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De Voorz,et
(5e seizoengang 199711998, oktober 1997, nummer 2)

Hieronder geven wrj u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:
o Nieuws van de Supportersclub pag. 2

pag. 3i Mijmeringen
o Ik geefde pen door aan-.. pag.4
. In gesprek met pag. 7
o Aannemersbedrijf Botermans stelt

zich aan u voor............ pag. 9
o Jeugdzaken pag.ll
o Open Kaart pag. 14

rl ,\

Goed om te weten:
o Aanmeldenlidmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,

tel. 451169. Afmelden dient uiterlijk te
geschieden voor 31 mei. Bij afrneldingen
nadien, blijft men de jaarcontributie van
het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:
422 {per 1-10-1997)

o Aantal leden Supportersclub:
175 (per 1-10-1997)

Lid worden van onze supportersclub?
Dat kan! Even een belletje naar 455549
of een briefie afgeven bij Heuvelstraat
11 of Nerhovensestraat 28 en wij

schrijven u graag in voor twee tientjes per seizoen.

o Inleveren kopij voor de volgende "Vootzet":
Uiterlijk I december 1997,b1i de redactie of in de

"Coca-Cola-Ak1ie-bal" in ons clubgebouw.
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l,Vi! rnalxen uan eltrre broodmaaltijd-een feestrnaaltijd

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

Tel.: 0161-451548
I

r Voor Uv lunch of dincr!
Ruime kcuzc in vlees- of Ésgcrechtca.

+ Elke twec maanden wisseleod keuzcmcnu voor J 32,5O P-P. (drie gangcn)
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+ Yoor rescrveringcn of mesr iaformatie b€lt U 01615 4 5 1548



BERICHTEIV VAN DE
SUPPORTERSCLUB
Standenlijsten
De Supportersclub is er voor de gehele V.V.
Gllz*, zn zijn wU gestart 6 jaren geleden mst een
50 tal leden. Dus wij als supportersclub hebben
weer diep in de buidelgetast, en een aantal wensen
waargemaakt voor de V.V. Gilze. De mooie
score- en standenborden sieren het clubhuis, alle
seniorenteams netjes vermeld op deze borden. Jan
Boomaars veÍzorgl. samen met William
Akkermans de score en standen van deze teams,
soms zijn niet alle uitslagen direct bekend. Dus
daar vragur wij dan begrp voor en begin niet zelf
G schrijven op deze borden want I keer een

verkeerde stift gebruikt en weg is het bord. En
daar àjn ze veel te duur voor. Dat begnjpt u ook
wel hopen *ij. Een jaren lange wens is in
verrmlhng gegaan voor de afcleling P.R., met de
aanschaf van deze borden.

Pupillenkamp
In 1998 gaan wij ook het gilzer pupillo*amp
weer ondersteuren lanwege het 5 jaar bestaan r,an

dit nog steeds groeiurde kaqpweekend. Schenken
wrj deze keer maar liefst f ,500,- .

Pupillenbingo
De jaarlijkse Fupillerbingo op zaterdag Z0
december a.s. word ook weer door ons
gesponsord met vele prijsjes en moepwaren enz.
enz. En natuurlijk is deze middag geheel gratrs
voor de pupillen.

Kerstwensen
P.S. PUPILLEN DENK WEL AAN DE
WENSKAART DEN, KEER !!!
OOK HIER ZIJN WEER PRIJSJES TE
WINNEN, DOE MEE EN GEEF ONS EEN
WENSKAART

Ondersteuning teamgeest

fu orze jaarvergadering hebben wij toestemming

De Voorzet, ofuober 1997

gekregen om te proberen de teamgeest mede te
verbeteren. En dat gaan wij doen door jullie
financieel te ondersteunur bij een activiteit die
jullie zelf moetan organiseren.
Met de andere teams samen of apart dat moeten
jullie zelf weten Br1 John Aarts moeten jullie zijn
voor de bijdrage. Is deze John niet aanwezig dan
neemt John Graafrnans waar. Let op leiders op de

dag lan de activiteit ontvangt u oÍrze brjdrage En
van oÍrze kant zien wrj erop toe dat de activrteit
door gaat. 7-o ruA dan ontvangen wij 6tzÉ
b4drage graag terug. Want als je het volgende
optelt dan kom je toch aan een groot bedrag.
Selectie f 500,- Overige Senioren f 500,- Dames f
200,- A-B-C-M-D Teams f 100,- per team E-F
Teams f 75,- per team. Alvast veel plezier met
jullie activiteit. Zoals jullie al weten is dit geld niet
voor het cafr beschikbaar gesteld.

Vandalisme
Allemaal leuke dingen voor de gehele club op
papier hier boven. Maar ook niet leuke dingen
maak je mee, als je bij de club hoort. Want doelen
slopen dx zijn beslist geen leuke activiteiten. Dat
is gewoon onmurselijk daar àjnwel woorden voor
te gebruiken, maar dat zullen we maar niet doen.
Dan zijn we \,,an het zelfcle niveau als diegene die
het sloopwerk verricht hebben op ons sporeark en
daar willen wij niet bijhoren. Nut0eloos en zinloos
wat deze landalen aanrichten. De club op kosten
jagen; krije je daar een kick van? Hopekjk lopen
deze tegen de wel bekende lamp aan zrcrat re de
kosten terug mosten betalen aan onze club.

Lidmaatschap
Bent u nog geen lid van onze Supportersclub?
Even melden bij ons als u lid wilt worden. Voor
twee tientjes per seizoen bent u lid. BU Henk van
Gestel (tel. 0161455549) of brj onze andere
befiursleden; Christ Pellanans, John Graafinans
en John Aarts kunt u zich opgeven als lid lan onze
club. Al deze mensen zijn nog al eens op het
sporQark te vinden. Mocht u ze nog niet kennen,
vraag dan firaar even aatl een ander, wij heten u
welkom.

Beste teamleiders van de v.v. Gilze.
U weet dat de v.v.Glze een suppoftersclub heeft
en dat deze een kaatje wil sturen naar zieke of
geblesseerde spelers. Als u ons daarmee wilt
helpen? Alleen Ínaar even melden dan verzorgen
wij de rest. Helaas kont het nogal eens voor dat
wij niet op de hoogte zljn van de zieke of
geblesseerde. Jolm Graafmans zorgt dat de gehele
jeug{ dus van de A ím F, een kaartje krijgt bU
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OPEL DEALER §

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

ö
AUTOBEDRIJF

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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ziekte of blessure. Martijn Roovers d.aagt de zorg
voor alle senioren en leden van de supportersclub.
Alleen btl deze bestuursleden de zieke of
geblesseerde melden. Ahast bedankt. Want een
kaartje is ahijd leuk als je toch niet kunt voetballen
vanwege ziekte of een blessure. Wij wensen alle
zieken ofgeblesseerden een spoedig herstel toe.

Kerst- en clubavond
Kerst- en clubavond leden supportersclub V.V.
Gilze op zaterdag 20 december 1997. Aanvang
van de koffietafel, strpt om 19 00u in het clubhuis
van de V.V. Gilze. Even voor de nieuwe leden
onder ons. Deze avond is een traditie gevuorden.

Na deze koffietafel worden de tafels afgeruimd en
even rusten, en wat praten met de tafelguroten.
Dan een aantal ronden bingo spelen, met leuke
prijsjes gericht op de feestdagen, dus goed
bruikbaar. Later houden wij dan nog een loerij
om deze avond een beetje binnen het budget te
houden. F.en dansje wagen is voor de later uren
want ons clubhuis zit normaal op deze avonden
bomvol, ja echt bomvol U kunt naar het toilet
schuifelen maar dat is de enige ruinte die dan over
is, want met 96 stoelen bezet is het echt op. Dus
als u zeker wrh zijn van een plaats op deze avond
meld u dan op tijd

De kosten voor deze avond zijn:
Voor leden gratis en voorhur partler vrager wij
f 10,- bijdrage Wat krijgt u van ons op deze
avond? Een perfecte koffiaafel, eeÍt paar
consumpties, een gratis bingo met veel leuke
prijsjes en een avond waar u nog lang over
napraat; dat weten wij zeker.
En uw bestuur en echtgurCIes en wat ,v"ste

krachten sLaan klaar om ook deze avond te doen
slagen. Mogur wij wel:un u vragen om zich zelf
op te geven bij ons met de eigen bijdrage daarb!
Ha gemakkelijkste is als u de strook invuh het
geld erbij in een enveloppe en deze dan EuLn een
bestuurslid afgeeft. Aan deza avond willen
deelnemen vergeet dan niet om u te melden want
vol is vol helaas hebben we niet meer ruinte in het
clubhuis.
Wij wachten op uw enveloppe en wensen u alvast
veel plezier toe.

