rlc rciskostcnÍirr-
mulicrcn cn hun trainingsliislcn uitcrli.jk 3l
dcccmhcr 1996 ingclcvcrcl tc hcbhcn bij Jan
Facs oí hij Toon Facs. zoclat 

"vc 
clczc vcr-

gocdingcn voor dc oudcrs cn dc icugcllci-
clcrs/jcugdtríri ncrs kunncn aÍrverkcn.

Grote Cluh Aktic
Gcrard Gi.jsbrcchts hccÍ1 allc lotcn lvccr aan

dc vcrkopcrs aÍgclcvcrcl cn hccÍt ons hct
goctlc nicuws ckr«rrgcgcvcn. dat wc dit jaar

rvóór ccn nicuw rcc«rrcl aan aanlal vcrk<lchtc
Iotcn hchhcn gchaald. Maar licÍst 1.780 lotcn
hccÍ1 m.n. dc Gilzcr voclhaljcugcl kunncn
vcrkopcn !

Er warcn l5 tot 20 Jcugcllcdcn hif . dic 2-5 ol
mccr lotcn vcrkocht hcbhcn. Dczc vcrdicncn
ccn "h«rnus" van dc vcrcniging.
Mct rlit rcsultaat ziin rvc uitcraartl crg hlij cn
zodocnclc kunncn \\,c wccr lvat cxtra tlocn
().Í1. v()()r onzc vocthallcrs.
Wii willcn namcns dc V.V. GILZE clan ook
icdcrc vcrkopcr ón k«rpcr hcclankcn voor hun
hi.jdragc aan clit succcs.

Vcrzekering bii vcrvoer nÍtar uitrvcdstrii-
dcn
Op clc InÍirrmatic-avoncl t.h.v. clc ouclcrs van
clc jcugd van clc V.V. GILZE, op 2-9-199ír is
cr clorrr clc V.V. GILZF, tocgczcgd. clat r.vc

«rp dc 'vcrvocrskrvcstic' tcrug zouclcn komcn
in rlc V«xrrzct. Omdat dc KNVB hinncnkort
mct ccn mcdcdcling m.h.t. clczc krvcslic gaat
komcn. r,villcn u,c clic mcrlcclcling cvcn aÍ-
wachtcn. alvorcns wc nirclcrc uitlcg gaan
gcvcn. z«rdal wc hct schrijvcn van clc KNVB
hicrhi.l kunncn hctrckkcn.

Moppentrommel

Ilcn mÍrn komt hct politichurciru I.rinncn:
"vlug. ;trrcstccÍ mc. ik hch mijn vrour.l, mct
clc slriikhout natrr haar hooÍil gcgooid". "ls
zc nu dood']" "Ncc. mÍrírr zc zit mc achtcr-
na! ".

Ecn hocr. clic ccn lotcri.j had gcrvonncn. ging
nÍrilr ccn duur rcstauranl om hct tc vicrcn.
Tcru,iil hil dc uitgchrciclc mcnu-kirirrt hcstu-
clccrulc. vrocg hi.j dc kclncr: "r.v:rt is kavi-
aar'J" "Vis-cit.ics. mi.inhccr" zci rlc kclncr.
"Oh mooi'' zci tlc hocr. "gccÍ1 u mi.j rlan
mirar tlvcc hard gckooklc".

Reiskosten
vergoedingen
In dc Algcmcnc Jirirrvcrgirrlcring virn clc V.V.
Gilzc vitn miranclag 2-3 scptcrnhcr jl.. hccll
hct hcsluur mccgcelcclcl dirt cr planncn \\/ÍlÍcn
()[r mccr tc invcslcrcn in dc cigcn vcrcni-
ging. Dirirrhij is ccn tcgcmoctkoming in dc

rciskoslcn voor rlc lagcrc scniorcn-clllallcn
ititn tlt',,rtlt gck,,m.'n.
InmiLlelcls is clit voorslcl uitgcu,crkt. ivirirrlrii
irls uitgangspr.rntcn zrin mccgcnontrn rlc
vcrgocding van clc hrirnrlstolpriis ón dc.
rrlïrrnkclijk van rlc klassc-inrlcling. lc vcrrij,
rlcn kilomclcrs. Hct totairlhcclrag virn clc

vcrgoccling kan pcr clÍtirl vcrschillcn.
Dc lcgcmoctkoming u,orrlt pcr scizocn vrrst-
gcstcld. lvaarhij hct hcstuur zich hct rccht
'uvil vorlrhchour.lcn om dczc rcgeling ook pcr
scizocn tc hckiikcn. Dc uitbctrrling (via clc

lciclcr van hct hctrcÍlcnr.lc lcitm) voor dit
scizocn zirl in tu,cc tcrrni.fncn gcschicdcn. ccn
crvitn hccÍ1 rccrls pliratsgcvonr.lcn. dc irntlcrc
volgt in Ichruari l9c)7.

