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Hieronder geven wrj u enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:

,. Nieuws van de Supportersclub pa'g.z
o Terug van weggeweest:

Jean de Koninck p^9.4
. In gesprek met pag. 5
o Een van onze sponsors heeft er

een nieu\il bedrijf bij......... pag. 6
o Jeugdzaken allerlei pag.8

I l,

o Aanmelden lidmaatschap V.V.
Gilze:

Bij Arno Aafts, Van F{einsbergstraat 42,

tel. 45 I 169. Afmelden dient uiterlijk te
geschieden voor 31 rnei. Bij afmeldingen
nadien. blijft rnen de jaarcontributie van
het nieuwe seizoen verschuldigd!

Aantal leden V.V. Gilze: 440
(per 2-4-1998)

o

o Aantal leden Supportersclub: 178

(per 2-4- 1 998)
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 selzoen.

Inleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
. Op diskette (Word of WordPerfect): UiterlUk l-6-1998
. Op papier: Uiterlijk 25-5-1998.
De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de "Coca-Cola-
Aktie-bal" in ons clubgebouw.
o Telefoonnummer clubgebouw: (0161) 451993

I
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OPEL DEALER é

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

+
AUTOBEDRIJF

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 4S1289

@
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Het kaartseizwr ztt er bijna op. De prijzen voor
het klassement zijn reeds verdeeld onder de

winnaars. Een gezellig kaaftseizoen zit er op,
nmar waar blijven de kaarters die onder onze

supportersclub verblijvm. Een vaste groep

kaarters die best wat groter mag worden, plaats
genoeg. Dus als u gezellig een potje wilt kaarten,
Rikken of Jokeren? In oktober beginnar wij weer.
Het klassement. Jokeren: l. Annelies van Gestel

2. An Boemaqrs 3. Anny Klaassen. Rikken: 1.

Gerrit Gijsbrechts 2. Jan Broers 3. Charles
Michielsen.
En dat de kaartavonden er bijna opziten dat klopt.
Vrijdag 10 april is er gekaart om de kapper Ad
Naalden trofee in de kantine van de V.V. Gilze.
Onze wienden van E.V.V. waren deze avond onze
gasten. Een avond met leuke prijzen en lekkere
hapjes. Kortom een en al gezelligheid. Dus alle
reden voor u om te overwegen en te besluiten om
ook in de toekomst deel te gaan nemen aan die
gezellige kaartavonden van uw supportersclub.
Wie deze trofee gewormen heeft kunt u ovengens
lezen in ons weekblad Gilze-Rijen.

De worstenbroodaktie 1998
De worstenbroodaktie van 1998 is wederom zeer

geslaagd. Er werden maar liefst 10.544 stuks lan
die overheerlijke broodjes aan de num en wouw
gebracht. Het medicijn bij uitstek voor het goed

doorkomen van de Camarralsdagen. Wie waren
die kanjers van verkopers en verkoopsters die met
een dosis klantwiendehlktreid op pad gingen waar
je u tegen ze$? Het worstenbroo&eam werd
gevormd door: William Annelies Toon John Jac

Ad Ria Christ Toine Jan Henk Charles Cees Fons

André Wout Martijn Ad Cees Jan Jo Jacq Henny
Monique Herman Tonio John Gerrit Guus Anja
Jan Ger John Jos Louis Aimé sr Frans.

Contractverlengmg.
WU hebben een buitargewoon vedreugende

mededelng voor alle hierboven genoemde namen;
nl. U allen kunt er van op aan dat uw c4,ntmct met

enkele jaren verlengd wor&. De condities blijven
ongewrlzigd en een dezer dagen kunt u het

cortract ter ondertekening in de bus verwachten.
Uw bijdrage was voortreffelijk.
Iedere coach zou zich zo'n team wensen.
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Dankzij ook alle kopers.

Het resuhaat was weer grandioos dankzij uw
medewerking.
Dank aan allen dle ons weer steunden en tot ln
1999.
Dankzij ook.
Ad en Jolanda Spapens, Goof en Anny r,an Loon,
Guus en Anneke de Jong, Wouters Familux,
Roozelaar bloemen, Cees Roelands Ass., Zuivel
van Hoeh Kantinemedewerkers Frans, Linda,
Marieke en de V.V. Gilze.

Lid worden van de supportersclub??
Natuurlijk kan dat! Lid worden r,an de nog steeds

groeiende supportersclub. Even een telefoontje
naar een bestuurslid en voor twee tientjes per
seizoen bent u al lid.