Be stuur supporters club v.v. G lze.

De Voorzet, oldober 1997

MT§MERIIYGEIY
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat voor elke
voetbalpot een zgn. wedstrijdformulier moet
worden ingeluld? Allicht zullen de kenners rn
koor roepen maar een mindere expert die zo'n
ding voor het eerst onder ogen krijgt, weet niet
wat hrj ziet. Van het logo van de Koninklijke
Nederlandse Vostbalbond knjg je nog het mrnst
pijn aan je ogen, maar wat te denken van al die
regels en hokjes die allemaal moeten worden
volgeschreven en ingewld en nog goed ook
(volgens de regels, hea dat) want anders heb je
als vereniging al de eerste administratieve boete
aan de broek. Wat te denken van zaken als
wedstrijdnuffrmer, klassenummer,
scheidsrechtemuffrmer, lidnummer en
rugnummer. De laatste twee ook nog eens

aangeluld met achternaam en voorletters. De
aanvoerder van het elftal moet dan, middels een

han&ekening, ook nog eens verklaren dat de
bovenstaande gegevens juist zijn. Gelukkig is
de vereniging, die over een beetje administratief
onderlegde figuren beschikt, die elke keer weer
bereid zijn deze crime voor hun rekening te
nemen, waardoor de aanvoerder, met de ogen
dicht en mst een gerust hart, zijn krabbel kan
zetten. Nieuwsgierig maken de rubrieken
"waarschurving gegeven aan" en "door
scheidsrechter uit veld gezonden". Natuurlijk
konrt de dader met naam, adres,
postcode/plaats, lidnurnmer en geboortedatum
op het formulier terecht en daarmee in de

AANMELDINGS-STROOK
KERST/CLUBAVO1§D
SUPPORTERSCLUB

Ja, ik kom naar de kerst- clubavond van de
supportersclub op 20 december 1997

Naam:

Adres:

Aantal personen:

en ik siuit hierbrj de bijdrage in ran mijn parhrer
ad fl. 10,00
Dit strookje inieverën vóór maandag 1 december
1997 een bestuurslid rran de
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Tip voor ouders/vezorgers.
Is de fiets van uw kind in orde??
Licht is belangrijk in deze trld va3 het jaar.
Onmisbaar zelfs!! Toch zien we maar weinig
kinderen met licht aan op de fiets, wat l«rap
gevaarlijk is.7-orgdat ook uw kind gezien wordt.



gezotmenLtiba
Íl(asteLelns
Co.ifetctrtrrhoudsrs

Cafe-tur
Cale en zr;;len
ÍRestauront" sporthnt
Ccf e-ÍR eslorur o;nt- Zo;l.en

Cafe-fulen-§noc'hhnr
ïhr-lliscotlwak
*tntoL-ÍRestaursnt
Bor
Corle-Wr
Wtcolle
§nach-'Brl;r
ÍPootcofe
lh.r

De ?omp
"t CetttÍltm
Achtar da í[utntfes

W *lmtk"or
ÍDen Jteutrl
C'est Jh
De 9(roÍtsn
ÍHrb zw
De ctip

T)en l3roog
"t CentruÍn
ÍDe lK,oetsler
1Jol^oe

Nieuwstr.3S
GiLze
tel: O161-45381j

MARITAMA-nriizen
EETAALBART,'p1í1zen

Maritama

schoenen

PALÏÏI

SÏOI,íERII

voonALIJï §TffiMGotn

UIT U BIJ I{ARITAIvI{ OOED

UWADRES VOOR:
H E RE N-DAt\il ES-KI N D ERSCH orru E N

S PORT.VRIJ ETIJ DSC H OEN EN
L'AKKUNDIG ADVIES

VRIJBLIJVEND KINDERVOETJES METEN

VA.
FTNJH LZ- EE Gf'rl Df\tL- DE EEt-_A L () P\-=5r\C f'.1T Io/o4

I 1< E Íatvl(_S E:H FREE BN! EC=' H;-"'IEC oH T{El-E .4.B L\./c) Et< NIBL oR EE\./o BA-rE.a r'.J-ï-Ë LBA ot< L--tö e\ruk) qa St l-tC aid rnL-!octrt n\,/aVEI ee r} od

Vdjdng koopavond tot 20.0{l u
Dinsdag de gehele dag gesloten

Openingstijden: IIai \ïo/Do/\'r: 9.00u- 12'15 u - 13'15u - IE'00u
Za: 9.00u - 16.00 rr



€

boeken van verenigurg en KNVB. De reden van
waarschuwing en/of verwijdering staat op de
voorzrjde vermeld in code, zodat raadplegen
van de achterzrjde noodzakelijk is om wat
wgzer te worden. Spelbederf -overtredingen (01
t/m 08), Iichte gewelddadige handelingen (l I
tlm 17) en gewelddadige handelingen en emstig
wangedrag (21tlm 42); je krugt het voetballeed
niet verzonnen ofhet is wel gevangen onder een
nuITImer.

Uit de voetbalfruitmand geplukt, kg* je dan
zakentegen als: het onvoldoende afstànd nemen
bij een wije schop (passen de scheidsrechters
tegenwoordig niet meer af?), het door woord
en/of gebaar te kennen geven het niet eens te
zijn met een beslissing van de scheidsrechter
(kassa voor de KNVB en tranen in de ogen van
de penningmeester) en het op grove wijze
onderuithalen van, eÍtz, enz, enz. Kortom,
allemaal omschrijvingen die aanleiding kunnen
geven tot veel gepeins bU spelers,
scheidsrechter en vooral toeschouwers.

Misschien wordt het extra leuk langs de lijn
waruleer de toeschouwers bij thuiswedstrijden
(te begrnnen bij Gilze l) een gratis exemplaar
krijgen uitgereikt van die achterzijde van het
wedstrijdformulier. Het collectief roepen van
"scheids 05" of "scheids 14" heeft wel wat. De
scheidsrechter zal zich of verheugen over
zoveel deskundigheid langs de lUn of er
knettergek van worden, maar dan kan hr3 altud
nog gaan vissen. Maar denk eraan: na afloop de
kopie wel weer inleveren voor hergebruik, want
een vereniging met een batig saldo op de
begroting van f 45,- moet wel op de kleintjes
letten!

Out"sider

Ik geef de pen door
{x{§v§:

Ben ik 's avonds rustig ur met veel
belangstelling "De Voorzet" aan het
lezen, tussen haakjes ook het interview
met Jos van Dongm met ondergetekende,
zie tot mijn verbazing aan het slot van het
artikel "De perl" door Gerard (Geni|
Gijsbrechts, dat hrj de pen aan mij
doorgeeft. Me nogmaals voorstellar lijlc
me volstrekt overbodig ook volgens mijn
trouwe barleden. Waar ik met jullie over
van gedachte wil wisselen is een
onderwerp dat trjdors de laatste
jeug&rainers/leidersvergadering ter

