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De Voorzet
',I)e l'oorzet"
(uiÍgave van de l'. I '. Gilze en de

Supportersclttb)

REDACTTE
Redactiemedewerkers:

Williarn Akkermans
Jos van Dongen

Antoon }aes
Flentri van Geslel

Vtxrrpagina:
Jos Broeders

Prent van de maand:
.Toost van Puijenbroek

Oplage: 460
Bezorgkl ach ten Voorzet :

William Akkennans: 45 580 1

.Tos van I)ongen: 452443

V.V. Gilze
Bestuur:
vootz _:

seor:

peru1m:

leden:

Aime Cru-vsbergs

Cees Kock
Tineke van Vugt
Mart Machielsen

Johan Oprins
Ad Klaassen

William Atrikermans

o Jeugdzaken
o Ik geef de pen door aan....
o Mijmeringen
o In gesprek met
o De nieuwe sponsor van Gilze I
. Open Kaart
o Nieuws van de Supportersclub

(5e seizoengang 199711998, augustus 1997, nummer l)

In dit nummer.........
Hieronder geven wij u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:

pag. 2
pag"6
pag. 7
pag.9
pag. Ítr
pag. lzí
pag. 17

Goed om te weten:
o Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 451169. AË
melden dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei. Bij afmeldin-
gen nadien, blijft men de jaarcontributie van het nieuwe
seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:
415 (per 15-8-1997)

o Aantal leden Supportersclub V.V. Gilze:
167 (per t-6-r9e7)
Lid worden van onze supportersclub?
Dat kan! Even een belletje naar 455549 of een brief,e
afgeven bij HeuvelstÍaat 11 of Nerhovensestraat 28 en

wij schrijven u graag in voor twee tientjes per seizoen.

Inleveren kopij voor de volgende "Vootaet":
Uiterlijk I okÍober 1997,bij de redactie of in de

"Coca-Cola-Aktie-ba1" in ons clubgebouw.

o Telefoonnummer clubgebouw: (0161) 451993

SUPPORTERSCLUB
Bestuur:
voorz.: Ilenii van Gestel
secr: Martijn Roovers
pemm: John Aarts
leden: Christ I'elkmans

John Graafmans

CONTACTPERSONENi
TELEFOONNUMMERS:
Jeugdzaken:

Mart Machiels en/ 4 5 529 5

Technische commissie:
Johan Oprins/452131

Kantinezaken:
Frans Aarts/455862

Aktiviteiten:
Aime Cruy'sber gs/ 4 52622

Onderhoud:
Ad Klaassen/455410

Sponsoring en

Public Relations:
William Atkermansl45 5 80 I

Supportersclub:
Henk van GesteU455549

*
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lVij rmaï<en lran elhe broodÍnaaltild-een feestmaaltiid

"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21

5126 NE Gilze
Tel.: 01 6J -451548

' Yoor Uw lunch of dincr!
Ruime kcuze in vlces- oí visgerechten.

* tlle twee maanden rvisselend keuzcmenu voorrr 32,50 P"P. (drie gangcn)

. Dinerbonr:en vertrijgbaar v-a. f 25,0A

* NIEITW VOOR GILZE EN OMGEYING '
'GLASGRTLLEN'

i Minimaal 24 uur Yan tevoren tc rc§srvqrctr-

* Prijs: Í 39,5O incl- Apcritief (1 glas ki'r)- Menu op a2nvraàg'

I Bij bgtcding"rn Í 32,50 P.P- otrrYargt II bij ons ecn stempcl,

bij iulevcring van e€n volle kz,rt (ll stcmpcls) onrvangt U ecn dincrbon t-w-v" Í 25,ffi

* D'n brooy ook Yoor uw fecstjes tot max- 4O Pcrsonen'

t lYoor rescrveringcn of mcsr informatie b€lt U S1615 4 5 1548

l.

a



JEUGDZAKEN
Ouder-informatie-avond en informatiestand.
Op maandag 8 september 7997 organiseert de

jeugdcommissie weer een Ouder-Informatie-
avond. Deze avond is mei name (maar zeker

niet alleeÍl) bedoeld voor de ouders van de

nieuwe en aspirant-leden van de V.V. Gilze bij
de E-Pupillor en de F-Pupillen. Op deze avond
worden een aantal regels en bijzonderheden
verteld, welke belangrijk zijn vooi de nieuwe
jeugdige leden en hun ouders. De ouders van de

nieuwe jeugdleden en van de proeftrainers

krijgen zo de gelegenheid om alvast het e€n en

ander over het voetbalgebeuren bij de V.V.
Gilze te horen. Z,lj krijgen hiervoor een

uitrodiging bij aanmelden van het lidmaatschap
van hun kind en/ofna het volgen van een proef-
training door hun kind.
Daamaast organiseren we een informatiestand
in de kantine, waarbij de nieuwe leden en

aspirant-leden informatie ktijgen m.b.t. het

voetballen bij de V.V. Gilze. Deze

Informatiestand organiseren we op de

maandagavonden 25 augustus, 1 september, 8

september en 15 september 1997 . De tijden zijn
van + 17.45 u. tot * 19.15 u.

q§§

Graafrnans, Jotrn Graafinans, Peter Helmstrijd,

Hennie Henderson, Wout Klaassen, Nard
Michielsen, Remco Oprins, Jos Pijpers, Cees

Smeekens, Karin Smulders sr Dennis Wineveen.

I.QTENING
Om 20.30 uur oport Aime Cruysbergs de

vergadering met een speciaal woord van wel-

kom aan de jubilarissen met hrur echtgenotes.

Dan waagt hii een mrnuut stilte voor de leden

die ons het afgelopen jaar rijn ontvallen.

2.IIULDIGING JUBILARISSEN
In deze vergadenng hebben we deze keer een

flink aantal jubilarisssr te huldigen. Drie leden

vieren hun 50-jarig lidmaatschap; Jan Bierens,'

Jan Broers sr Jos van Gils. fvorens de bij dit
jubileum behorende herinnering te

overhandigen loopt Aimé de achterliggurde
jaren door.

Jan Bierens was jarurlang selectiespeler, was

zeer betrokken bij de bouw van onze kantine

en heeft zijn voetballoopbaan afgesicften btj

GIze 6. Hij was het niet ahijd eurs met de be-

slissingen rran de scheidsrecirters maar had er

ook eqr hekel aan om zelf wedstrijden te
fluiten.
Jan Broers heeft veel firncties getrad binnen de

veruriging. Iedereen kent Jan nog van
jeugdleider en bestuurslid, waarvoor hij ook

benoemd is als lid van verdiensten. De laatste
jaren staat Jan echter bekend als criticus maar

we gaan er vanuit dat ook Jan ha beste met de

v.v. Gilze voorheeft.
Jos van Gils was ook jarorlang een vaste

waarde in Gilze l. Omdat er nog een Jos van

Gils bij de vereniging's/as, ging de jubilaris

lang als Jos ran de ITVO door het leven. Door

deze dubbele namen moest er steeds een truc
uitgehaald worden om beide personen in het

KNVB-bestand opg€nomen te krijgen. Hiema
kreger de drie jubilarissen hrur herinnering

aangeboden sr hun dames, Dimpf, Riet en

Jozien, een prachtige bos bloemen.