Rabobank-Pupillenkamp I 998
Voor veel medewerkers kan het niet srrel genoeg

beginnen. Het keukenteam is al ongeduldig zoveel

zin hebben zij er in Als he weer mee wil werken
dan wor& het een pracht van een kampweekend.
En natuurhjk ondersteunt de supportersclub ook

dit weekend met geld en mankracht. Wat zal er

extra gedaan worden om het 5 jarig bestaan te
vieren??? Jongens en meisjes, Ieiding, bouwers,
speluitzeters, keukenteam allen veel plezier eÍr een

heel leuk kampweekend toegewenst.

Afsluitingsavond V.V. Gilze op zaterdag 6 juni.
Beste supportersclubleden,
Het bestuur ran de V.V. Glze heeft besloten dat
ook de leden van de supportersclub hieraan deel

kunnen nemen. Vorig jaar was het een heel

gezellig feest, dus wij datken dat de opgave nog
grdnr zal zijn als het vorig jaar. U als lid van de

supportersclub bent dus welkom op deze avond. U
kurt uzelf opgeven bij Henk \an Gestel

Nerhovensestraat 28 met daarbij uw eigen

brjdrage aan deze avond bijgesloten. U kurt dan

rekenen op een gezellig samenzijn, voor u is dan

op deze avond de drank en het eten wij. De eigen

bijdrage is vastgesteld op f 25,- per persoon, net

als op de avond van de supportersclub is de regel

uwpaflner, wiend, of wiendin is uw introduce.

Wih u erbij zijn, mel& u zch dan q t1jd. Zre

"Voorzet" aktiviteitenconxnissie over deze avond.

Jaarvergadering supportersclub.
Onze jaarvergadering is op maandag 8 juni om
20.00 uur in de kantine ran de V.V. Gilze. V/ees

op t{d aanwezig. Houd deze avond wij!!! Beslis

en praat mee over uw supportersclub, laat dat niet
alleen over aan het bestuur. Ook uw mening is

belangrijk over wat er gaal gebeuren en hoe wij de

V.V. Gilze willen blijven ondersteunen.

pdg. 2
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Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthel
Cafe - R.e s taur ant - Za\en
Cafe-Zalen-Snackl:ar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwahtarra
Bar

De Pomp
I Centrum
Achter de Tuintjes
De Hooikar
Den Heuvel
C'est La
De Kronen
De Tip
Den Brooy
't Centrum
Baloe

I.Jieuwstr.38
G ilze
tel: 0161-453813
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCH0ENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins oD :

Voetbals choenen, scheenb e s chïr niers, voetbalkousen

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU.W'aar kunt u beter terecht voor een deskundig advies????
vrijdag Looprvond dinsdrg de gehele dag gesloten
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Dat voor mensen.
wie ofwat je ook bent
Luisteren naar de ander
is een groot talent.
Aldoor luisteren naar je zelf,
dat misleidt ontiegelijk.
Want de eigen akoestiek
is ongehoord bedneghlk

Ëqrnsww§ tr###
Carnavalsbal geslaagd!
Op 

""jdag 
20 februari was het weer het jaarlijkse

camavalsbal in de karitlre voor de E- en F-
pupillar. Het fe€st begon om 18.30u en de
kinderen kwamen al hossend de kantine binnen.
Dat zou dus nog wat beloven! Bij binnenkomst
kregen alle kinderen een blauwe en een rode
Flippo om een snoepje en wat drinken te kopar"
Mede hierdoor kregar onze barkeepers Ria en
Gerrit ha erg druk. De kinderen waren soms zo
moe van het hosssr dat ze bijna aan de bar ur

slaap vielen, maar als de disco FFM een Roei-
nuÍnmer draaide, glngen ze als "gekken" te keer.

Ook de leiders, die in grote getale aanwezig
waren, deden natuurl4k mee. Daarom woegen
sommige ouders zich af wie nu het gekst waren,
de leiders of de kinderen. Ook werd iederear goed

bekeken door de jury want er waren pnjzeu voor
degene die het mooist verkleed was. Om 20.31u
hake Ad de knoop door en liet ons niet langer rn

spanning zrtten.