sprake kwam. Het is een ondenverp wat
na de vergadenng ook nog aan de bar besproken
werd en waarover men helaas bijna dagelijks in de
kranten kan lezen. Het jeugdbefiur nodigde
eerder dhr. Akkermans lan de N.K.S. uit om een
lezmg te geven over spelvemrwing. Ais voorbeeld
gaf dhr. Akkermans ha verloop weer van eeÍl
wedstnjd ergens in den lande van F-pupillen. Door
ingr,:pen van ouders liep deze wedstnjd totaal uit
de hand en hep uit op een handgemeen. De
pupillur nu, die stonden er huilend en ontdaan bij.
Hun partijtje voetbal was over omdat de
scheidsrechter de wedstrijd terecht staakte. Je kunt
nu wel zeggen dat deze voorvallen alleen maar in
grote stedur voorkomsr en niet in Glze. Er is
altijd ergens een begin gemaakt or ik vraag me
weleens af waar drt zal eindigen. Ik wil zomaar
een paar voorbeelden geven en zien ofjullie er
enige herkenning in nen. Als ik op de
voetbalvelden mijn orur goed ten luisteren leg en
mijn ogen goed de kost geef, dan schrik ik toch
van het taalgebruik en de "geintjes" die de pupillen
en juniorenspeler (de jeugd) in zijn bagage heeft.
Heeft hU dit van de straat, van school, van
wiurdjes opgepikt? Of haah hij zrln voorbeelden
van T.V. of van het seniorenvoetbal. Wetar jullie
ha? Je mag t me zeggen. Vloeken en of grof
taalgebruik. Een gemiste kans wordt vaak
voorzien van tekst (een schuttingrvoord van 3
letters) zodat het voor iedereen maar duidelijk is
dat de bedoeling was dat de bal ergenlijk tegen het
ndje had moeten liggen. Volgens mij een volstrekt
overbodige toevoeging Je Medespelers,
tegenstanders, toeschouwers, coach etc. weten ook
wel dat je niet met opzet naast het doel schiet,
toch?
Pesten of katte}waad?
Ieder jaar kont dit weer voor. Wie maken we dit
jaar nu weer eens sulletje van het team? Het is
toch leuk om b.v. zijn kleding onder de douche te
leggen. Als je de speler vraagt, waarom doe je nou
zoiets, dan krijg je als antwoord 'het is maar een
geintje." Maar vraag jezelf nu een aq hoe je zelf
het zou vinden om week in week uit als pispaal
van je eigor team te worden gebruilc.
Snortief gedrae
In het woordenboek omschreven als "in
overeenstemming met de geest van de sport, als
een eerlljk spel". Heel mooi omschreven maar wat
ik vaak hoor van de spelers is dat het de scheids-
rechter en of de tegurstander zijn die dit niet
snappen. Of snappar we het zelf niet en hebben
we alleen maar gehoord lan uitdelen en nooit van
incasseren. Waarom moet er na een trkje gehlk
"scheids" worden gero€pen en blijven we doorzeu-

pag. 4De Voorlet, ohober 1997



HEFA foto en kopi reelsnelservice

Tilburgsebae:nZa 5126 PH Gilze Tel:0161 - 453922

Het juiste adres voor:
t al. uw fotowerk

- kleurenfilm klaar binnen z uuy met gratis film (bij volle film)- ntart,[wit, dia's, ï1ew advanced wstem
- fotp gp: ilshirt,'kaars, puzzel, eíc.
- Iuchttoto's va n' gilze

* al uw copieer-werk
- full color kleurco pieen
- zwad,lwit copieeË vanaf 9 cent

gekleurd papïer v.an 8O grams.tp! l60 grams
- éomplete'verzoyging vari'uw clubblad, fr,estgids, etc.

t inbinden: ringbanden of thermisch

* plastifi ceyen

Technisch Bureau Sfz,angez,s 6,0,

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

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud
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ren terwijl we vergeten wat we aan het doen

waren, n.l voetballen.

De scheidsrechter
Daar kunnen we heel wat over vertellen lk denk

de man met de meeste bijnamen en de man die op

vele plaatsen op vakantie ge(verlwenst wordt.

Ook h1 heeft wel e€ns een mindere wedstrijd,
maar speel jezelf ook iedere wedstrijd zoals het

moet? Ha is toch weemd dat ervan uitgegaan

wordt dat de scheidsrechter ahijd maar tegen het

eigen team is, of be§ken we de wedstri.ld door

een gekleurde bril. Als je de spelers ,Éagt om de

scheidsrechter na de wedstnjd een hand te geven

als dank dat hij voor hun deze wedstrijd heeft

geleid, dan zie aan diverse spelers al, moet dat

nou? Ik denk dat het bedanken van de

scheidsrechter na een wedstrijd heel normaal is,

het geeft aan de goede manieren die je van thuis

uit hebt
Fluit de scheidsrechter voor een overtreding van
jou of van een van je teamleden dan laat je wel

evenhoren datjehet erniet mee eens bent, zelfs al
heb je nias gezien. Krijg je 5 minuten voor praten

of voor het maken van een overtreding, of zelfs

een gele kaart dan wor& er nog luider protest

aangetekend met daarbij zo'n irritant wegwerp-
gebaartje. In discussie gaan met de scheidsrechter

heeft totaal geen zin, vraag het maar na, je verliest

dit "gesprek" altijd en zal znker niet op zijn besluit

terugkomen. Ten tweede, wat zeer belangrijk is, je

eigur team zal hierdoor een veldspeler missen,

want je bent niet meer met het spelletje bezig. Ook
de trainerfleider maak je hierdoor ook allermtnst

gelukkig. Acce,pteer nu toch eens eeÍr beslissing

zonder dat je je zo opwin&. We kijkm graag naar

het Engelse vodbal want dat is pas mannelij(
uitdelen en incasseren staan daar hoog in het

vaandel, maar wel zonder morren.

Je medespeler.
Waarom is het nodig elkaar de huid vol te
schelden als een pass niet goed wordt gegeven of
als je de bal niet ontvangt terwijl je helemaal wij
staat? Vraag jezelf eens af of je het zelf ahgd wel
geed doa. Lulc jou ook alles zoals je het wih?

De tegenstander.
Die is volgens jou toch een vervelend persoon , zit

altrjd met zijn handur aan je shirt of broek te
trekken. Ook als je hem net bsrt gepasseerd trapt
hij je met opzet tegen je scharor. Dat doa dan

flink zeer omdat je vnd dat je eigenlijk nia ma
scheenbeschermers aum krurt voetballen. Toch

vertelde je de trainer al duizend maal dat die

dingen z,jn tnr bescherming van je schenm. Dus

zou je hem het liefst onder het gras stoppen, maar

aangezien je hiervoor een rode kaart zuh gaan
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krijgen vind je ha nodig om hem voor alles en nog

wat uit te maken. Waarom moet dit nu, jij maakt

toch ook wel esns een overtreding? (per ongeluk

dan) omdat je te laat naar de bal ging?

Buitenlanders.
In i.{ederland wonen zoveel verschillende mensen

met een ander geloof of een andere huidkleur,

maar zijn zij daarom anders?

Dus laat die haGlijke opmerkingen voortaan

achterwege, ook zrj komen om tegen een balletje te

trappsr en mrsschien kunnen zij dit ook nog wel

e€ns e€Ír sfuk beter als jij, nou en, in je eigen team

zijn toch ook wel spelers die beter zijn als jij en die

heb je er wel graag bI.
Tot slot daag ik jullie uit om:
o Het pratur/protesteren tegen de scheidsrechter

en tegenstander achterwege te laten en te doen

waar je eigurlijk voor gekomen bent,

voetballenl
r Sportiviteit en respect te tonen voor je

tegenstander, je medespeler, de scheidsrechter

en eenieder die met jouw ryort bezig is.

r Hetteam aan te moedigsr rranaf de kant, maar

dan wel met een sportief toontje erin.
r Als wij dit alles gezamenlijk proberen dan a1

het seizoen 97/98 q alle andere seizoenen die

daarop volgen op sportief gebied een succes

Àjn en misschien helpt het ook dat de

resultaten evenredig hierin meegaan. Per slot

van rekening komen wij voor het spelletje dat

voetballen heet..

De pur wil ik hierbrj graag doorgeven aan de

aanvoerder van Gilze I Jurgen Heessels.

Louis Boumsn

Naschrtfi redodie: Ondonkc dat de reclactie het

verhaal van Loais van harïe ondersteunt, een beetje

korÍer mag echt vuel!

De A-I vun de v.v.Gilze
U, als trouwe supporter van de v.v. Glze, leest

natuurlijk ook altijd het verslag ran de A-1 jeugd

in ha weekblad Gilze-Rijen. Uit dit team zullen

toch de toekomstige spelers voor Glze I moeten

komen. In deze wedstrijdverslagen komen we

voomamelijk de namen voor van de

doelpuntenmakers. De redactie van De Voorzet
geeft ons nu de gelegenheid het gehele team aan

de lezers voor te stellen.