Jan de Bruyn is 40 jaar lid van de v.v. Glze.
Hij vennrlde jaror de taak van jeugdleider en

betroorde tct de gro€p van kantinemedewer-

kers. Nog steds is Jan actief als

verurigingsscheidsreclrter er is participant in

de bieromzet van de kantine. Naast Jan werd

ook zijn wouw Ria in de huldigrrs betrokken.

a

ire§rllElr(EG
VERSLAG ALGEMENE
JAARVERGADERING
23 SEPTEMBER 1996
Aanwezig, namens het bestuur:
Aime Cruysbergs, Ad Klaassen, Cees Koch Mart
Machielsen, Jdtan Oprins en Tineke van Vugt.

Vanwege cpname in het ziekenhuis kan William
Akkermans niet aanwezig zijn.
Namens de leden:45 personen .

Verhinderd:
Berictrt van verhindering is ortvangm van de

volgende ledsr: Amo AaÍts, Jolm Aarts, William
Akkermans, Joost Appels, Jan Boomaars, John

Gerrits, May Gerrits, Hsrk van Gestel, Christ

De Voorzet, augusttts 1997
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01 61 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277OT'EL

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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Vervolgens waren de jubilarissen ma 25-jaar
lidmaatscirap aan de beurt. Comé Oprins en

echtgenote Saliy werden als eers,te naar voren
geroepen. Zijn actieve loopbaan combineerde

Comé met het leiderschap van Gilze 5 en

omdat de zaakjes aliemaal perËect geregeld

werden, spreelc de voorzitter de hoop uit dat

Comé ur de toekomst nog eeÍrs een kader-

frurctie zal bekleden.

Peter v.d. Ouweland \ilas op voetbalgebied een

laatbloeier, en mede hierdoor maakt hij nog

steeds deel uit van de selectie (Glze 2). Btl de

bouw van de kantrre heeft Peter zich

beziggehouden met het loodgieterswerk.

Als laatste wordt Ran Clemens gehuldigd. Na
zrjn oversLap van de jeugd speelde hij drie jaar

m de selectie. Daama was hij vele jarur speler

van Gilze 3 waar hrj ook lang het administra-

tieve gedeelte voor zijn rekening nam. Ook
Ran behoorde tot de groep van kantineme-

dewerkers.

Alvorens met de vergadering verder te gaan

lraagt de voorzitter of er bezwaren zijn als de

dames r,an de jubilarissen de rest van de verga-

dering als toehoorder bgwonor.

3. NOTULENALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN 11

SEPTEMBBR 1995.
Omdat er geeÍr op- of aanmer{<ingen waren op
genoemde nctulen werden dez* door de

vergadering goedgekeurd.

4. FTNANCIEEL JAARVERSLAG
a. Financieel jaarverslag 199511996

In haar presentatie noernt Tineke vaÍl Vugt
een aantal puÍten uit het verslag. De
lichtinstallatie gaat ons l. 83.384,00 kosten

terwijl de cpbrengst van de Spcmsorlcterij
momefteel staat cp 1.75.762,00. Om dit
verschil te dichtor verzoekt het bestuur om

door te kunnen gaan met de Sponsorloterij.
De liquide middelen geven een saldo aan

van in tc/raal l. 184.649,00. h een

oogcpslag moet dan ook gekeken worden
naar het saldo lan de kortlopende schulden

lan Í 136.q65,00 met daarin onder

crediteuren Í 89.752.,00.

Op de verlies- en winstrekening kunnen we
zien dst de omzeften ar inkopor gesaldeerd

zijn opgenomen. Onder huisvestingskosten

zrt wn reservering voor het dak van de

kantine. De rentebaten zijn een stuk hoger

door strjging van het banksaldo en eeÍl

component is nog de exÍra opbrengst van

het 75-jarig bestaan.

Op de vraag van John Swinkels wat het
jubileum heeft gekost deeh Tineke mee dat

het ons ongeveer Í 4.500,00 heeft

opgebracht.
Leo Diepstraten heeft snel uitgerekend dat

de opbrurgst per lid ongeveer /. 60,00 is,

in welk bedrag natuurlijk een gedeehe

subsidie is opgenomen.

John Swinkels vraagt een specificatie ran
de post "Personeelskosten" Í 33.218,44.
Deze bestaat uit salarissen f sociale lasten

trainers Í 7.978,00, Vrijwilltgers
(kantinediensten + werkzaamheden op het

complex) Í 4.250,00, Onkosten-

vergoedingen jeug&rainers / 9238,00,
Rei skostenvergoedingen tra iners

/ 10.646,00 en een post Overige kosten

van/ 1.106,00.

Bas Roelands herinnert aan de proef van

een half jaar inzake uitberaling voor kan-

tinediensten van / 15,00, en is benieuwd

naar het niet opgenomen bedrag. Tineke zal

hem hierover informeren. De uitbetaling
was een probeersel om eventueel meer wij-
willigers te kur:rnsl krijgen, maar deze

opzet is niet geslaagd en hierop komen we
straks nog terug.

b. Verslag kascontrolecommissie

Namens de kascontrolecommissie deelt

Christ Pell«nans mee de boehàouding
1995196 te hebben gecontroleerd ur géén

bijzonderheden te hebben geconstateerd.

Daarom keurt de kascontrolecommíssie

zonder bedenkingen het financieel
jaarverslag I 995/96 goed.

s. Decharge penningmeester

Op voordracht van de kascon-

trolecommissie worden de penningmeesters

gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Ter verduidelijkr:rg: Door de tussentijdse

taakverdeling binnen het bestuur is deze

decharge zowel op Jerry Aarts als op

Tineke lan Vugt van toe,passlng.

3
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d. Begroting 1996/1997
Alvorens Tineke het woord te geven over

de begrotng 1996197 konrt Aimé terug op

de problematiek kantinemedewerkers. In de

vorige algemene jaarvergadering hebben

wr1 een noodkreet laten horen en middels

een vergoedurg voor kantinediensten is er
geprobeerd meer mensen te benaderen. Dit
is niet gèlukt en de situatie werd bijna on-
houdbaar vanwege de te zware druk op de

overgebleven mensen. Bovendien kwam
vanuit de verenigurg de kritiek dat door de

wisselende kantnebezeuing er weinig sfeer

heerste, en dat er ondanks de goede

bedoelurgur geen opbouw was te

bespeuren. Ook hier was de vraag om vaste

mensen achter de bar.
Het bestuur had op dat moment twee
mogehjkheden. De eerste was het

verpachten van de kantine, waarbij het

creëren van de burodigde vetlaag om te
kunnen investeren in de eigen vereniging
zou stoppen. De tweede mogelijkheid was
een kantinebdreerder aanstellen waarbij de

meerkosten ergens anders vandaan gehaald

moesten worden. Na veel avonden reken-

werk hebben we een paar maanden geleden

gekozur voor de tweede mogelijkheid,
rvaarbij Frans en Ria Aarts als kan-
tinebeheerders zijn aangesteld en waarbij
een aantal prijzen zijn verhoogd. Nu de

definitieve cijfers bekend zijn bh1ld dat de

financiële situatie redelijk goed is en omdat
de nieuwe situatie bekostigd kan worden
heeft het besluur beslcten om de verhoging
van de kantineprijzen met directe mgang

terug te draaien. Achteraf blijlc dat wij als

bestuur een verkeerde beslissing hebben

geÍromen Ínaar op dat momert konden we
niet voorzien dat de financiële situatie
rooskleuriger zou zijn dan verwactrt. Met
de afslurturg dat dit bestuur niet schroornt
om foutieve beslissingen te erkennur geeft

htl het woord aan Tineke voor het

doomemen van de begroting.
De begrcting 199611997 is strak van opzet
en kont uit op / i15,00 negatief Met
ingang van het nieuwe seizoen zullen we af
gaan schrijven op de lichurusten.
Uítgaande van wn levansduur van 20 jaar
en dat het dan ziuende befiur de mogelij-
l,rheid moet hebben om eventuele nieuwe

masten aan te schaffen gaan wij jaarlijks

/ 4.500,00 afschrijven.
81 de begrcfing van de jeugdcommissie

rah op te merken dat de eigen bijdrage in
de feestavond voor de jeugdleidersltrainers

konrt te vervallen. In de post Cursussen is

de inteme trainerscursus van Jdrrr Michiel-
sen opgenomen.