Aktiviteiten kalender
2l dcc
2l dcc
27 tlcc
30 clcc

-l I dcc

2 ian.
2 ian.
3 lan.
7 Íchr
,3 Íi'hr

Pupi l lcnhi ngo
Clubavonr-l Suppo rlc rscl r.rh

Zrrirlvocthirltoc rnooi
Zairlrrocthirltoc rnooi
Trckking I miliocn Sponsor-
Iotc rij
TirlcIvocthaltocrnooi .jcugrl
N icur.r' j irarshi jcc nkomst
I'irli'lvoclhirllr rcrn,,,ri scniort'n
Worstcnl.rroodakl.ic Sup.cl uh
Worslcnhroodtrktic Sup. club

Ral Í' van Gcslcl
hccÍï wccr ccn
gczct:

hlijkbaar dc lcukstc thuis.
itirnl;rl m()pfcn ()p pirpicr
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Speel mee in de sponsorloterij
en win b c

a

Radio - TV 4a /ari/,o
Kerksffaat39 Gllze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ryassen* drogen* koelen* vri ezen
strij ken* koffiezetten* €rl2.....

pels & loo$en hv

VOOB AI AW BEGIAZIIVEEI!.

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 - 227305
Telefax 0161 - 225804



Vervangende
aktiviteiten
bij algehele
afgelasting
Bii aÍgclasting van hct compctiticprogrirmmir
v()()r ()nzc icugdaÍ'dcling wordcn cr in clc

kantinc vcrvangcndc aktivitcitcn gcorgirnisc-
crd. Dit hctckcnt dat u,c dc D-. B- cn F-
pupillcn vírn 10.(X)u tot 12.(X)u gczcllig
hczigh«ruclcn mct allcrhanclc spcllcn cn itndc-

rc tloc-dingcn. Wij rckcncn hicrhij ()p ccn
grotc opkomst. Lct 'nvc[. dit gcldt allccn hij
algehele irlgclasting vÍrn hct programmal
Gcrlurcndc dc lvinlcrst()p van 2l dcccmhcr
1996 tot cn mct l0.ianuari lL)97 riin cr góón

vcrvangcndc aktivitcitcn.

Berichtgeving
familie-
omstandigheden
Soms krijgcn rvil als hcstuur ccn kairrtic
waarhi.j rvii «rp dc hoogtc 

"vordcn 
gcslclcl van

clc gchorlrlc van ccn z«ron oÍ clochtcr vÍrn ccn
lirl van onzc vcrcniging. OÍ ccn irirnkondi-
ging van ccn vo()rgcnomcn huwcliik. Allccn
als zoicts worclt gcricht aan clc sccrctaris van
clc V.V. Gilzc kunncn lvi.i hicrop op gchrui-
kcliikc cn gepastc mirnicr rcagcrcn.

Kerstgedachte
Ecn hcwogcn .iairr zit cr u,ccr op. Ecn .iairr
rvaitrhi.i rvij stil stonclcn hij hct 7-5-jrrrig hc-
staan van onzc vcrcniging. E,cn juhilcum
wílí!Íop rvi.i tcvrcrlcn kunncn tcrugkifkcn.
PrcstaticÍ' gaat hct mindcr voor clc rvincl . Dc
vaanclclr.lragcrs. Gilzc l. r.lcgrrtdccrclcn naar
dc vicrclc klassc cn ook clit scizocn zict hct
cr nicl hcst uit. Wij hopcn natuurlijk dat hct
tii nog zal kcrcn. maar irls clat nict zo mocht
ziin, dan zullcn rvij clat samen moctcn Írcccp-
tcrcn. En "silmcn" m<lct ccn slcutclr.voord
zi.jn voor ccn positicÍ ingcstclclc vcrcniging.
Natuurlilk is hct ccnvoudigcr om. als hct
tcgcnzit. ovcral tcgcniran {c schoppcn. Op
zich is clat nict ccns zo crg als dat irls ophou*
rvcnclc kritick is hcdoclr.l . Maar ccn gczondc
vcrcniging kcnnrcrk{ zich ckror ccn gocdc