Mark Aarts
De betrouwbare sluipost en de benjamin van ha
team. Mark maal«e al in het seizoen '96f97 (als

le jaars B speler) de overgang naar de A. Mark

wordt door zijn medeqpelers nu al als eeÍr

geroutineerde speler gezien. Hij heeft met veel

pog. 5
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knappe

reddingur het team door moeihjke momenten heen
gesleept.

Koen Oprins
Ook Koen kwam als 2e jaars B speler verwoegd
over. Hij speelt centraal achtenn als laatste man.
ls een technisch begaaftle speler met veel gevoel
voor de bal en situatie. Zijn temperarnurt speeh
hem nog wel eens partar. Koen legt graag wat
risico in zijn spel. Hij wil zijn tegenstander

uitspelen terwijl dit soms gewoon niet kan of rnag.

Hiermee zorgt hU sorrrs voor aardrg wat onrust m
het team.

Nard Louws
Nard heeft zich snel aangepast aan de speehvrjze

van het team en speelt gedegen zijn partijtje als
rechtsachter. Bij iedere wedstrijd stroopt Nard
figuurhJk zijn mouwen even op eÍl met een

glimlach om de mond en met "geen gezeur" bij
uitdelen en incasserur, is hij voor iedere

tegenstander een moeilijk te bespelen speler.

Ban Wrken.
Ook Bart kwam verwoegd over. (als 2ejaar B)
Bart is als voorstopper geposteerd en met zijn
postuur staat hij dan ook als een rots in de

branding. Hij maald het de tegenstander met zijn
uitschuifbare benen dan ook heel moeihjk Als hr1

bij comers in het 16 meter gebied verschijnt dan
zorgt hU voor de nodige paniek waar onze

aanvallers dankbaar gebruik van kunnen maken.

Thijs Bekkers
ThUs speelde het vorig serzoen nog in de

voorhoede. Maar met zijn opbouwende kwaliteiten
staat hU nu op de linksachterplaats. Hier staat
Thijs zijn mannetje en blaast hij betrouwbaar zijn
partij mee. Thijs heeft nogal eens de neiging om
voor het publiek zijn actie te maken en verliest
daardoor zijn verdedigende taken nog wel eens ult
het oog. Balverlieftltreid is hem niet weemd
Pim Laarhoven.
Pim is de A.A. drinker en tennisser van het team.
Ook Pim kwam als 2e jaars B al naar de A. en

speelt rechts op het middenveld. Na wat
aanpassingsproblemen vorig seizoen (in de A gaat
het allemaal wat sneller) is Pim een vaste kracht in
het team. Hij heeft een goed spelinzicht en eeÍr

gave techniek. Zljn afstandschoten àjn een

geducht wapen. Pim wil nog wel een wegdromen
op ha veld en vooral als, door zijn pass, h{ zijn
teamgenoten een mooie aanval ziet opbouwen, dan
zie je hem dorken "dat is gaaf' en dan vergeet hij
zelf weer mee te doen.

Mark Gerrits
Mark is de "babbel" ur de stofzuiger van het team.
Mark is door zijn inzet een kwelgeest voor de
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mrddenvelders van de tegenpartij, zij komur hem
altljd 3 keer tegen. Door zijn manier r,an spelen

maken zijn tegenstanders nogal eens overtredingen
of struikelt Mark over zijn eigur benen? Mark
heeft nogal gauw de neiging om zijn mislukte
acties aan zrjn medespelers uit te leggur (de

babbel) waardoor deze spelers op dat moment
weloens hu taken in het veld vergeten.

Bart tun Velde.

Bart is eeÍr van de nieuwkomers in het team en is

ahijd wel in voor een lolletje. Wanneer kun jU

serieus zijn? Vragen zijn medespelers zich wel
eens af. Op voetbalgebied, het tempo en de eisen

liggen eur stuk hoger da" bU de B. Hierin moet
Bart zich nog aanpassen. Dat dit gaat lukken daar
zijn we allemaal van overtuigd.
Arjan Marijnissen.
A{an is aanvoerder van het team en speelt links
op het middenveld. Ma zijn goede traptechniek is

hU in staat om de voorhoede goed voor de goalte
?ffiffr, waama lnj znlf aansluit om zijn goaltjes
mee te pikken Geducht zijn zijn wije trappen rond
het 16 meter gebied. Em minpurtje is dat hU een

ltÍ*spoot is. Doelpunten gemaakt met zijn rechter
zíjn zeldzaam. Zelf zngf" hij dat dit gmt
veranderen. Op de trainingur werkt hij hard om
twee-benig te worden.
Ronny v/d Braak.
Ronny speelt als aanvallende middenvelder in het
team en weet met zijn goede spelinzicht,
balbehandeling en steelpassjes de spitsen snel en

goed te bereiken. Zelf verschijnt hij vaak op het
juiste moment voor de goal om met een goed schot
(nvee-burig) of sterk koppend zijn doelpuntje mee

te pikken.

Rih van Engelen.
Rik heeft dit seiren zijn rmtree gemaalc op de

sportveldar na één seizoen te zijn gestopt Rik
qpeelt in de voorhoede en is door Àjn
gedrevenheid, doelgerichtheid en melheid nu al
een kwelgeest voor de tegenstander. Met zijn
overzicht zet hU ook anderen wij voor de goal

waardoor deze kunnen scoreÍr.

Jeroen v/d Heijning.
Tijdurs het RAC toemooi van 30 augustus j.l.
hebben de A-spelers Jeroen ervan kunnen

overtuigen (met hun spel tijdens dit toemooi) dat
hr1 in het A-team thuishoort. Jeroen is eigenlijk
nog een 2e jaars B speler. Jeroen speeh in de

voorhoede en is met zijn goede techniek en met
een goed speloverzicht een echte aanwinst voor
het team. Jeroen heeft scorend vermogen en de

kwaliteiten in zich om anderen beter te laten

voetballen.
Koen Meys
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Koen is de senior van het team en speelt in de

voorhoede. Met zijn snelheid en gedrevenheid is

ha buna ongrijpbaar voor de tegenstander. Koen

heeft de pech dat hij momenteel de ziekte ran

Pfeiffer heeft waardoor hij nog geen volledige

wedstrijdur kan spelen. Ma invalbeurten van 15

min. heeft hU ,tln honger naar de bal al weer

bewezen en zijn goede neus voor het maken

van goals.

Zoals u ziet heet ha A-team met 13 spelers maar

een smalle selectie. Er zrln in dit tearn"voldoende

getalenteerde spelers waar in de toekomst de

Gilze-senioren de vmchten van kunnen plukkur.

Als leider/grensrechter wordt dit team bijgestaan

door Edwin Aarts, beter bekend als de stekel van

Gilze 1

Zíjn gedrevenheid, 'tnzet eÍr op zíJn tud
gezelligheid is een voorbeeld voor het A-team.

Daar maak ilq l,ouis Bouman graag gebruik van

als trainer coach. Door een juiste instelling en

motivatie zowel tijdens de wedstrijdur als de

trarringen gaan we er een mooi seizoen van maksn

en wie weet wordt het nog succesvol ook. Wilt u
eens een wedstrijd volgen, neem dan de moeite om

naar het spoltpark te komen en na de wedstrijd

wrllen wij u graag te woord staan. De A-1 kont
uit in de 2e klasse A-25. Tot slot besluit ik dit

artikehje met de kleedkamerspreuk van het A-

team voordat we als team het veld opkomen en de

wedstrijd aangaan: "MAAK ER EEN MOOIE

WEDSTRIJD VAN - DAAR GAAN WE
vooR."

Louis Bor"rman.