Toon Diepstraten merkt op dat br1 de

Technische Commissie en brj Onder-

houd/accommodatie niet alles is ingevuld,

waama Tineke uitlegt dat deze coinmissies
geen baten hebben. Vandaar deze lege

kolommen.
Leo Diepstratw Àet in de begroting weinig
urtingen van een nieuw beleid. Tineke'

merld op dat dez-e intertie duidelijk
aanwezig is maar dat wij geen ad hoc

beleid willen voeren en hierin ge-

structureerde beslissingen in wi[en nemen.

Daarom is er binnen het bestuur ook al
gesproken over het indienen van eeÍl

meerjarenbegroting. In het agendapunt

bestuursmededelingen komen we alvast

terug op een voorstel dat momenteel door
Cees Kock wor& urtgewerkt.

Jan Vermeeren vraagt of in de post overige

huisvestingskosten de verzekering van de

lichtmasten is opgenomen. Dit is niet het
geval, maar wel is opgenomen het all-in
onderhoudskontrald met Kaal Lichttech-
niek.

Toon Faes meldt dat de verhouding tussen

opbrengst en kosten van de Grote Club
Alcie niet goed is. Een kort rekensommetje

leert echter anders. Wij venvachten een

verkoop van 1250 loten. Tegen een vaste

verkoopprijs van /. 5,00 levert dit

| 6.250,00 op. Met / 1,00 voor de

Stichting Grote Club Alcie en / 1,00 per

lot voor het elftal van de verkoper komen

we aan een kostenplaatje van y' 2500,00.

Toon Diepstraten merkt op dat de kosten

selectie erg hoog zijn. In het afgelopen

seizoen heeft het, door de opbouw van deze

post, de selelciespelers zelfs geld gekost.

Het besruur heeft nu eor nieuwe opzet

gedaan waarbij de reiskosten ur opgelegde

boaes door hen zelf betaald wordsn.
Tenslome merkt John Swrnkels op dat de

telefoonkosten met ,/ 75,00 wel erg laag

De Voalzet, augttstrts L997
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ajn opgenomur Tineke mer{c op dat deze

binnen een aantal commissie onder Overige

zijn opgenomen, maar dat het inderdaad

beter is om dit in een volgende begroting

anders op te nemen.

Omdat er verder geen \ragen meer zijn
geeft Tineke het woord terug aan Aimé.

Aimé ,"raagt de vergadering om de zojuist
gepresenteerde begroting 1996/1997 gd
te keuren. Omdat er gén op- of
aanmerkingen meeruijn is hierbii de

begroting vastgesteld.

5 JAABI@RSI.AG SECRETARIS
F{et jaarverslag werd utgedeeld an in grove

lijnen doorgenomen. John Swinkels had een

opmerking over het punt kantiirezaksn. Zoals
de tekst er nu slaat wortr gesuggereerd dat er

een enorrne terugloop was in het aantai
kantmemedewerkes omdat Frans Aarts de

voorzittersharner had overgenomen. Ter
correctie: Deze ten-rgloop was al een hele tijd
aan de gang. Frans Aarts heeft wel als eerste

taak op zich genomen om dit probleem rnee c,p

te lossen. Chndat hierover verder ge€n wagen

meer waren werd dit verslag akkoord
bev'onden.

6 BE§TUUB§}IE.RIilEZING
Volgars het rooster van aftreden ajn Airné

Cruysbergs en Mart Machielsen beiden

aftredend. Zowel .A.rmé als Mart stellefl zicle

weer beschrkbaar voor een nieuwe

besnrursperiode. Omdat er vanuit de iederi

geen nieuwe kandidaten Àjn aangedragen

worden de leden verzocht hun stem uit te bren-
gen. Er wordt een verkiezingscommissie

benoemd welke bestaat uit Cerard Aarts,
Lcuis B<xrman en Christ Pelkmans.

Er worden 5l stemmen uitgebracht en he
resultaat is als volgt:
Aimé Cruysbergs: 50 stemmetr vór en I stem

blanco
Mart Machielsen: 49 stemmen vóór en I stem

blanco

vertrouwen.

7 !!,ENOEMII{G KASCOMMI§§IE
Volgens het rooster moet Jan Op.ins afscheid

neffisr van de kascontrolecommissie Zijn
plaats zal worden ingenomen door Comé

Op*rrs, zodat de nieuwe samenstelling zal Àjn.
Jurgen F{eessels (l), Christ Pelhnans (2) et1

Come Oprins (3).

Jan Faes stelt de waag waarom de clubavond
r:,p donderdag is omdat de lagere elftallen

trainen op dinsdagavond. Dit heeft twee oorza-

ken. Ten eerste heeft trainer Frans Oomen nog

verplictrtingur b4 Moienschot zcdrat voor
iedereen trainen op donderdag voorlopig
onmogelijk is. Bovendien willen we pas na de

winterstop het C-veld gaan gebruiken. Dit
houdt echter nim in dat er op de

dinsdagavonden niets gedaan kan worden in de

kantine.

Leo Diepstratur is r,an mening dat er, met

name door de jeugdspelers, bij bepaalde

gelegorheden gebruik gemaalc moet kunnen

worden van het tafelvoetbalspel en met de

glasplaat erop kan dit alleen maar teÍIen

betaling Het bestuur gaat de mogelijldreid

bekijkm om brj de firma Wetsteyt wr 2e

hands spel aan te schaffen.

q BE§ru;MEpllpELr|{GEN
i.Gezien de goede financiële toesland van onze

rereniging is het ook drt jaar niet nr:dig om
een contributieverhoging in te voeren.

2. De groei van onze jeugdafdeling gaat nog

steeds verder. Binnenkort zullen we met

een E-6 en een F4 in competitieverband

uitkomen.
3. Om het voor de seniorwspelers van Gilze 3
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Hierdoor zijn Aimé en Mart herkozen in hm

bestuur. Mede namens Mart danla Aime de

vergadenng voor het rr1 hun gestelde

8 KANTIITEZAKEN
Voorafgaande aan de begrotingbespreking is

er al het een en ander over de kantine gezegd

Frans en Ria Aarrs zullen dit seizoen de kanti-
ne beheren en zullen er alles aan doen om weer
een sfeer te gaan creëren. De kantinecornmissie

zai dit jaar bestaan uit Frans Aarts, Airné

Cruysbergs en Tineke wn Vugt.
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ím Gilze dames aantrekkelijker te maken

bU Gilze te spelen is het besruur bezig om

een opzet te maksn van een

vergoedingssysteem reiskosten. Zodra dit is
uitgewerld en goedgekeurd zullen de be-

trokken elftallen hiervan in kennis worden
gesteld.

4 Op 3 januari 1997 wordt weer ha tafel-
voetbahoumooi voor senioren gehouden

De organisatie rekent op een verdubbeling

van het aantal deelnemers. *

5. William Akkermans is voorlopig uitgescha-

keld. Vanwege een hemia is hij opgenomen

in het ziekenhuis. Vanuit deze vergadering

wensen wij hem beterschap en een mel
herstel toe.