Wel moest Ad toegeven dat het veel moeite kosfte
om er een winnaar uit te halen, rvant er waren hele

rnooie, maar ook hele bijzondere krnderen bt1. De
Lriteindelijke winnaar was Tijmen Hendrickx die

als een hele mooie hond verkleed was. Om 20.50u
kwamen de eerste ouders binnen, dus moesten die
ook maar meehossen. Om 21.00u werd het laatste

nu'lïrer gedraaid en was de avond weer voorbij.
Hierbij willen wrj alle kinderen en leiders

bedankeri voor hun komst en Ria en Gerrit voor
het zware werk. Ook willen wrj de FFMdisco
hartelijk bedanken voor de gezellige muaek.

SuperOma

Wàr*sjwwc of .,,,,.
Sponsor+joawe ???

Naast de hoogtepunten met de worstenbroodal(ie,
het camavalsbal in de kantine, was er nog eeÍl

hoogtepunt. Traditioneel onderdeel van het
camar,alsgebeuren is aldd het "wève-sjouwe".
Velen herkendeir in een trveetal deelnemers Ma
Flodder met haar zoon Jolm tussen de sjouwers,
firaar een betere blik op drt gebeuren leerde ons

dat het hier ging om een tweëtal sponsors van
anze V.V. Gilze, Joan Hapers (C1000) en

Adriaan van Hoek (Zuivelhandel Van Hoek).
Hiermee is al wel duidelijk dat het voor deze twee
tldens onze jaarhlkse sponsoravond nooit te gek
kan gaan! Andere qpoltsors, wees gerust, de

organisatle van de sponsoravonden bl1ft in handen

van de V.V. Gilze!!!l
lI'illiam Àkkemruns

9V*99**99**9099

Toon Hetrnans

De Voorr,et, aprii 1998 írfs. 3
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Water(val)-verhaal
Dit heeft zich al weer een t{d geleden

afgespeeld, maar bij het schoonmaken van mijn
mini-vijvertje met een nog kleiner watervalletje
kwam een stuk sentiment weer omhoog. Een

wiend van mij (ik heb er twee) belde op een

bepaald moment op Hij was wat dichter bij ons

komen wonen! Hij was verhuisd van Delfzijl
naar Appingedam!!! Oké, leuk grapje zei ik
nog, maar het bh3ft een rot-eind om te rijden.
Maar, zei hij, je moet beslist eens gauw komen
kijken, want ik heb iets bijzonders in rnijn tuin.
Even viel zljn stem weg en werd een

achtergrondgeluid hoorbaar. Een watervall! En

aan het geklots van het water te horen was dit
niet zomaar een watervalletje maar een waarbrj
je als het ware met een kano een echte survival
kan houden. We spraken af dat we spoedig
naar zijn nieuwe adres zouden komen en dan de

unieke waterval zouden aanschouwen. Direct
daama klom ik in mijn PC en schreef een brief
naar de plaatsèlijke WV van Appingedam. tk
woeg in die brief om mij het adres bekend te
maken van een man die uit ideële overwegrngen
een particuliere waterval zou exploiteren. Ik
had die man (zogenaamd) een aantal jaren terug
ontmoet op een camping in Limburg en hij had
mij toen zijn levensverhaal en dus ook de

waterval in geuren en kleuren verteld. Helaas
was ik zijn adres verloren en ik woeg de VW
om mij dat bekend te maken. Zo'n waterval, die
opengesteld zou zljn voor het publiek zou

immers bekend moeten zijn bij de VW. Het
duurde even, maar na een tweetal weken kreeg
ik toch een briefe terug van VW, heel serieus.
Men deelde mij mee dat men ondanks nawaag
brt het gemeentehuis, er niets bekend was over
een inwoner van Appingedam die een waterval
zou exploiteren. Aan de hand van die brief heb

ik mijn wiend (nog steeds dezelf<le) op brief-
papier . van de N.V.W.L. §ederlandse
vereniging van Waterval-lieftrebbers)
meegedeeld dat hij in tegenstelling tot de

gemaakte afspraken zijn waterval, waarvoor hij
een grote subsidie van de N.V.W.L. had
ontvangen, nia had aangemeld brj de WV. Hij
werd in diezelfde brief verzocht om óf de

subsidie direct terug te betalen óf met spoed de

WV op de hoogte te stellen en binnen een

maand een Open Dag voor alle leden van de

NW!/L en de inwoners van Appingedam te
organiseren. Beide eisen heeft hU niet
in§ewilligd, met uitzondering van een speciale