§rs rwet:
Bert de Bruyn
Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels weer

enkele maanden oud. De krachtsverhoudingen

beginnar zich weer af te tekenen. Coaches die he
voor de wind gaat e,tr anderen die zich suf
prakkezeren hoe het tij te keren. Blessureleed,

schorsingor, qpelers lr en spelers uit vomr, alweer

gewonnen of verloren. Deze opsomming kan

eindeloos worden aangevuld met aspect€n die het

voetbalwereldje ook bij de v.v.Gilzr- zn boeiend

maksr. Een jaarlijks terugkereld rinne dat Bert al

zovelen jaren meernaakt. Als brjna

vanzelfsprekord is hij er ieder jaar weer bU en op

meerdere fronten actief. Wellicht overbodig hem

nog nader a:m u voor te stellen. Maar voor de

nieuwkomers onder ons. Bert verdierft ÀSn
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dagelijkse botetham ur het loodgietersrak en doet

dat al 35 jaar bU de Fa Sprangers te Glze. Bert is

getrouwd met Carla en zij wonen met hun kinde-

ren Bram ar Til$ in de Nieuwstraat op nummer

37. Dan z{n leeftij{ zijn jeugdig elan zou anders

cloen vermoeden nuar deze man is echt de vijftig

al gepasseerd . Zo zie je maar, je trekt veel met de

jeued op en je blqft er lekker jong bij.

Bert begeleidde eerder de A en B jeugd en is

momerteel trainer en leider lan de C-2 jeugd.

Daamaast is hij ook trainer van de

seniorenelftallen 34 en 5. Het trainen van de

jeugd bevalt hem nog steeds prima, maar ook met

de senioren is het plezierig werken' Dat plezier is

door de komst van een aantal asielzoekers er

alleen maar groter op geworden zegt Bert. "Het is

een intemationaal gezelschap, al mijn huis tuin en

keuken Engels haal ik uit de kast om hen nujn

bedoelingen duidehjk te maken. Bovendien helpen

we hierin elkaar en hebben daar allemaal maal lol

in. Maar ook met eigur bedachte gebarentaal kom

ik een heel eind. Een van onze internationals is

wat mij betreft geschild om zich bij de selectie aan

te sluiten." aldus Bert. Bert begon Àjn

sportloopbaan bf de gym, mooier gezegd bU hst

tumen. Íttj al toen 6-7 jaar geweest zijn. Bert

verondersteh dat ha tumen ear prima basis was

om later op het voetbal over te stappen. '\Mij

waren zo lenig als unne pias en geloof me da kornt

oe als keeper ook prima van Pas.

*

Iemand die een kletn biaje van tumen kent die

weet wat urure zweefl<oprol is. Ik vond da zalig.

Maak een vergelijking met een keeper, die hoeft

die koprol niet meer te maken. Hij moet wel een

aveefcluik durven nelnen, durven vallen en

vertrouwen op zijn atletische veÍïnoge,n. Met mijn

keuze voor voetbal kon ik me als keeper

onderscheiden en dat wilde ik. Bovqrdien hield ik

van show. Als keeper kun je dat uit buiten en dat

was wat ik wilde. Dat is een reden waarom ik
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zoveel jaar geledur keeper wilde worden. Of rk
ook urure goeie was? Laat daar anderen maar over
oordelen. Wel was ik met mijn 15 jaar keeper van
Glze 4 waarmee we ongeslagen kampioen
werden. Ook mocht ik in die tijd mee als
reservekeeper van Gilze I en nog wel in een

uitrvedsrijd tegen R. A. C.

Jan Moelans onze eerste keeper van toen viel uit
en dat betekende dat ilq Bertje de Bruyn onder de
lat moest veel te klein orn zelfs mee mrxrne beste

sprong de lat te raken. Er werd met 3-! verloren,
maar ik was een ervaring rijker." Zo herinnert zich
Bert. Maar er is meer veel meer wat bij Bert
dierbare herinneringen Àjn aan een lange
voetbahijd. 7-o zullu;' velen (Wim Wirken) ut
Patske zich herinneren. Hij zal als een van de

kleurrijkste figuren de Gilse voetbalgeschiedenis

in gaan. Als deze mens anno 1997 n zijn toptijd
zat dm zou hrj ongetwijfeld de Maradonna van
Crrlza àjn geweest. Evsr voor alle duidelijkheid,
we hebben het dan alleen over àjn
voetbalkwaliteiten en zijn postuur. Dat neenrt nid
weg dat ook ut Patske met meer bezig was als
alleen met vostbal. Bert hierover: "De Pats da was
unne g:andioze voetballer, klein van stuk, geblokt
en een techniek lur tien. Er was voor hem
inderdaad meer als voetbal. Hoerryel een gedreven

speler, hield hr1 tijdens de wedstrijd steeds een oog
op het publiek gericht. Dat was bepaald nie om te
zien of ze de wedstrijd een bietje aanstond. Nee,

hU spiedde ha publiek af om te zien of er schoon

wouwkes langs de kant stonden. Dat hij zo kort
langs de zijlijn speelde was dus echt niet om
tactische redenen." aldus Bert. Wie in dit herinne-
ringenverhaal niet Ínag ontbreken is Bart
Comelissen. Het waren Bart en Bert waarmee we
in Gilze jarenlang een paar ftntastische keepers rn

huis hadden. Ondanks dat ze lange trjd met elkaar
moesten concurreren waren ze goed bewiend.
Toen Bert 27 jaar was werd hij definitief
gepasseerd door Bart die daama 10 jaar
onafgebroken in I speelde. Bert: 'Wij hadden zo
onze eigen trainingsmethodor. Terugkomend op
die aveefkoprol, die kwam ons prima van pas.

Waar nou een mooie roestwij stalen buis rond het
veld loopt, waren dat toentertijd een soort
staaldraden. Wat deden wij nou? Met een flinke
aanloop maalde wij drur ene naar dun andere
zweefl<oprol over die staaldraden. Of René

Bartelse daar op de dag van vandaag iets mee

kan? "Ik geloof ut nie." zo verondersteh Bert. Nu
Bert eenmaal op zijn praatstoel nt" gaat hlj door.
"Het zal zo eind jaren '60 begin '70 geweest zijn
dat de technische commissie van N.O.A.D., die
toen nog betaald voetbal speelde in de fireede
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divisie, de koppen bij elkaar staken. Er werd daar

afgesproken dat er fiutar eens een paar

"destrc.mdigen" naar een thuiswedstrijd r,'an Gitrze 1

moesten gaan kijken. Ze zouden speciaal op de

keeper moeten letten want dat zou er een zi-in met

r,eel talent sfl mët wat toen nog moctf, gevoel voor
show. Die maÍr was ik dus. Enkele dagor voor de

bewusle wedstrijd raake ik geblesseerd en moest

no«lgedwongen mijn plaats afstaan aan Johan

Ansems dre keeper van Gilze 3 uas. Johan keepte

een wereldpartij en werd zodoende drj N.O.,{.D.
ingelijfcl." zo besluit Bert met nog een beet3e

teleur$elling h zrjn stem. Hierop terugkijkurd zai

nienrand hoewel het Bert gegund zou zijn, er
rouwlg om zijn dat het zo gelopen is. Immers hij is
door de jarur een echte verurigingsnian gebleken,

iemand die veel betekende en nog steeds betekent

voor de v.v.Gilze. De meeste van onze senioren

hebben Beft voor kortere of langere tijd als

trainer\leider gehad en zullen met plezier op die

periode terugki.lken. Dat geldt zeker ook voor de

Ajeugd ran het seizoen '88ï89. In dat seizoen

werd de districsbeker gewonnen. BeÉ: "Ns je
dan wett. dat we die beker wonnen d«:or rnet 3-1

van V.O.A.B te wimen en tegen ditzelfde team ur

de cornpetitie met tr0-0 onderuit gmg€n Dan kan

iedereen begrijpen dat voor alle jongens dre dit
meemaakte het nog seeds een fantastische

herinnenng is. Van de vele mooie hermneringen

was dit wel de mooiste." Zo besluit Bert. Een

speler die Ëert uit zijn seniorentijd niet onguroemd
wil laten is Ad Kuppurs"

Voor Bert was hij rneer als alieen een medespeler.