6. Zojuist is het bericht ontvangen dat Theo

Aarts vandaag is overleden. Theo speelde
jaren in het eerste elftal en was één van de

personen die, vanwege hun historische

inbreng, een schitierend jubileumboek tot
stand hebben doen komen.

IO.DOOR DE LEDEN AANGEDRAGEN......
Van de mogelijkheid om bepaalde zaken

binnen de vereniging nader te bespreken word
door de aanwezige leden opnieuw geen gebruik
gemaakt. Zoals ha er nu naar uitziet zal dit
punt niet meer cp de agorda terugkomen.

11. ROND!'RAAG

Johan Oprins
Omdat Christ Graa&nans vanavond niet aanwezig

kon ajn heeft hij aan Johan gevraagd om de ju-
bilarissen, sr dan met name de oude garde, van

harte te felicitersr.

l,eo Diepstraten
CIrlangs hebben we weer in de krant kunnen lez€.n

ran opnieuw een noodlcruig ongeval bij het

veryo€r naar een voetbalwedstrijd en de vraag is

hoe wij verzekerd zijn. Via de KNVB hebber wij
eur verzekering lopen or de leiders zullen hiervan

een kopie cnrtvangen.

Bas Roelands
De verlichting op de trainingsstrook is momenteel

nia optimaal. De firma Kaal Lichttechniek heeft

ons gezegd dat er voldoende lichtsterkte zou zijn
maar mogelijk konf deze pas het beste tot uiting
als het C-veld in gebruik genomen gaatworden.

Jan Oprins
Gezien de beperkte trainingsmogelijkheden steh

Jan voor om het B-veld als trainingsveld te gaan

gebruiken Volgens de Technische Commissie is

dit op dit moment niet nodig en wrj willen
proberen om het B-veld ook zoveel mogelijk te
sparen. Wel waagt ha bestuur beg.rp voor de

aanpassurgen die gedaan moeten worden tot het

moment dat alle velden weer inzetbaar zijn.

Toon Diepstraten
Waarom worden er door de KNVB georganiseerd

selelciewedstrijden in Glze gespeeld en mogen de

eigen leden gee,n gebruik maken van de velden. Op

zich is dit inderdaad een weemde zaak maar

omdat deze toezegging reeds was gedaan, moesten

we deze afspraak nakomen.

12. SLIIITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter,
onder dankzegging vmr ieders inbreng en het

positief meedorken over de financien ran de v.v.
Gilze, met het aanbieden van een consumptie, om

22.15 uur deze Algemene Jaarvergadering.

(notulen opgemaakt door Cees Kock)

Inhoud clubblad
Ondanl§ dat het clubblad positief wor&
ontvangen, krijgen we nog'al eens de opmerking te

horen dat h€t blad ïvat meer gericlÍ zou moeten

,ijn op onze jeugd. Deze opmerking willsr we
graag ter harte nemen en daar mk daaóverkelljk
iets mee doen. Over hoe dit vorm te gwen bestaan

inmiddels wel ideeën. We sluitffi niet uit dat ook
orze lezers hierover suggesties hebbor. Mocht dit
zo àjn, sclroom niet en neem contact cp md een

van de redaaieleden.
De redactie.

Ik geef de pen door aan
Om het voor iedereen duideldk te maken de Heer

Gerard Gjsbrechts is niemand anders dan Gerrit
Gijsbrechts fu r€n "Die twee" van

6
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zaterdagmiddag. Ik ben binnen de v.v.Gilze
voomamelijk bezig met zaken dre de jeugd

aangaan. Wat na ruim 20 jaar nog steeds prachtig
om te doen is, is het begeleidm van een

pupillenteam. Ha is toch hartstikke tof om samen

met je collega's deze kinderen qpelenderwijs een

beetje voetbal maar ook een beetje discipline b1 te

brengen. Maar wat ik het voomaamste vind is de

kinderen plezrei in het spelletje te kunnen geven,

want een kind dat plezier heeft zal gemakkelijker

iets leren en als alle spelers plezier hedben dan heb
je een geweldig team. Dan de wedstrijden op

zaterdagmorgen. Ik vind dat er bij elke wedstnjd
wel iets gebeurt waarvan je kunt geniaen b.v. als

zo'n klein jong keepertje op het goede moment zijn

doel uitkonrt, of als je team via combinatievoetbal,

wat brj de pupillen gebeurt, een mooie aanval

opzet ur dan hoeft er niet persé gescoord te

worden. Een spelertje dat door ajn geweldige

inzet een bal kon afpakken en z-o zijn er nog lego
voorbeelden op te noemen. Deze dingen gebeuren

op zaterdagrnorgen en ik verwacht zeker dat

Christ Graafrnans (volgens afspraak) wel een paar

keer op het veld zodat hU dit allemaal zelf kan

aanschouwen. Andere mensen zijn natuurlijk ook
welkom en als je dan gepalc wordt door het virus
van jeugdleider twijfel dan niet, wacht niet tot je
gevraagd wordt maar meld je. Ieder jaar hebben

we weer mensen nodig. Als je eenmaal tot dit
elitekorps hoort zul je merken dat de onderlrrge
verstandhouding tussen dezp mensen heel

gemoedefi3k en prettig is. Je moet af en toe wel
tegen een katje kunnen, de ene iets meer als de

andere maar iedereen is Grug te pakken. Verder er
is maar een klein minpuntje en dat is de matige
kwalrteit van de douches. Dit al echter niet zo
gemakkelijk te verhelpen zijn. Na zoveel jaren

heeft zelfs de gemeente dit nog niet gerealiseerd.

Voor de rest is alles best in orde, maar dit kan ook
niet anders als je weet welke mensen hier elke clag

voor klaar staan. Als het voor hen toch eens teveel

is huren zij voor een bakje koffie, met of zonder
pennywafel,

ander personeel in. Als het team dan te groot
wor& moet er gesplitst worden zdat zrj
"Ploegbaas" kunnen spelen. Ha is echter wel zo
dat de e,ne ploegbaas meer jaagt dan de ander,

maar gelachen wordt er ahijd. Ik wil nog evefl

terug komen op een artikel in het weekblad ran
halfjrui. Hierin wordt geschrevsn dat de tent, die
nodig was voor het aftluitingsfeest, op
zaterdagmiddag tijdms het noodweer was blijven

staan door gebruik te maken van geruicht en

spierkracht, rnaar ft kan verklaren dat dit
pertinent nid. zn was. Volgens mij had had het

alles te maken met verstand en grandioos

teamwork en wie dan degene met verst nd was, is

voor iedereen wel duidelijk denk ik. En dan nog

even dit. Volgend jaar wor& voor de vijfcle keer

het pupillenkanrp gehouden. Ieder jaar willen wij
enkele nieuwe spelen inpassar Zijn er mensen die

leuke spelen kennen, ik sta hier ahijd voor open

om ze aan te horen, of nog gemakkelijker zA. zp

even op papier en geef ze aan mij. Zodra ik "De
Pen" heb geha zodat ik hem door kan geven, zal

de man die de spelers de laatste kneryjes moet

leren, voor àj toe zijn aan ha grote werk, n.l.

Louis Bouman de pen krijgen

dhr.Gerrit.