sÍccr cn gczcllighcid. Samcn rvcrkcn aan rlc

rloclstclling. ccn lcukc tiitlshcstcrling virn ic
vrijc ti.jcl op cn rond hct rz«rcthitlvcltl . Dc

kitntinc. ons clubgchoutv. kirn cn n.roc1 hicr-
bif ccn soort lrcÍccntrum zijn. Uilnotligcntl
()nl ccns nir trÍ1oop vÍrn ccn training oí 'uvcd-

striid mcl clkirar cncrzi.jrls tcrug tc hlikkcn cn

itnr.lcrzi.lcls vooruit tc kijkcn. Mct vccl clitn
ziyn u,ij. in 1993 ccn niculc u,'cg ingcslirgcn
voor clc V.V. Gilzc.
Samcn mcl ul
Als u,c lcrugki.ikcn is cr vccl vcrandcrd mairr
u,aar u,i.i irls hcsluur toch hczorgcl om zi.jn.

zijn clc ontu,ikkclingcn dic ()ns nog tc rvach-
tcn stairn. Hct ingriipcndslc zal zi.jn rlc on-
onlkoomhitrc privatiscring virn hcl sporlcom-
plcx. Dat zal ontzcttcncl vccl vcrantr,voorr.ling
\/rirgcn van hct hcstuur clat cchtcr gcdrirgcn
zirl moctcn ."r,ordcn tloor rlc lcrlcn.
En nict allecn mcl rvorlrclcn. ook clirclcn zi.ln

hicrhiI noodzakcliik.
Samen mct ul
Ook hclangrijk is dat hct thans zittcnclc
bcstuur ccn gocclc birck-up kriigt. Nict allccn
om rlc gcnomcn hcsluitcn tcn uitvocr tc

brcngcn. ook om clc continuïtcit tc lvirirrhor-
gcn. Want clit hcstuur rvil op ti.ld dc vcrant-
rvoorclcliikhcicl ovcrclrrtgcn irÍrn nicurvc kaclcr-
lcclcn. Voor nicurvc impulscn. tcr voorko-
ming van hct vast«lcstcn virn oudc gc\r,oon-
tcs.
Samcn mct u!

1997 (mairr ook clc .jarcn clirarnrr) moct in hct
tckcn staan vÍrn ccn vcrcniging .,vairrvotlr dic
cigcnliik is hcdoclcl ..... samcn mct u!

Wi.i wcnscn u vccl gcluk. gczonclhcid cn

voorspocrl in 1997. Samen mcl urv Íirmilic.
vricnclcn cn .... cluhgcnotcn!

Bcstuur V.V. Gilzc

Ir{ieuwjaarsborrel ! !
Op r.lonilcrrlirg 2 ianuari 1997 houclcn u,il
onzc lraditionclc xi1'ull,.jirirrshijccnkonrst.
Onrlcr hct gcnot van ccn tlrankjc en ccn
hapjc',villcn \\,ii sÍrmcn mcÍ u ccn toost
uithrcngcn op hc1 nicu.,r,c.iaar. Dc hiiccn-
komst (in ons cluhgcbouu,) vangt ailn onr

20.30u cn u,ij hopcn nct als irndcrs vclc
lctlcn cn hun parlncr hicrhij tc kunni:n hc-
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OPEL DEALER 6

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

AUTOBEDRIJF

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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@
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1. OPeni.'g

Sp<e-r C,u,-e tsLG,esrp Éerr-c<*s B€ïè.,.-D \JsRÍBaL ???ap??