In de meest positieve zn pepte hU zUn

rnedespelers op en haalde er de kasknjes voor uit
het rarur. "Van hem ieerde ik wat collegialiteit
betekent." verduidelijk hU. Tot slot wil Bert ook
nög even stilstaan b! de t{d dat Pietje (inmiddels

al heel lang Piet ran Beysterveld) z4n mascotte

was. Pietje hrng altijd min of meer rechts achter
tegur het doel aan. Ondanks dat hU heel de

wedstnjd wat te trabbelen had kon ik me

voldoende conceÍltreren. Als ik dat toen niet
gedaan heb wrl ik hem nu nog bedanken voor de

vele P.K. kauwgumpkes dre ik van mijne grootste

frn gehad heb." Dit was in gesprek met Bert die

ons liet deien rn zijn vele mooie hennneringen m

zijn lange voetballoopbaan. Een man die zo pnma
pas in het sfeertje van de v.v.Gilze. die we daar
naar we hopen nog heel lang tegen zulien komsr.

Jos van Dongen
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Supporters-
droom
Nog maar kort geleden

is Gilze verder afgegleden

Het hele team moest
verkassen

naar de vijfcle klasse

Teger F.C. de Geeren

ginghettU dan keren
Een doelpuntenfestfn
tegen Merwesteijn
een gevoeligetik
voor de numnen van Waspik
T.V.C. -l.F.C. en W.D.S.
kdgen een voetballes
in ear volgorde strijd
z€tten we Berkdijkte kijk
Dat gel& ook voor Fluks
met 34-5 stuks
En de Vogels van geluk
krijgen Glze niet stuk
En zowaar

Raptimkrijgha zuaar
Neerlandia tot slot
gaan met tienen voor de pot
Maar goed opgelet
ook hier vinden we het net
Op het eind van ha seizoen

nog steeds in goede doen

Een geweldig slot
in een prima pot
de laatste seconde

het doel gevonden

terug naar de 4" klasse

waar we beter passen

een mooi besluit
eens komen dromen uit!

De supporter

Sponsor stelt zich vooF....
Naast Cafe de Tip konden wij dit seizoen
Aannemersbedrijf Botermans BV verwelkomen
als nieuwe sponsor van onze vereniging van het
2' F-pupillenteam. Leider daarvan is Jan van
Hoek en waar werkt Jan........? Juist!!
Overigens is ha heel toevallig zo uitgekomen,
want hier kunnen nooit en te nimmer afspraken
over worden gemaakt. Desalniettemin vinden
zowel Jan als Robert van de Wiel dit een leuke
bijkomstigheid. En juist met laatstgenoemde
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hebben wij natuurlijk een interview. Robert is

srnds I september 1995 namelijk eigenaar-
directeur nadat hij het bedrijf had overgenomen
van Jos Botermans. De historie van Botermans
begint overigens al in het jaar 1901. De
opnchters waren de opa van Jos (Toon) en zrjn
broer Janus. Bedrijfsactiviteiten waren toen het
verrichten van timmerwerken en de verkoop
van ijzenvaren. Jos ging in 7924 n de zaak van
zijn vader werken. In 1952 bouwde men de

eerste werkplaats en treden nog twee zonen van
Jos in de zaak. In 1974 neemt men de zaakvan
vader over en heet het bedrijf officieel "Gebr.
Botermans BV". Vanaf dat moment bouwt men
ook diverse wijstaande woningen, waarbij men
zelf het timmerwerk verricht en het metselwerk
door een lokaal metselbedrijf uit wordt gevoerd.

Door omstandigheden besluit men in 1978 ook
hst metselwerk met eigen personeel uit te
voeren. Omdat zijn broers in 1982 uit de zaak
stappen, gaat Jos vanaf dat moment alleen
verder, de naam (Gebr.) blijft echter
gehandhaafrl. In 1995 besluit ook Jos om het

wat rustiger aan te doen en neemt Robert v.d.
Wiel de zaak over. De naam wordt gewijzigd in
Aannemersbedrij f Botermans BV.
Thans heeft men 1 Part-time adm.
Medewerkster, I machinaal-timmerman, 4

timmerlieden, 2 metselaars en een meewerkende

directeur. Heel nadrukkelijk want Robert is er
de persoon niet naar om 'boven' zijn personeel

te staan. Natuurlijk moet er iemand het reilen
en zeilen coördineren, als werkvoorbereider
optreden en de acquisitie verzorgen, maar hij
vindt het belangrijk dat h{ als een lid van het

totale personeels-team wordt beschouwd.
Robert komt oorspronkelijk uit Oistenvrjk en

was tot de ovemame in 1995 in dienst bij
Bouwbedrijf Vermeulen als werkvoorbereider.
Overigens heeft hij het 'bouwbloed' nist van
weemden want zijn vader is ook aannemer. Het
werkgebied van Aannemersbedrijf Botermans
BV ligt voornamelijk in de gemeente Gilze en

Rijen met af en toe een uitstapje naar
omliggende gemeenten, zoals Breda, Bavel en

Tilburg. Men houdt zich zowel bezig met grote
renovatieprojecten als de kleinschalige
particuliere nieuw- én verbouw en met name de

laatste doelgroep vindt men belangrijk! Wat
men ook belangrijk vindt is de NVOB-
kwaliteitserkenning, te wgten de "Erkende
Hoofdaannemer". De intentie van deze

erkenning is in feite tweeledig: 1. Het is een

aanzet om het bedrijf de structuur en

organisatie te geven die men wenst en 2. Het

pug. 9
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biedt de klanten van Botermans een zekere borg
omtrent de juiste uitvoering van een opdracht.
Hoewel men alle opdrachten met evenveel
plezier heeft aanvaard en uitgevoerd, springen
er rr de ogen van Robert v.d. Wiel twee
verbouwingen wel uit.. De om- en verbouw van
Kopak naar C-1000 en de verbouwing van de
Apotheek Gilze. Hoewel alles zorpuldig is
gepland, kom je bU zulk soort verbouwingen
steeds weer voor onverwachte situaties te staan
waarvoor men dan (onder grote tijdsglruk) weer
de juiste oplossing moet bedenken. Kortom
Aannemersbedrijf Botermans BV, is ondanks
zijn lange historie een jong bedrijf, met een
duidelijke visie op de toekomst en een
klantgerichte instelling. Denkt u dus ook over
nieuwbouw of een verbouwing, neem dan altijd
even wijblijvend contact op met Robert van de
Wiel van Aannemersbedrijf Botermans BV,
gevestigd aan de Nieuwstraat 78a te Gilze en
telefonisch bereikbaar via nummer
016l - 45 14 45

William Akkermans

/ 10.000,00 bij overlijden;

/ i00.000,00 bij blijvende invaliditeit voor
verzekerden tot 19 jaar;

/ 50.000,00 bij blijvende invaliditeit voor
verzekerden vanaf 19 jaar;

Í 250,00 voor geneeskundige kosten
(secundaire dekking);

f 1.000,00 voor tandheelkundige kosten
(secundaire dekking);
Voor scheidsrechters en neutrale

grensrechters geldt in geval van molestatie
in een aantal gevallen een uitgebreidere
dekking.

o Polisvoorwaarden:
De volledige en bindende polisvoorwaarden

liggen ter inzage ten kantore van de KNVB
te Zeist en de districten.

Aansprakelij kheidsvenekerin g
o Aansprakelijkheid:

De verzekering dekt de aansprakelijkheid
van de verzekerden voor schade (letsel- en
zaakschade, incl. gevolgschade).

. Wie zijn verzekerd?
- de KNVB met zijn afclelingen
- bestuur van de KNYB en besturen van de

districten
- de door de KNVB toegelaten verenigingen

en stichtingen
- personen die bij KNVB als leden zrjn

geregistreerd en waarvoor premie wordt
betaald

o Yerzekerd bedrag?
Per gebeurtenis geldt een verzekerd bedrag

van / 25.000.000,00
o Eigen risico?

Per gebeurtenis gel& een eigen risico van

/ 100,00
r Wanneer geldig?

Tijdens alle activiteiten van de vereniging,
dus niet alleen traningen, wedstrijden, maar
ook vergaderingen, cursussen, zelfs als
toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden.
Ook tijdens de reis van én naar bedoelde
activiteiten, mits gereisd wordt via de
kortste weg en zonder onderbrekingen.

. Utsluitingen:
- opze/.