Open Dag voor mij. We hebben nog maar eens

hartelijk gelachen om deze onzin onder het
genot van een pilsje, samen bij zrjn waterval,
terwijl mijn oudste zoon met een hengel een

visje probeerde te vangen 
Jean de Koninck

Mede door succes van vong Jaar,
aktiviteitencommissie besloten om ook dit jaar
een seizoenafsluitingsfeest te organiseren. Dit
feest zal plaatsvinden op zaterdag 6 juni 1998

in een grote feesttent naast de kantine. Vorig
jaar hadden we een aanbouw gemaakt aan ons

clubgebouw, maar ondanks ha feit dat de

ramen eruit gehaald waren, was het toch niet
een geheel. Vandaar dat we er nu voor hebben
gekozen om een grote tent te plaatsen zodat we
ook allemaal in dezelfcle ruimte vertoeven. De
deelname aan deze avond is opengesteld voor
alle seniorleden van de V.V. Gilze en de

Supportersclub en voor de A-junioren. Ook de

partrers zijn natuurlijk welkom! Net als vorig

Jaar bieden wij iedereen een all-in-tarief aan

van f 25,00 per persoon. Hiervoor kan men

vanaf 20.00u tot 01.30u onbeperkt drinken en

wordt er gezorgd voor een hapje (warm en

koud). De muziek zal worden verzorgd door
een disco die tot 01.00u de stemming mede zal
bepalen. Hoe kunt u zich hiervoor aanmelden?
In dit clubblad is een inschrijfformulier
vermeld, waarïnee u uw deelname kunt
opgeven. Vul de strook volledig in (inclusief de

bijdrage van | 25,00 per persoon) en leg hem
klàar voor Jac Broers of Ad Klaassen. V/ant zij
komen bij alle leden van de V.V. Gilze aan huis
om de inschrijving op te halen. BI
overhandiging van uw inschrijving en betaling
ontvangt u direct het toegangsbewijs dat u
nodig hebt om de feesttent binnen te kunnen
komèn. Als u het gemakkelijker vin& om de

inschrijving zelf in te leveren dan kunt u dit
uiteraard óok doen. Bij voorkeur inleveren bij
Jac Broers of Ad Klaas 

De . ktiviteitencommissie

Deze l,jkt van toepassmg de
jeugd-afdeling van de V.V. Gilze. En we
moeten toegeven dat er de laatste tijd inderdaad
met regelmaat binnen de junioren teams flink
met spelers geschoven is. Dit waagt toch om

enige uitleg.
ean het begin van dit seizoen is aan de hand
van de beschikbare spelers de keuze gemaakt
om de competitie in te gaan met 1 A team, 2 B
teams en 3 C teams. Zander veel problemen
werden de eerste wedstrijden gespeeld. Eind
1997 haakten er van het A-team twee spelers

af. Dit was echter nog steeds goed op te
vangen. Toen iets later een zieke- en blessure-
golfdit team trof en tot op heden niet heeft los-
óelaten- konden we helaas niets anders dan

' Ipelers'door te gaan schuiven om op deze

manier toch het A-team in competitie te houden

wat weer van groot belang is voor de toekomst
van de V.V. Gilze. Dit schuiven werkt dan door
tot en met de D-pupillen. Wij beseffen terdege

pag'4

Lsot rc maor schoiven,,,,
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Kerkstraat 39 Gilze

a0161 -45 1775
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Als het goed en snel moet !!!!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161 - 227305
Telefax 01 61 - 225804



dat dit niet altijd even leuk is voor teams die
spelers af moeten staan maar hopen toch dat er
van de spelers, leiders en trainers maar ook van
de ouders begrip is voor de ontstane situatie.
Tevens zijn we er van overtuigd dat dit zich het
volgende seizoen niet zal herhalen en we op een
normale manier de competitie uit gaan spelen
met de team-samenstelling zoals die gernaakt
wordt bij aanvang van het seizoen.

J eugdc omrni.s si e ?'. V. Gi lze

Een ?ffiÍ vertrouwd n ons
voetbalwereldje is dat van Annie Klaassen. AÍmie
moet haar fi8u1, onze aller Ad Klaassen, delen met
de V.V. Gilze. Esn goede redar voor een open-
hartig gesprek met AÍnde. Ha is tenslome niet niks
om met "anderen" je man te moeten delen. Het
hJkt zo bijna een begin van een verhaal in de Story
of Privé. Maar Voorzet-lezers ben gerust alles
berusl op waarheid. Annie woont sameÍr met Ad
in de Voortstraat op nuÍnmer 6. Zij zljn inmiddels
36 jaar getrouwd. Van hun 3 zonen is John
getrouwd, Arie en Claud wonen samen. Het
dochtertje van John, Manon, is hrur eerste klein-
kind. Ook voor Ad en Annie is het hebben van een

kleinkind een bijzondere beleving. Hoe zou Annie
toch in dat Glse voetbalwereldje terecht gekomen
zljn? Zcr,fler aarzrclerr zegt Annie. "Ik ben er op
een onnozele manier ingerold. Onzen Ad bleef
iedere zondag na het voetballen maar hangen. Ik
moest maar zien wanneer hij thuiskwam. He/.. zal
zoh vijftien jaar geleden zijn toen Jac Clemens
tegen onzen Ad zei, "ge moet jullie-un Hannes (is
Armie) eens meebrengen. Onze Claud was toen
nog een jong marureke en die moest dus ook mee.