B O VAG- g aranti e 
* V\ri{- keuring * Autop as

ffi Auto Verwiirneren
rut+i)\.
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g.d.
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Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze
Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

. APK ll KEURINGEN (onafhankelijk)

. REPAFIATIE

. SPUITWERK

. AUTOMATERIALEN
O IN-VERKOOP NIEUWE

EN GEBRUIKTE AUTO'S
O BIJ GROTE BEURT APK GRATIS

Frank en Conny Gooiiers-Verwiimeren

y«9. I 3

Prent van de maand



Nieuwstr.3B
Gil zetel: OL6I-453a13

ffiffiffiï1ïi:i
Het adres voor r

Sport en

Kinder, Dames , Heren ,

Vrijet ijdsschoenen

Waar kunt U beter terecht voor een deskundig adviesl?ll

Openingstijdenr lví,a lWo / Do lYr:9,00 -12,15U - 13,15 -18.00 U

Za :9,00 -16.00 U

Vrijdag Koopavond tot 20,00 U

Dinsdag de gehele dag gesloten

l'rlaritama

schoenen

N4ARITA\44 SCHOEï'JEhtr geeft aan

Alle Leden van deV,V,Gilze

10 
olokorting op :

Voetbalschoenen, scheenbeschermers,

voetbalkousen

of andere voetbal - artikelen
(alleen op vertoon van uw lidmaatschapbewij$



Open ksart

Naam:
Aclrcs:
Wo«rnplaats:

Gchoortcdatum:
In hct clagcliiks lcvcn:
Oplcicling:
Gct rou'uvtl:

Li.il.sprcuk:
Hohhy's:
H uisclic r:
Lid V.V. Gilzc:
Status:
Vorigc cluh(s):
Bcstc traincr:
Sportidool:
Favorictc club:
Mooistc tcnuc:
Rokc n:

Drinkcn:
StamcaÍé:

Favorictc muzick:
Laatslc hock:
Laatstc Íilm:
Bcstc actcur:
Politickc parti.i:
Bcstc politicus:
Lievclingskost:
Bcstc cigcnschap:
Slcchtstc cigcnschap:
Wic zou.jc graag ontmocten'l
Wic nodig.jc nict uit op
jc vcr.laardag?:
Wat moct cr anclcrs hi.i

clc V.V. Gilrc'!:
Mening ovcr hct cluhblad:
Vcrvocrmiddcl:
Mo«ristc auto:
Vacantic-orlrd:
Wcrclclstacl :

T.V. programma:
Lcctuur:
Romantick:
Mooistc vr()uw:
Iclcaal /h artcrvc ns:

Gcl«rvig:

Bilgckrvig:
Hckcl aan:

Bcwonclcring voor:
Wat doc ic mct I mil.iocn:

Gcrarr.l rlc Vairn
Nicuu,slriurl -5()

Gilrc
-l-3- 1e65

Ho rcca-ondc rncmc r

L.T.S. - M.A.V.O.
Ja

Ecrliikhcid rluurt hct langst
Briclgc. clart. hiliart cn voctbirl. zo gcnocg'/
Ecn troul'n,c Hollnnrlsc hcrdcr
Sinds I 9,39

Gc'uvoon lid
D.S.C. Kcrkr.lricl
Van Alcnhcck uit Dcn l)ungc
Johan Cru),ÍÍ
Alax
Barccl«rna
Ja. I prrk.ic pcr clzrg

Ook clirt. un lckkcr pilskc
Lckkcr thuis zult u hi:gri.ipcn
Van clc iarcn ír0 cn 70
Drugsharon in Spi jkcrhrock
Wcct ik cvcn nicl
Gcnc Hackman
Gccn voorkcur
Erica Tcrpstrir
Bocrcnkool mct ',vorst
Ecrlijkhcirl
Kan slccht tcgcn m'n vcrlics. tc clircct
Johan CruyÍÍ <lvcr hoc hct nou allcmiral vcrdcr moct

Icclcrccn is rvclkom. als hct mairr gczcllig is

Bclcrc hallcn vorlr rlc rvarming up
Wcl gocd. graag u,irt mccÍ ()p rlc jcugil gcricht
Ecn l0.iaar outlc Opcl Omcga
Dic zijn cr zovccl
Kirchhcrg in Oostcnrijk
Amslcrclam
Stuclio-sport
Dc TclcgraaÍ cn daghlaLl Dc Slcm
Hoort crhii
Ons Carla
Ecn gczoncl cn gclukkig lcvcn vooÍ icrlcrccn
Bcn R.K.
Ncc
Slijmcrs
J c u gcllc iclc rs

"Dc Ktoncn" vcl-hou\vcn nirirr cigcn wcnscn

1

,t- .*'

,. i-':

Jt,' . -

I
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een pn
speeld
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Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

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