- motorrijtuigen
- diefstal/vermissing
- opzicht

. Toerekenbaarheid:
Er dient sprake te zijn van een toerekenbare

tekortkoming, het is dus belangrijk te weten
dat in het algemeen geen aansprakelrjkheià

PasJ0

YYie o wot is verzekerd?
Tijdens de laatste ledenvergadering zijn
(opnieuw) hierover wagen gesteld. Binnenkort
zullen enkele bestuursleden een thema-avond
van de KNVB bezoeken die o.a. ge\Mijd is aan
dit onderdeel. Tevens heeft men een
informatiebrochure uitgegeven waaraan de
redactie in de volgende Voorzet meer aandacht
wil besteden. Nu willen we alvast een tipje van
de sluier oplichten:.
0n gevallenverzekerin g:
o Pflie is verzekerd?

Geregistreerde leden van de KNVB
o V[anneer geldig?

Tijdens alle activiteiten van de vereniging,
dus niet alleen trainingen, wedstrijden, maar
ook vergaderingen, cursussen, zelfs als
toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden
Ook tijdens de reis van én naar bedoelde
activiteiten, mits gereisd wordt via de
kortste weg en zonder onderbrekingen.

o Dekkingsgebied?
Gehele wereld (dus geen belemmering om
intemationale wedstrijden te spelen !)

t Ongevalsnelding?
Door middel van een schadeformulier,

verkrijgbaar bI het wedstrijdsecretariaat of
de veren igingssecreta ris.

o Wat is verzekerd?

De Voorxet, ohober 1997
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geldt voor schade die is ontstaan bij een
'normaal spelverloop'
Polisvoorwaarden;
De volledige en bindende polisvoorwaarden
liggen ter inzage ten kantore van de KNVB
te Zei*. en de districten.

Í4illiam Akkermans

Training B-jeugd
rsael fleruess f3 ?7aa

Braun. Leverancier van scheerapparaten,
persoonlijke verzorgingsprodukten en
huishoudelijke apparaten, is official sponsor
Van het WK-voetbat 1998 in Frankrijk. Braun
Nederland wil dit evenement een nationale
inwlling geven. Omdat Braun de
naambekendheid brl jongeren wil vergroten
heeft men de volgende actie voor de B-jeugd
uitgewerkt: "Train met Dennis of win
tassen p ballen voor je gehele team". Door het
beantwoorden van een aantal meerkeuze wagen
over het WK-voetbal en Dennis Bergkamp,
maakt eenieder die in een B-team voetbalt kans
op een training met Dennis Bergkamp.
Meedoen loont ahijd omdat naast 32 winnaars
ook nog eens 250 teams WK-ballen en
sporttassen (met eigen naam en clublogo)
zullen krijgen.
Kortom, laat deze kans niet schieten en maak
gebruik van de deelname-formulieren, die klaar
liggen in ons clubgebouw.

William Akkermans

IET]GD
Wedstrij dverslagen van jeugdwedstrij den
Sinds enkele jaren hebben we er bij de jeugd
van de V.V. GILZE een gewoonte van gemaakt
om van de thuis- wec{strilden van alle
jeugdteams een wedstrijdverslag te plaatsen rn

het Weekblad Gilze-Rijen.
De meeste spelers vinden ha
leuk om een verslag te
kuru:en lezen van hun eigen
team. In sommige teams
worden deze verslagen zelfs
geschreven door de spelers
zélf. Spelers van de
jeugdteams van de V.V.
GILZE Als je graag zelf
een aandeel wilt hebben in
het schrijven van een

wedstrijdverslag van de thuiswedstrijden van je

De Voorz,et, ofuober 1997

team, waag dit dan aan je leiders/trainers.
Wellicht vinden zij dit ook een leuk initiatiefl
Een verzoek aan de jeugdleiders m.b.t. de
wedstrijdverslagen: Als jullie een verslag
aanleveren, willen jullie dan altud de
einduitslag en de ruststand bovenaan het
verslag plaatsen, zodat we dit over kunnen
nemen brj het publiceren van de verslagen in
het Weekblad Gilze-Rijen.

Jeu gdXeiders/j eugdtrainers
Nu hËt §eizoen lgqT-lqg8 alrveer enkele
riraanden gevorderd is, kunnen we concluderen,
dat we er met zryn allen weer in geslaagd zijn
om de meeste teams te bemannen mst een
voldoende aantal jeugdleiders en jeuge{trainers.
Dus ook deze keer zijn de meeste 'vacatures'
weer ingeurld, vaak zonder sollicitatie van de
betreffende leiders. M.n. onze jeugdcoördinator
.lohn Michielsen heeft hienn een grote rol
veruuld, zonder een ander tekort te doen
«:verigens. Vaak blijkt ook weer, dat als een
jeugdleider eenmaal geproefcl heeft van het
jeugdleiderschap/jeugdtrainerschap, h{ niet
rneer te stuiten is en er heiemaal in opgaat!
Bovendien kr4g je er best wel veel voor terug
van "Je eigen jongens" (rvie had het woeger ook
alweer over "mijn jongens' ?)
Als er nog gegadigden zijn om JL/JT te worden
brj de V.V. GILZË,: Langzamerhand is er een
wachtlijst aan het ontstaan voor het
jeugdleiderschap! Dus meldt je rnaar snel aan,
dan wordt je misschien nog wél snel ingedeeld!
Per slot van rekening wordt het steeds
aantrekkelijker gemaatrd om JLIJT te rvorden.
Begin oktober zijn de JLiJT van de V.V.
GILZE nog voorzien van een érg mooie
'windbreaker', welke we aan kunnen trekken
rn.n. in iret nog niet zo erg koude gedeelte van
het seizoenl Verder komen we, gestoken in deze
windbreakers', erg duidelijk over als JL/JT van
de V.V. GILZE (alhoewel dat men brj
TAC/BVIB nog dacht, dat we van 't Zand
waren!). Zelfs de eigen spelers zijn er nu
verbaasd over, dat er zoveel JLIJT rondlopen
op zaterdag op het Sportpark. Dus: Wat let je,
'Join the club"!

0proep
De R.edaktie van de Voorzet wil bereiken, dat
er in de Voorzet méér copy komt te staan,
welke betrekking heeft op het jeugdgebeuren
biruren de V.V. GILZE, zodat onze jeugdleden
de Voorzet ,ook meer gaan lezen en waarderen.
We willen eigenlijk bereiken, dat onze
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalerr tegen zéér aantrekketijke prijzen.

tlij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- wergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes', etc "grote en kleine zaal

ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 pJ-aatsen)
gezellig terras
sfeervol café
geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
GiIze, tel. 0161-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatie

Schade herstel
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jeugdleden als het \4.are voor de brievenbus
gaan liggen op het moment dat de Voorzet weer
in de bus moet gaan vallen. Graag wiilen we
dan ook vooral, vanuit de jeugdleden zélf,
horen. wat zij graag in de Voorzet wilien lezen,
zodat wij, als Redaktie van de Voorzet, hiennee
aan de slag kunnen gaan. Zodoende kurmen we
dan de Voorzet nog interessanter maken voor
de grote sroep van jeugdleden! Laat ons wat
van jullie horen I

Zaalvoetbal jeugd tijdens Winterstop
In de Winterstop organiseren we voor de jeugd
weer het traditionele Zaalvaetbal-toemooi m de
Sporthal Achter de Tuintjes. Dit toemooi zal
dit jaar plaatsunden op maandag 29 december
en op dinsdag 30 december. Hou deze daturns
alvast vnj! Op welke dag je zélf moet spelen,
krag je nog te horenl