Nou werd da ventje ontzettsrd verwend door de
spelers van Gilze 2. Noem ze maar op, Bart
Geerts, Jac Nooren, Pietje Sprangers, Jan Faes en

alle anderen, het waren toffe gastar." Zo weet
Annie zich te herinneren. "Ik had tevoren nooit
gedacht dat ik me er zo betrokken bij zou gaan

voelen. Het is zelfs zo dat ik na enkele jarur de
moeder lan Gilze 2 werd genoemd. Als spelers uit
de selectie vertrokken werd mij steeds gerraagd de

bloemen uit te reiken. De tas met horloges en

portemonnaies werd en wor& me nog steeds

toevertrouwd. Een positiefwoordje voor en van de
Írumnen. Hetzelftle gevoel als Ad al jaren had heb
ik nu ook. De sfeer, de contacten, het hele gedoe

erom heen, ja ook ik kan het maar moeilijk meer
missen. Wel brengt het de nodige dnrlce met zich
mee en moet je in je pnvé-leven steeds reketing
houden met de voetbalclub. Maar mensen ben
gerust ik heb het er graag voor over." Hoewel
Annie sportief is, het is er nooit van gekomen om
z*lf te gaan sporten. Annie vervolgt, "ik heb eens

een keer aan e€n zeskamp meegedaan, dat is
eigurlijk alles. Het kwam er vïoeger rue/.. zo
gemakkelijk van, er moest gerrerkt worden. Vanaf
*ijn viertiende werkte ik al bU Heerkens
bakkerijur in Tilburg. Om 6.45 uur van huis en 's
De Voorzet, april 1998

avonds om 19.45 uur kwam ik thuis, waar dan
weer een berg stnjk weggewerkt moest worden.
Dus jullie begrijpen wel dat ons Arurie niet aan
sporten toekwam". Weer even terug in de Gilse
voetbalgeschiedenis. Eén speler die door zijn spel,
maar ook door zijn houding binnen het team,
indruk maakte op Annie, was Bart Geerts. "Ik kan
me nog een vnje trap van Bart herinneren in een

uitrvedstrijd tegen Dongen. In de allerlaatste
minuut knalde Bart bij een 0-0 stand de bal uit een

wije trap tegor de touwen. De wiendin van Jac

N@ren, Mary grg bij deze goal helemaal uit
haar dak. 7.e gaf me uit puur erÍhousiasme zo'n
dreun op mijn schouder dat ik er een week later
nog last lan had. Binnen datzelftle team speelde
ook Vic lan Hoek. Hoewel Vic met bril ook best
een knappe gast was, droeg hU toch lenzen. Toen
hrJ éen r,an die lenzen tijdens een wedstrijd verlooq
ging wiend en vijand lererlijk en figuurlijk voor
Vic door de knieen om als echte speumeuzen die
lens weer terug te vinden. En jawel gevonden!

Stond Vic doar met zh lenske in zijn hand $ zagt,
"hoe is t Hannes hedde grj grn spiegehje in oew
tas om die lens er wir in te kunnen zÉdert? En zo
moest ik als moeder van Gilze 2 overal voor
zor5en. Zo S*g ik ook mee naar het ziekenhuis
toen Jac van Nrnen brl een wedstnjd in St.
Janssteen àjn been gebroken had. In het
ziekenhuis van Hulst aangekomen z-ei een

verpleegkundige, "u bent z-eker de moeder
mevrouw?" "Zuster: Ik ben de moeder van alle
jongens van Glze 2,trc,hwel bijzonderhè",
zo liet Annie nadrukkelijk weten. Arurie vervolgt.
"Er is door de jara zs wel het ean en ander
veranderd. Neem bijvoorbeeld de samenstelling
lan de groep sllpporters. Vroeger waren dat
voomamelijk de wiendinnen van de spelers,