Mijmeringen
Halfjuni jl., het voetballoze tr1@e* is dan al weer
enkele weken oud oÍEnoet ik tijdens mijn
avondwandeling door Gilze in de Lange

Wagenstraat ons aller Jean de Koninch colunmst
in het clubblad W Gilze en goed mgevoerd in het

Glze voetballevar; een echte insider dus. We
prateÍr wat over koetjes en kalfies (o.a. de nog

steeds niet opgetrelderde overval op de Rabo-bank
in Glze, wat brj Jean ontlokt: "Je zuh daar als
veruriging je spaarcentjes Íïlaar hebber staan!"),
maar dat gaat ons rud. zn goed af zodat we wij
srel terechtkomen bU onze gemeenschappelijke

hobby: het voetbal in het algemeen sr de W
Glze in het bijzonder.

1
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Café De Tip
.Café De Tip
Bisschop de Vetpteir-r 4, 5126 CA Gilza,
(O1 61.)45269G. Maandag en dinsdag gesloten,
woensdag en donderdag geopencJ varraf i g.0O urrr
tot 1.00 uur, vrijdag en zaterdag geopend vanaÍ
16.00 uur tot 2.00 uur, zondag geopencl vanerí
14.00 uur tot I .0O uur.
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We besluiten al vnj rap, om het echte

voetbalgevoel toch een beetje door de aderen te

voelen stromen en om niet te veel in de kijkert te
staan in de Lange V/agenstraat, bij W Glze het

hek over te klimmen en op het A-veld te gaan

ziuen, in de middencirkel. @e kartine is dicht, dus

helaas geen pilsje erbij). "Ha gras is goed aan ha
bekomen", merkt Jean terunjl hij de mat streeh als

een volleerd tapijttegellegger.
Maar allez, we zullen eens beginnen Op het

sportieve vlak is het met het vlaggeschip van de

veruriging nia al te best gegaan. "De eerste helft
van de competitie leek het af en toe wel een

modderschuit", merkÍ Jean schampeftjes op "en

dat kon in de tweede helft van de competitie nia
meergoedkomur".
We vinden beiden dat de slogan \an een bekend

drankje "Life is sweet, life is bitter" deze

werkelijktreid het beste weer geeft. We hopen dat
de indeling in de 5e klasse een beetje in de buurt
bluft met het oog op wat interessante

streekdeÈys. Niet te veel naar het noorden want
Jean kent zijn pappenheimers: "Hoe di&ter bij
Dor&, hoe rcilter het wor&". De nieuwe trainer,
tja wat vinden we eryan. "Ene goeie" merld Jean

met enige stemverheffing op. "Dat is er ene van
niet lullen maar poetsen en ik denk dd dat niet
verkeerd is. Hij brengt er de spirit wel in daar heb

ik alle vertrouwen in". Ik heb trouwens alle
vertrouwen in de W Glze". Zoiets als hoop doet
leven, probeer ik voorzichtig. "Je neenfi me de

woorden uit de mond". Maarwaar is die hoop dan

allemaal op gebaseerd?

Dat zal ik jou eens rap vertellen manneke, zet de

oren Ínaar eens goed open:
. ons eerste team word komend seizoen

kampioen, leuk voor de jongens en eeÍl

prima uitsrahng voor de vermiging;
. de jeugdaftleling groeit als nooit tevoren en

daar moeten we het in de toekomst lan
hebben; Ínaar we moetm de jeugd wel aan de

vereniging kunnen binden en dat is eeÍl

opdracht voor heel de veroriging;
. we hebben tientallen enthousiaste mensqr zoals

jeugdleiders, commissieledsr, supportersclub
qtz, snz, die zich allemaal belangelms willen
írzeffien voor de vereniging en het voetbal
willen doen (cp)levar. He.. zal ze niet altijd
goed uitkomen maaÍ zÉ doen het toch maar!
Hoed af (met een knipoog naar Mart Smeets)

voor zoh stel;
. en achter de schermen hebben we nog eeÍr

Bestuur (ze gaan het be$uur uitbreiden,

fluistert hij me to'e) waar ik wel vertrouwen in
heb. Ze kunnen goed op de winkel passen €n

visie hebbar z.e ook; dat kornt dus wel goed.

Het was al flink aan hst schemeren toen we samen

weer het hek over kropen, de gerviSde grond

acirterlatend"

Op *eg richting Nieuwstraat moet ons Jean nog

iets r,an het hart. "Wil je mijn column in het

clubblad niet ovememsr" waagt hlj op de man af.
'lMaarom dat dan", probeer ik voorziclrtig. "Vers

bloed op zh tijd kan geen kwaad" vefirouwt hij
me toe. "Maar hoe moet dat dan eruit gaan zien",

vraag ik hem verwachtingsvol. Nou, gewoon, dat

vind zich vanzelf; als het mo€t e€n beetje kritisch
rnaar nooit een flying tackle op de enkels.

De outsider

Verhuisbericht:
&rz-e penningmeester is onlangs verhuisd. Tineke

woont voofiaan aan de Meierstraat 22, 5126 BS

Gilze. Het telefoonnunrmer is ongewijzigd: 0161 -
4.53785

Geboren: lu j uli 1997

Doorz(jn we donlÍ!

Evo & Sofíe

peter:Orne Ronold
rneter:Íonte Ctoudy

peter,:Orne Frcnk
nreter:Ingrid

öns pop en rnorn z(j n

Jeroen en f{íeke Oprins

von Heinsbergstroot i i I

5116 HH Gilze
016l - Ll5 59 28

Wij zijn blij met de geboorte \/an onze dochter cn zusje

Bregje
Johanna NÍaria

Geborerr op 27 )vli t99T B

Joost, Esther, leske en Maar.tje Rops-Hessels
Pastoor van l-Ierckstraat 39
5126 HV Gilze

De Vaarzet, augtsttts 1997
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Niet zelf zoeken"
Bij ditANVR Reisburo boeken.

óË»\

ANVRT§Dg

Uw ANVR Reisburo heeft gegarandeerd de zon-vakantie dre u

zoekt. Van heel ver weg tot dicht br1 huis. Vol avontuur en leKker
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I n gesprek mgt...............
Lowis Boumun
Even bijpraten met Louis de trainer en leider van

de Gilse A - jeugd. Een van zijn eerste trainngen
is zojuist afgelopar. Met een ver&issende douche

heeft Louis alle vermoeidheid weer van zich

afgespoeld. M4 een koel biertje is hij er helemaal

klaar voor om ons wat nader met hem kennis te

laten maken. Ear hoekje r,an de kantipe is hier een

prima plaats voor. louis is sinds 13 augustus jl.
49 jaar. ÍIrj ag het eerste levenslicht aan de

andere kant van de wereld en wel in Palembang

een plaats op Sumatra. Sinds 1973 woont l,ouis
samen met zijn wouw Riaje en hun twee zoons

Patnck en Eric aan de Gouberg 28 te Gilze. Na
gervoond te hebben in Blerick en Maastncht is

Gilze voor hen een woonplaats gebleken waar zii
het uitstekend naar hun zin hebben. In het

dagelijks leven is louis beroepsmilitair. Wat daar
precies zijn functie is laat Louis rr het mldden.

Eer tipje van de sluier wil hrj wel oplichtur. 'het
heeft met sport te maken en och diegene die ha
heel precies wil weten mag me dat ahud vrageÍl,"

zo houdt Louis zich op de vlakte. Hoe raakte

Louis bij het Gilse voetbal betrokken? Toen onze

Patrick voetbalde in de C-jeugd ging ik regehnatig

mee met Cees Kock, de leider en trainer van de C-
jeugd n die trjd. Dat was eigenlijk wel het begin

van mijn barokkenheid. Maar het zijn May
Genits en Louis van Trier die mij over de streep

getrokken hebben. Zij waren leiders van de B-2
wat ook ha team is waar ik begonnen ben," zo

besluit Louis. De vraag of Louis woeger ook
aardig tegur een bal kon trappur kan hier
natuurlijk nia uitblijven. Zonder overdrijven,
Louis was een echt talent. Maar zoals zo vaak
gebeurd werden die talenten niet ten volle benut.