T-oon liaes

De Oude Doos
(Aflevering 3, Jaargang l)
Deze rubriek is in de vorige uitgave van de
Voorzet vanwege trydgebrek niet verschenen.
De draad wordt nu weer opgepik.
Brl ha seizoen 1973-1974 noemde ik A. Jansen
als JLllT. Volgens bronnen zal dit
waarschrjnlijk Toine Jansen geweest zijn, die
ook nog Penningmeester van de V.V. GILZE
zou zijn geweest. Toine is nog steeds bstrokken
bij jeugdvoetbal en wel met de organisatie van
het jeugd-voetbal-toemooi van de Buurten bij
de Hooikar. Zijn zoons Lars en Bjorn zijn ook
jeugdlid geweest van de V.V. GILZE. Waarvan
akte!
Kijken we nu naar het jeugdleiderskorps van
het Seizoen 1975-1976. Hier zien we: Jan
Roovers (de BBA-buschauffeur en broer van
o.a. Martijn en Wim Roovers) als JL/JT op de
lijst staan; Jan Faes (nu alweer enkele jaren lid
van de JC); Harm de Jong (heeft voordien dus
ook in de JC gezeten als jeugdsecretans);
Martijn Roovers (volgens mijn gegevens dus in
dit seizoen begonnen als JL; nu géén JL meer,
maar we kunnen nog regelmatig een beroep op
hem doen, als we hem nodig hebben!); Harrie
Diepstraten (Zoon van d'n Blauwe Toon, de
schoenmaker; ook een oud-selectie-speler van
de V.V. GILZE} Ad Bastiaansen (was dit als
JL of als Jc-lid ?;later is Ad een echte globe-
trolter geworden i.v.m. ziln werk als
leraar/onderwij zer tn het buitenland); V/il de
Vet (Als speler was hrj vooral bekend om zijn
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sirelheid en hij voetbalde een beetje à la Gerd
Miiller. Helaas is Wil inmiddels (veel te woeg!)
overleden); Laurens Timmermans (gg*opnieuw
weer als leider optredend bij het team van zrjn
zoon Martijn; Gilze D 3 Pupillen); peter de
Bruyn (was dit als JL of als JClid ?; peterwas
óók jarenlang rechterspits van Gilze I
Senioren. Hrj is inrniddels getrouwd en verhuist
naar Chaam. Daar is hij nu leider van het F-
Pupillen-team van zrjn zoontje Aron); Vic van
Hoek (ook oud-Gilze I en Gilze 2 speler, als
halfspeler en later als back. Hij is ook actief
geweest bU de bouw van de Kantine en vrij
recent nog in de Kantine-commissie. Uit deze
opsomming blijkt ook wel weer, dat er weer
genoeg nieuwe gezichten bijkwamen, naast de
bestaande groep! Zo zagen we ur het seizoen
19775-1976 weer een groep van 19 tLlJT,
welke in het seizoen 1974-lg7\ ook al leider
waren! Ook nu geldt weer: Als jullie
aanvullingen of opmerkingen of een leuke
anekdote hebben over het jeugdleiderskorps:
Geef ha dan door aan de Redaktie van de
Voorzet of aan ondergetekende. Tot de
volgende Oude Doos!

Toon Faes.

Verk, oude shirts
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden
voor aankoop van speler-shirts en enkele
keeper-shirts van V.V. Gilze. Ze zijn te koop
voor slechts / 5,00 per stuk. Indien iemand
hiervoor belangstelling heeft, neem dan even
contact op met William Akkermans, past. Van
Dijkplein I l, Gilze en telefonisch bereikbaar
via nummer (0161) 455801. De voorraad is
beperkt dus als je echt belangstelling hebt,
reageer dan snell

William Akkermans

Werving en
scheidsrechters

heËsswd

Dit seizoen is de KNVB gestart met een nieuwe
campagne' werving en behoud
scheidsrechters". Speerpunt in deze aktie is
ondermeer de (nieuwe) cursus pupillen- en
juniorenscheidsrechter. In deze cursus staat het
leren rn de prakijk centraal. In ons clubgebouw
is hiervoor een poster opgehangen om zoveel
mogelijk potentiële arbiters te kunnen bereiken.
Maar u kunt natuurlgk ook contact opnemen
met onze secretaris Cees Kock voor meer
informatie. Wiltiam Akkermans
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Voetbal in het lund
In samenwerking met de KNVB besteedt RTL5
twee keer in de week aandacht aan alle facetten
van het amateurvoetbal. Met een affiche wordt
aan alle bezoekers van ons clubgebouw
aandacht voor dit programma gewaagd, temeer
een inbreng van de vsteraan tot pupil, en van
terreinknecht tot scheidsrechter wordt
gewaagd. Het prografirma wordt iedere
maanr{ag en wijdag uitgezonden van 19.3.5u tot
20.00u. De vrijdagavond is door "de redactie
ingeruimd voor de achtergronden van het
amateurvoetbal. Terugkerende
programmaonderdelen zijn bijvoorbeeld:'tret
Pleintje", 'het ldool", "VideoNation" en "de
Wedstrijd van de'Week".
Idool:
In samenwerking met de KNVB stelt 'Yoetbal
in het Land" jeugdspelers in de gelegenheid de

hand te schudden van hur idool. Droom je dus
van een ontmoeting met Dani, hangt Sparta-
spits Dennis de Nooyer al jaren boven je bed of
wil je de selectie voor het WK met bondscoach
Guus Hiddink doomemen? Fax naar "Voetbal
in het Land": 0343-491004.

Siooper:
Niet alle wedstrijden verlopen even vlekkeloos.
Daarom is rJe redactie van Voetbal in het Land
op zoek naar de zogenaamde bloopers. Heeft u
een home-video waarop te zien is hoe uw zoon
*f, dochter een geheetr team passeert en

veruolgens op de doellrjn over zijn eigen benen
struikelt? Of de spits een wereldgoal maal't,
rna.ar helaas in eigen doel? Stuur de "blooper
van de week" op naar:
RTLí, F'oetbs! in het Lund, Pastbus 15100.
12OA LW HTÍ-YERSUM.
Overigens zrjn ook wonderschone
spelrnomenten die wel een goede afloop kennen

ook van harte welkom!!
Uw clutr:
Iedere amateurvereniging herbergt zijn eigen
verhaaï. Dus ook onze club!
Leuk, sportief, droevig of ontroerend? Zer iets
op papier en geef dit aan William Akkermans,
bestuurslid Public Relations. Vervolgens wordt
in overleg met u bekeken op welke wrjze wij dit
onder de aandacht gaan brengen bij de hiervoor
aangestelde contactpersoon van de KNVB.
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Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Gelovig:
Bijgelovig
Ideaallhartewens
Hekel aan:

Bedtljd:
Ochtendhumeur:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Bewondering voor.
Beste politicus:
Wat doe je met f 1 000.000,-

0pen kaurt

John Graafmans
Kruithoorn 1l
10-8-'55

Timmerman
LTS.
Lekker gezonddoorgaan
Voetbal
vanaf 1983

Louis Bouman
John DenveÍ
J4 af en toe te veel
Ja, met mate maaÍ genoeg

Kantine van de v.v.Glze
Het leven is een lollede
Te laat op de training
Kampioen worden
Daar kan ik goed tegen
Country en Soul
Helaas geen tijd voor
Winnen van de kampioen
Goede wedstrijd verliezen
Frites
Heb ik die wel? (zeker John!)
Mopper soms teveel
weinig tijd voor, jammer hè

Pamela Anderson
Van alles een beetje
4-4-2
Te weinig eigen meningen

Studio sport
De jeugdopleidingen

Grotere kantine
Iedereen is

Ja

Nee
Gezond verder
Vroeg uit bed
Als de kantine dicht gaat

Ik zing altijd's morgens
Niet roken
I-aatste wedstrij d kampioen.
Dames trainers
Wirn Kok

Idaam:

Adres:
Geb. datum:
in het dagelijks leven:

Opleiding:
Lijfspreuk.
Hobby:
Lid v.v. Gilze sinds:

Beste trainer:
Idool:
R.oken.

Drinken:
Starncafe:

i\4oet weselijk lachen als:

Ben kwaad als.

Winst is voor mij:
Verlies is voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:

Een tegenvaller:
Lievelirrgskost:
Beste eigenschap:

Slechtste eigenschap:
Romantiek:
I\tfooiste vïouw:
Je sportkwaiiteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad.
T.v. programma:
Wat vind je goed brj v.v.Glze?
Moet verbeteren bij v.v.Gilze:

fi
s
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U vi ndt bij ons
een pruma
speeld
team

a

tn§fe-
&

Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

Alphen, Baarle-Nassau, Chaarn, Gllze, Riel en Ulicoten
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