tegenwoordig vooral de ouders. Hoe konrt zoiets,
kunnen die mannen geen vnendin meer krijgen, of
geven ze niks meer om voetbal?"
Wat zou het toch njn, zo waagt Annie zich af.
Naast haar enthousiasme vooÍ voetbal is zij ook
een fervent kaartster. Wekehjks is Arurie ltn de

partrj op 2 kaartavonden. Maar liefrt 36 jaar lang
gaat Annie wekelijks met hetzelfde clubje
Amerikaans jokeren. Op de andere avond wordt er
geduizend. Waar Annie ook niet genoeg van kan
k ijgen is het op lakantie gaan. Lekker effe van
huis weg, in een cara'r'an oftentje, het doet er niet
toe. Terug naar het voetbal. Als niet Hans Rasen-

berg of Frans Oome,n het binnen de seleclie voor
ha zeggen zouden hebben, maar mewouw Annie
Klaassen wat zou a1 z.al veranderen? '\Mat een

vraag zeg! Nou om te beginnen rijden we bij
uitwedstrijdar wat later weg. Ge l«urt doar
namelijk meer als een uur gaxt nnan voordat de

wedstrijd begint. En dan verder ik zou de groep

wat meer bij elkaar houden. Dat geschuif van 1

naar 2 en andersonl dat zou ik ook aanpakken.
Maar ja, Ad heeft al zo dikwijls gezegd, "meske
da's godsonmogelijk." "En orn eerlijk te zijn
eigarlijk heb ik er ook niet zoveel verstand lan.

Pdg'5
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Nee, laat maar gewoon aan Hans en Frans over.
Heeft Annie kritiek op wie dan ook binnen de
V.V. Gilze?
"Ja, ondanks dat onzen Ad daar tn * , allereerst
op het bestuur. Die vergaderingan duren toch veel
te lang, jongens doe doar eens wat aan. Gewoon
een beetje effectiever vergaderen, wat meer to the
point! Ja en dan die trainingqpakken hè.

Ik nodig die gasten uit om eens te komm kijken
als die de wasmachine in moeten Ik heb wel weer
zoveel verstand ian voetbal om te weten dat ge in
een trainingspak geen slidings lioeft te maken Een
bietje inlopen, meer toch niet hè? Dils als jullie
willen dat ik jullie "voetbahnoeder" blijf doe daar
eens iets mee Ínannen. Ja en toch ook wel wat
kritiek op Christ Pellcnans. Op de eerste plaats
moet hij wat beter opletten en niet zoals een keer
gebeurd is een tas met schone tetrue's afleleren.
Nou wilde hij wel, dat moet ik zeggen, het met een
moezeltje goedmaken. Maar hier zou natuurhjk
een fles meer op zijn plaats geweest zijn. En dan
hè, iedere zondag-gn-srcnd veel te laat met dat
wasgoed. Doe doar eens iets aan Christ. Laat om
te begiruren dat laatste pilske nou eens staan." Zo
maakt Annie haar ongenoegens durdelijk. Als we
Annie zo aan het woord hoorden, dan denk je
onwillekeurig laten we hopq dat ze nog maar heel
lang onze Gilse voetbalmoeder is. Annie bedankt
voor het geqprek en je opmhartigheid.

Jos tan Dongen.

Wie wiÍ m§§ §x*Ípwrx§
Al enige jaren behartig ik het sponsor-gebeuren
voor de V.V. Gilze. Een taak die ik met veel
plezier doe. Je bouwt veel contacten op en als

uit zo'n contact een contract voorkomt, schept
dat extra mogelijkheden voor de V.V. Gilze,
maar voor mij persoonlijk geeft dat ook een

stuk voldoening. Door een verandering van
werkkring heb ik weliswaar wat extra
mogelijkheden gekregen om op werkdagen
sponsors en kandidaat-sponsors te benaderen,
maar in mijn totale tijdsbesteding voor de V.V.
Glze heb ik toch wel wat moeten inleveren.
Met name mijn reistijd is per dag met zo'n
anderhalf uur toegenomen. En die tijd gaat van
mijn vrije tijd (lees "V.V. Gilze-tijd") af.
Gelukkig heb ik al weer enige jaren de hulp van
Jos van Dongen t.a.v. de vervaardiging van ons
clubblad, maar ik zou het prettig vinden als een
of twee leden mij zouden helpen bij het zoeken
naar nieuwe sponsors, onderhouden van de
bestaande contacten, vervaardigen van de
wekelijkse kopij t.b.v. het weekblad (vra PC op
diskelte aan te leveren), het doorstarten van de
nog steeds succesvolle sponsorloterij. Enfin, er
is genoeg te doen en ik ben eryan overtuigd dat
er leden zijn die dit met veel enthousiasme
kunnen oppakken. Maar wie? Graag een

telefonische reactie (0161-455801) of spreek

De Voorxet, april 1998

mij aan als je mij tegenkonrt.
Ik ben benieuwd, wie is de eerste?