Hij speelde in alle jeugdselectieelftallen van s.v.

Blerick. Nou zegt s.v.Blerick ons Gilzenarqr niet
zoveel. Wel kennen we V.V.V. Het was deze

vereniging die zijn zinnen geza hadden op dat
pittge donkere menneke \an s.v. Blerick. Deze

belangstelling gng zelfs zover dat hem een

contract werd voorgelegd en dat op zeer jeugdige

leeftrjd. Louis verduidelijld, "eigenwijs als ik (toen

al) was, vond o.a dat er onvoldoende met mij
overlegd was over deze plotselinge belangstelling.
Dus mijn antwoord was, nee jongens van V.V.V.
het sprJt me. De achtergrond hiervan was ook dat

ik veel belangstelling had voor muziek. Ik speelde

basgitaar en kwam bij de Flyers terecht, een band

die een goede naam had n Venlo en omgeving.

We maakten o.a. muziek van Elvis en de

Shadows. Door de vele optredens rolde het geld

met tonn€n binnen, dat zou een een contract bij
V.V.V. in jaren niet hebben opgeleverd hebben,"

aldus Louis, die we hier van een beetje

overdrijvrng verdenken. Nu dan, anno 1997 is

Louis al weer een vijftal jaren trainer van de Gilse

Afeugd. In zijn benadering van het voetbal \Iril hij
vooral de nadruk leggen op de teamgeest. "Een.

speler moet Àch binnen het voetbalspel

ondergeschild maken aan het teambelang. Voor
individualisme is in een teamsport nauwelijk
plaats Streven naar het hoogst haalbare in jezelf

en niet denken dat het allemaal wel aan komt

waaien. Deze items wil ik bij mijn mannur lan de

A-jeugd nadrul,kehJk onder de aandacht brengen.

Als dit ter harte wor& genomen dan gaat iedereen,

ook al zouden de resultaten wat minder zijn, toch
een plezierig seizoen tegemoet. Teamgeest dat

moet je voelen," zo verduidelijld Louis. Er is meer

dan voetbal dat Louis boeit. "EigurhJk ben ik
verz§. op alle sporten, misschien beheerst het mijn
leven wel teveel, ahhans die signalen ontvang ik
wel eens. Maar je gelooft het of niet ik ga ook wel
eens vissen, trouwens dat is ook sport zeggen "de

echte" nou voor mij is dat meer ontspanning."

Waarmee Louis maar wil zeggen dat hrj echt wel
wat variatie in zijn leven aanbrurgt.

Wie heeft trouwens louis niet bii een of andere

gelegenheid zien strjldanser:. Met een souplesse

van eur trrintiger en de charme van eeÍr l,rjftiger
beweegt hij zich met Àjn parmer over de

dansvloer. Het is een lust voor het oog en al
helemaal een beleving om door Louis ten dans te

worden gevraagd. Weer terug bU het voetbal.

Louis moet ha drt jaar doen met een zeer smalle

A-selectie. De groep is ngedeeld in de A-2 klasse.

l,ouis vin&, alhoewel dat prachtig zou zijn, een

kampioenschap te hoog gegrepen. Het doel is om

zeker in de middenmoot mee te draaien. Even iets

anders. Ook Louis heeft aangezien dat nogal wat
jeugdige spelers de v.v.Glze verlaten hebben. Een

ontwikkeling die te betreuren is. Louis hierover,

"als spelers zich echt kunnen verbeteren is ear

overgang te begrijpur. In het algemeen zr.e tk n;

De Voorzet, flugust ts'1997
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eqr speler de confrontatie binnen de eigen

vermiging moeten aangaan. Met het vasthouden
aan het huidrge beleid veronderstel rk dat de v.v.
Gilze op wat langere termijn een verenrging zal

blijken die men niet zomaar voor een andere

inruilt." Hiermee geeft Louis aan vertrouwen te
hebben in de koers die gekozen is. Voorlopig blijft
hij hieraan zijn budrage leveren en zal zijn best

doen zoveel mogelijk A- jeugd door te laten

stromen naar de seniorenteams. Zo, effe brjgepraat
met louis. Het tafeltje wordt veflaten en het

gesprek wordt voortgezÉ. aan de bar. Want ook
voor eeÍr gezellige babbel aan de bar is Louis ahijd
in. Tot slot, wensen we Louis een fijn seizoen toe
met zijn mannen van de A-jeugd.

Jos van Dongen

Compailie-indeling
senioren:
f klasse C
Gilze I
TVC'39
wDS'r9
Neerlandia'31
Gelukvogels
Fluks

Berkdijk
Raptrm
IFC
Menvesteijn

Waspik
FC de Geeren

Res { klosse 409
Gilze 3
wR3
Intemos 3

Chaam2
Advendo 2
Baronie 4

Gloria UC 2
Beek Vooruit 4
Unitas'30 3
Neerlandia'31 2

C O M P E TI TI E - I ]Y D E L I lVG
JUIYIOREIY:

Res Ë klasse 619
Gilze 5
TSC 11

Jeka l0
Chaam 5

DIA 8

Baronie l1
DWC 5

wvo 4

Illicoten 2
Dongen 8

DVVC 6

RAC 7

Í klasse 842
Gilze 1 dames
RAC I
Berkdijk I
VOAB 1

VCB I
Taxandria 1

ODC 2
Viola I
Oirschot Vooruit I
SvSSS I'
DVG 1

RKDVC 1

Zundert 3
Unitas'30 4

I klasse A25
Gilze A1
Ons Vios Al
Baardrvijk Al
Voab A2
Zauaia AZ
SC 't Zand Al
Sarto A2
Jong Brabant Al
SSC'55 AI
Hilyaria AI
Viola AI
Beerse Boys Al

f Hasse R4 857
Gilze B2
Sarto 84
Waqpik 81
SC t Zand B3
Voab 85

Jong Brabant 2

Longa 3

I klasse I]25
Cilze BI
§arto 82
Beerse Boys B I

Joreg Brabant Bl
WSC B2
GSBW BI
[Jno Ànimo Bl
Ons Vros B1

Voab B2
Nevelo BI
SC 't Zand Bl
RKDVC 82

f Hosse C25
Gilze Ct
RKC Waalwijk C2
WSC CI
Jong Brabant Cl
GSBW Cl
Hiharia C1

Oirschot Vooruit Cl
RKDVC C2
RKÏW C2
Desk Cl

Res ï klusse 3AS

Gilze 2
RKDVC 3

OJC Rosmalar 3
Sliedrecht 4
BWA/erachter 3

Mijmense Boys 2

Zwaluw \TC3
EBOH 4

Veerse Boys 3

Baar*wrjk 2

Hardinxveld 3

RAC 2

Res Í klosse 412

GilrÈ4
GSBV/3
SC'tZand2
Noad 3

BroelÍroven 2
Dongor 4
Sarto 3
Berkdijk 2

SET 2
Viola 2

De V o orzet, augtsttts'1 997
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Café-Za1en 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalén tegen zéér aantrekkelijke prijzen.

tlij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen 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
Gi1ze, teI. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel

BOVAG
{ rï*

I
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ï klasse R4 C57
GilrÉCz
Viola CI
Voab C4

Velocitas '31 Cl
Gloria UC Cl
TAC/BWB CI

ï klasse M02
Gilze Meisjes MAI
WDS'I9 MAI
Viola MAI
Gloria UC MAt
Uliccten MAI

Pupillen Dl najaar
Gilze Dl
SC'tZmd2
Sarto 2
VOAB 2
ZigoZ
SVSSS

htpillen D3 najaar
Gilze D3
TAC/BWB 2
Sarto 8

VOAB 4

??