I0illiam Akkerntans

§§§rrrs§§cs§t

De fl ierefluiter Fluitefl ier,
hij roept:jr1 bent een lekker dier
Hij kusttot in de morgenstond
de meiden die hij tegurkonrt.

En Fluiteflier de flierefluit
vindt alti.jd weer een verse bruid.
Hij w:1t met zïvafi en brun en blond
eÍx daï)st de heie wereld rond.

Zo r,.r'tjde ht1 zich mettertijd
verzadrgd naar de eenzaamheid.
Ik zag hem liggen in het gras,
vond dattie oud geworden was.

Hij zei: sinds ik geen flier meer flurt
heb ik de kreukels in mrjn huid"
Dus wienden - wat is de moraal?
Bhjft flierefluiten aiiemaai!

Januan heeft een van onze sponsors,
Autobedrijf Weterings, een nieuw, eigen

schadeherstel bedÍij f:

Alpha-teclt
{partu'rers in Autoschade-techniek)

h4et A.lpha-tech nreent Weterings een nog betere
fu lI-schade-servioe te kunnen garanderen. Daarbg
wordt aan de hoogste vak-, kwaliteits- en milieu-
eisen voldaan.
Weterings vindt het zijn taak om al hun klanten
varuit Gilze goed en snel (ook bU vervelende
zaken als schade) van dienst te àjn. Neem
daaronl in geval van schade (ongeacht bij welke
rnaatschapprj u verzekerd bent) eerst contact op

met Wetenngs, uw eigen garagebedrijt"! Weterurgs
regelt alles, zoals de contacten met uw
r,erzekering, veruangend velvöer, het herstel, de

eurdcoirtrole, de garantie en de aflevering van uw
göed herstelde auto. Korlöm, de totale
schaCeafirandeling is bil Weterings in vertrouwde
handen. Dat is urv zekerheid. De contactpersonen

voor Alpha-tech Autoschade-techniek bv ajn:
Toine Weterurgs en Kees Denissen. Telefoon
0161 -45 1 303. fax 0l 6L453277 .

William.4kketmans

frs§esa§e,sde?
N€Tqf§e
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Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% !!
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UIPMENT

Doelstraat 1 1

51 01 PA Dongen
Telefoon.A162-312733

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 L4 45
fax.0161- 453432

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm aterralen

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)
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Wij stellen gon u rfloor ...11.
Deze IS aan mIJ, om aan u voor te
stellen het eerste meisjesteam van de V.V.
Gilze. Spelend in de derde klasse Mo2 heeft dit
team hier in de najaarsreeks het kampioenschap
weten te behalen. We spelen nu gelukkig in
dezelfcle klasse en tegen, op een na, dezelfde
tegenstanders. Nu, in de voorjaarsreeks, blijkt
eens te meer dat er in deze klasse onderhng erg
weinig krachtsverschil aanwezig is.
Hier komen dan de meiden van dit dream-team:

i!{'t:r.ffinlin n"neam, artijd . ,*, ..,,
geintje.
Staat in de goal haar mannetje, is voor de duvel
niet bang en heeft echt keepers talent.
Dit kan ze alleen verder ontwikkelen door
keepers training te gaan volgen. Misschien dat
dit volgend seizoen lukt.

Ankavan Bezouw:
Een echte aanvoerster, neemt in het veld maar
ook daarbuitèn het voortouw binnen het team.
Zeer betrouwbaar als laatste vrouw. Heeft wel
wat moeite ma het trappen van een stil
liggende bal of te wel de "doeltrap"
maar gaat dit ook onder de lnie krijgen.

Anke Vermeer:
De benjamin van het team, 13 lentes jong.
Speelt op rechts in de verdediging en doa dit
vooral op techniek niet op kracht.
Anke moet iets meer zelfvertrouwen krijgen, ze

kan beter voetballen dan ze zelf denkt.
Balcontrole en traptechniek is aanwezig, kracht
komt met de jaren.