SC'tZandT

htpillen E2 najom
Gilze E2
TACtsWB
Longa 2

SC 't Zand 4

Gloria UC
Hieronyrnus

htpillen E4 najaar
Gilze E4
BlauwWit
Sarto 4

SC 't Zand 10

Zigo 4

GSBW 6

Noad Cl
Zigo Cl

f Hasse R4 C63
Gilze C3
Gloria UC C3

Sarto C5
GSBWC3
Viola C2
Voab C5 

,

Fupillen D2 najaur
Gilze D2
SC 't Zand 5
GFC'93
SET
JPS

Sarto 5

Pupillen El najaor
Gilze E1
SC'tZand,Z
Sarto 2

RKTW2
VOAB 2
Yiola2

Pupillen E3 najam
Gilze E3
SC 't Zand 7

Hieronymus 2

TAC/BWB 2
Ons Vios 2
Were Di 2
htpillen E5 najaar
Gilze E5
Sarto l0
1?

RKTW 6
SC'tzand12
Longa 4

Pupillen E6 najaar Pupillen Fl noiaar
Gilz€ E6 Gilze Fl
Viola 4 BlauwWit
'1? SV Capelle

SC 't Zand 15 M
GSBW 8

Nevelo 4

The White Boys

Desk 3

Waspik

Pupillen F2 nojoar
Gilze F2
GSBW 4

Hilvaria 4
??

Willem II2
Sarto 8

,,COMMENTAREN'
O, die diepe commentaren

om ons alles uit te leggen!

Die al zoveel duizend jaren

steeds dezelfcle dingen zeggen

O, die diepe lange preken

sprekers wauwelen gretig voort
en het wonder en de stilte
komen nauwelijks nog aan 't woord

ftrcn: Toon I-Iermans)

W§§ s§e{lew grilag een
wiewwe spunsor
ff{xm w vo0{.!.......
Na maanden van geheimzinnigheid, kunnen wg
srnds de campetitiestarï. op 7 september jl.
publiekelijk bekend maken dat Café De Tip de

komende drie seizoenen zal optreden als

shirtsponsor van Gilze 1.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er nog
leden zijn die Café De Tip niet kennen en dat

de combinatie met de hoofclsponsor Van
Enschot Drankenhandel BV eigenlijk heel

logisch is. WU als vereniging mogen heel bltl
zijn met deze, en uiteraard ook onze andere (!!),
sponsors. Tezamen zorgen nj voor alle
faciliteiten varl önze vereniging waar alle leden,

van F-pupil tot en met selectiespeler, gebruik
van kunnen maken.

leugdleider of jeugdÍrainer
bij de V.Y. GILZE ??
CIak dit seixren startan \roe weer me,t meer teams

in rCe competitie. Voor deze teams hebbm we ook
begeleidingnodig, zowel voor de zatedagals vmr

LL
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Radio - TV 4a /aÍií,o
Kerkstraat 39 Gilze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
\ryassen* drogen* koelen* vriezen
strij ken* koffiezetten* eÍra..,..

pels & joosten hv

VOAB Aí UW EEGIAZIÏIIGETI,

Als het goed en snel moet !!!!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161-22730s
TeleÍax 01 61 - 225804



de trainingen doordeweeks. Hiervoor hebben we
niet stel genoeg mensen, zeker oo\ omdat we er
brl de V.V. GILZE naar streven om brj elk team
drie be'geleiders te hebben. Dit luld nu nog niet !

Graag zien we dan ook, dat er nieuwe leiders enlof
trainers bijkomen bij ons Jeugdkader. Als jullie
interesse hebben om dit te gaan doen, ofals u eerst
nog meer urformatie hierover wih hebben, neem

dan gerust vrUblijvfld contact op met : John
Michielsen (tochnische i:ommissie {eugd - Tel.
452789) of m<,t Mart Machielsen (Jeugdvoorzitter

- Tel. 455295) of met Toon Faes (Secretans

Jeugd - Tel 452675)

lYieuws viln de
supportersclub
Het nieuwe seizoen is gelukkig weer begonnen,
de vacantietijd zit er voor de meesten onder ons
weer op. Velen maakten veffe reizen, een ander
maakte dagtripjes in eigen land onder tropische
weersomstandigheden. De voorbereidingen van
de selectie en andere teams waren ook onder
deze hitte haast ondraaglijk. Maar zoals de
nieuwe trainer zei: een goede conditie is hard

. nodig voor elke voetballer. Een bosloop en
trainingen plus oefenwedstrijden horen daarbij
en zíe het resultaat: de eerste beker is binnen.
De wisseltrofee van het gemeentelijk
voetbaltoemooi staat in Gilze te pronken,
proficiat jongens en ga zo door om de selectie
te volgen bij de uitwedstrijden moeten er nogal
wat kilometers worden gereden, helaas voor de
V.V. Gilze en haar supporters. Maar een

supporter die vorig jaar naar Den Bosch reed,
njdt nu volgens ons ook naar Dordrecht toe om
de jongens te steunen. Wij hopen dat de
supportersschare net zo groot zal zljn als de
voorbije seizoenen. Als u wilt rijden en u heeft
nog ruimte over in de auto, neem dan a.u.b.
andere supporters mee. Volle auto's naar de
sportparken is gezelliger en goedkoper als u dat
zelf afspreekt. Mochten er mensen zijn die wel
willen gaan kijken naar het eerste elftal en die
zelf geen vervoer hebben, meld dit dan op tijd
bij Henk van Gestel. Niet op zondagmorgen
a.u.b., dan staat hU ook op het sportpark en kan

De Voorzet, atgtstus 1997

dan bijna niets meer voor u regelen. Kijk eens

rond en informeer zelf eens wie er nqg plaats
heeft in de auto. En spreek dan met deze af, hoe
en wat en vanaf waar er vertrokken wordt.
Spelers, trainers, begeleiders, allen een goed
seizoen toegewenst van de leden en bestuur van
uw supportersclubl

Nieuwe standenlijsten in de kantine voor alle
senioren!!
De supportersclub heeft in de buidel getast en

de muren van onze kantine aangekleed met
mooie standenlijsten. Mogen wij aan iedereen
wagen om van deze borden te genieten maar er
tevens ook vanaf te blijven. Het zijn zeer
kostbare borden, wees er zuinig op. Alleen de

wedstrijdsecretaris en'zijn hulpen (!) zorgen dat
de standen en weàstrijden worden bijgehouden.
En deze borden zijn van een hoge klasse, dus
voor iedereen telt: promoveren mag gerust, de

borden ztjn er al op aangeschaft. Dus
damesselectie en heren-senioren, doe je best en

maak dat jullie team hoog op de borden staat.

Een voetbalseizoen kent zijn ups- en downs, dat
weet eenieder. Ook uw supportersclub maakt
dit mee. Ook dit voorbije seizoen moesten wij
helaas afscheid nemen van een aantal trouwe
supporters. Op ee, gepaste manier waren wij
hierbij aanwezig, namens deze weg willen wij
alle nabestaanden veel sterkte toewensen met
hun verlies van een dierbare, deze zullen bij ons
in gedachten blijven. Een paar leden hebben
bedankt voor het lidmaatschap, maar daar staat
een behoorlijk aantal nieuwe leden tegenover,
zodat wij weer een groter ledenaantal hebben
bij onze club. Iets voor u misschien, voor twee
tientjes per seizoen bent u lid. Even een belletje
naar 455549 of 455187. Melden bU een

bestuurslid van uw supportersclub kan
natuurlijk ook.

Routebeschrijving uitwedstrijden Gilze I :
Supporters van Gilze let op het weekblad Gilze
en Rijen. De routebeschrijving voor de

eerstvolgende uitwedstrijd naar het sportpark
van de tegenstander zullen wij steeds vermelden
in het weekblad Gilze en Rijen. Elke week kunt
u daar het laatste nieuws lezen van uw club en
natuurlijk ook de supportersclub. Zo blijft u op
de hoogte van eventuele wegwerkzaamheden
e.d. en hoeft u nooit te laat aan te komen!

1a
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DE MIC]P,]P]ENT]ROMM]E ]L

"tsjonge," zegt rnewounv Jansen, "u bent wel slank
gewordenlr' ,

"ja," zegt mewowv laagkontje,"dat komt door
chinese dieet!"
"met njsl?" *
"Nee,met stokjesl"

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

Kffiffiffiffifu&ffiffiffi§#
ffiffiffiffi ffiffi dffiffiffi

Nieuwstraat 63, Gilze,
te|.0161-451263
Íax.0161-453280

,lMd ands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00
.. t..

aaaaaaa

nva {.'Een nieuwe naam in zekerheid

i
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Krrarten in de kantine van de V.V. Gilze:
Rikken ofjokeren, dat maakt u uit.
Als u van en gezellig potje kaarten houdt, dan
bent ir welkom op onze kaartavonden in de
winternuanden. Gezelligheid is bU ons de
hoogste troef, w1 zorgen voor en hapje en leuke
prijsjes en ir voor de gezelligheid.
U hoeft ecirt geen raskaarter te zljn, als het
maar gezellig is, dat is onze opzet voor deze
kaartavonden. Want als u echt graag een potje
rikt of jokert, dan moet u beslist eens
aankomen.
De data voor de kaartavonden zijn:
. wudag l0 oktober
. vrijdag l4 november
. wudag 12 deceniber
. vnjdag 9januan
. wrjdag 13 februan
. vnjdag 13 maart

De data voor de Kapper Ad Naalden-trofee is
voorlopig vastgesteld op:
. wijdag 28 november: EW - Gilze
. wijdag I0 april: Gilze - EW

De data voor de kaartvonden bij EW, want
daar bent u ook welkom, zijn als volgt: .
. wídag 12 september
. wUdag 24 oktober
. wijdag 2l november
o vrUdag 19 december
. wijdag 23 januan
. wrjdag 27 februari
. wijdag 27 maarÍ
. wijdag 24 ap'il

Voor «lle kaartvonclen p4eldt:

Inschrijven vana.f 19.3(ltt en aanvang kaarten
20.00u.

Batig saldo Supportersclub V.V. Gilze:
Op de jaarvergadering is door de leden besloten
om het batig saldo te verdelen over de gehele
V.V. Gilze. De afcleling P.R. had een verzoek
om de standen- en scorelijsten te vernieuwen,
zodat alles een geheel zou vorïnen.
Nou een waag links en rechts over de prijzen
van deze borden, een en ander bleek behoorlijk
prijzig. Maar de supportersclub doet wat hij
belooft en zie het resultaat, echt prachtig.
Alle senioren tevreden en een gelukkige P.R.-
afcleling. Het restant van het batig saldo wordt

beschikbaar gesteld aan de teams die zelf wat
willen organiseren voor zichzelf of met
meerdere teams samen Heeft u een bepaalde
activiteit in plannrng, klop dan even aan bij uw
supportersclub voor een bijdrage aan deze.

Onze bijdrage komt pas als de geplande

activiteit doorgaat en wij controleren dat ook
zeker. Dus wij willen alle teams helpen, maar
houden hier wel controle over, dus geen bar- of
cafebezoek van onze centen. Dat begrijpt elke
leider natuurlijk, kom langs met uw idee, w1
helpen graag de teambuilding nog beter te
maken.

Bestuur Supportersclub.

AKTIVITETTE]Y
KALEIVDER
22 sept. 1997
10 ol<t 1997

l8 okt. 1997:
14nov.7997:

Jaarvergadering V.V. Gilze
Kaartavond Supportersclub
Sponsoravond V.V. Gilze
Kaartavond Supportersclub

Lungs de lijn gehooFd....
Sta ik te kijken naar de wedstrijd van GFC '93

tegen Gilze. Op het andere veld wordt ook een

offrciële bekerwedstnjd gespeeld die echter na
ongeveer een kwartier spelen wordt gestaakt.
Een speler wordt na een overtredrng van het
veld gestuurd. De bewuste speler weigert het
veld te verlaten en slaat pardoes de

scheidsrechter in zljn gezicht Deze besluit
daarop de wedstrijd te staken. Vraagt een

speler van de bezoekers aan de tegenpartij:
"Tja, als de scheidsrechter niet meer verder wil,
zullen we dan maar "vriendschappelijk"
spelen?"

Een supporter
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Naam:
Adres:
geboortedatum:

In het dagehlks leven:

Opleiding:
Lijfureuk:
Hobby:
Lid v.v.Gilze sinds: '
Beste trainer:
Idool:
Favoriete club:
Roken:
Drinken:

Stamcafe:

Moet rreselijk lachen als:

Ben erg kwaad als:
lWinst is voor mij:
Verlies is voor mij:
Favoriete muziek:
polilieke partij:
Esr meevaller:
Een tegenvaller
Lievelingskost:
Beste eigenschap:

S lecirtste eigarschap :

Romantiek:
Mooisteman:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Menng clubblad:
Tv. programma:

Wat vind je goed bí de v.v. Gilze?
Wat moet er verbetersr bij de v.v. Gilze?
Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Gelovig?
Bijgelovig?
Ideaa[4rarteworc
Hekel aan:

Ochtendhumeur:
Wanneer is het be&ijd?
Een goed advies:

Dat is fantastisch:

Barondering vmr:
Beste politicus:
Wat doe je met F 1.000.000.-

Open kuart
Ria Aats
Kmithoom 24
l 8-9-1950
Huiswouw
Huishoudschool

Openheid
De kantine ran de v.v. Gilze
Ben lid van de supportersclub

Jar Fiters (een fijne man)

André yan Duin
v.v.Glze toch zeker hè

Ja, hélaas

Ja, hélaas

De Pomp

Er nu goeie bak verteld wor&
De melk overkookt
Eur goedtekor
Gear problelm
AlbertWest
Heb ik geen

Een cmvenvaclte vakartie
Ken ik nauwelijks
Chinees

Goed in poetsor en boenen

Eens een enkel keertje mopperen

Na 25 jaar ?

Jac Broers (met voorsprorg)
Hélaas nooit geqport

Dat zoekt de trainer maar urt

Goed en leuk
De mini play-back show
De hapjes in de kantine
Een grotere kantine
Iedereqr die konË is welkom
Nee
Nee
Lelker lang gezond blijvur
Slordighedm'v:an anderen

Geen last van
Oh das zo versdrillsrd
Blijf gezellig €n qpontaan

De v.v. Glze er weer borencp
De vrijwilligers ran de v.v.
De beste km ikniet
Nog meer genieto:
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U vi ndt bij ons
o a

een prr ma ln§fe-
speeld
team

Rabobank
BAarle-Nassau en omstreken

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