Janneke Mol:
Kan iedere linksbuiten als tegenstander
uitschakelen.
Is snel en erg fel in de duels welke ze niet vaak
verliest.
Ze moe| na weer een gewonnen duel iets
rustiger worden aan de
bal zodat ze opbouwend sterker wordt.
Verder zou het fijn zijn als ze leerde koppen,
maar dat geldt voor meerdere dames.

A1 met al, geen katje om zonder handschoenen
aan te pakken.

Joice Arts:
Multi-functioneel of te wel overal inzetbaar,
maar speelt toch ha meeste als voorstopper.
Komt op deze plaats het beste tot haar recht.

Sterkste wapen is haar inzet in de wedstrijden
en het motiveren van medespeelsters. Heeft een

goed schot in rechterbeen en iets minder in het
linkerbeen.
Techniek en balcontrole wordt al beter maar
kan nog veel beter.

De Voorzet, april 1998

Nicole Vermeulen:
Onze speedy gonzales, terug van weg geweest
en bimren het team op meerdere plaatsen
inzetbaar. Speelt zelf bij voorkeur in de
verdediging en is met haar snelheid en

balcontrole menig tegenstandster de baas. We
zijn nog zoekende naar een vaste stek in het
team.

Falt van Gils:
Speelt vaak op verschillende plaatsen en doet
dit niet altijd even graag. Is Fay gernotiveerd
dan is ze van grote waarde voor het team en
maakt het niet uit waar ze speelt. En aan
motivatie ontbreekt het gelukkig de laatste tijd
nooit.
Fay moet echter wel begrijpen dat je geen vaste
stek binnen een team kunt krijgen als je nooit
traint.

Kim van de Boom:
Rechts op het middenveld speelt Kim het liefst.
Kan ze lekker rennen. Rent weleens te ver naar
de achterlijn en krijgt dan de bal niet meer voor.
Dus Kim iets eerder de rem erop.
Heeft een stevig schot in de benen en is een van
de weinigen die een bal durft te
moet van deze kwaliteiten voor de

tegenstander meer gebruik maken.

koppen. Ze
goal van de

Femke van Kultk:
De blonde motor op het middenveld. Een
belangrijke schakel binnen het team. Is zowel
aanvallend als verdedigend sterk.
Als Femke haar techniek en vooral haar
eindpass nog verder verbelerd wordt ze

gegarandeerd een hele goeie mid-mid.
Ze moet ook iets meer veftrouwen krijgen in
haar schotkracht zo rond de zestien meter.
Eerder uithalen Femke! !.

Nicole Huyben:
Prima kracht op het middenveld en indien nodig
in de verdediging. Helaas voor haar en het team
blessure gevoelig maar heeft dit seizoen

gelukkig meer getraind en gespeeld als vorig
seizoen. Nicole is wel altijd aanwezig en dat is
ook een compliment waard.

Evelltn Vermeer:
Is een zeer lange tijd uitgeschakeld geweest

maar nu weer in trarning en heeft inmiddels al
weer een paar wedstrijden meegedaan. Mist
momenteel het ritme en conditie om een hele

wedstrijd voluit te gaan. Heeft het in zich een

prima middenveldster te worden met een

vlamrnend schot ur beide benen.

Hier moet ze wel meer gebruik van maken.
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Mariska Peeters:
De "mallert" van het *eL Ze heeft zich de
laatste maanden ontwikkeld als een bijtertje en

gaat de duels met overtuiging en zonder angst
aan. Dit is weleens anders geweest.
Haar schot en balcontrole gaan we verbeteren
zodat ook Mariska binr:enkort gaat scoren.

Heleen l)iepstraten:
Ons "dribbe§e" is vaak goed voor een

doelpuntje en hier zitten soms hele mooie bij.
Heleen heeft een aardige techniek en goed
schot. Ze is feller geworden in de duels en gaat
voor grotere tegenstandsters, die er altijd zr.;n,

niet meer opzij.
Haar positiespel kan beter en ze mag meer
praten in de wedstrijden en minder op de

trainingen.

Lieke Vermeer:
In haar eerste seizoen heeft Lieke laten zien dat
je met maximale inzet kunt compenseren dat je
een iets mindere techniek hebt. Hierdoor is ze

een zeer ge'*laardeerde kracht binnen het team
geworden en door maar weinig trainingen te
missen komen de techniek en schotvaardigheid
vanzelf.

Sue van Gils:
Tja, Sue is waarschr;nli"jk de meest technis§h
aangelegde speelster van het team. Kan
ontzettend veel met de bal. Heiaas kornt ze net
als zus Fay maar erg wemig trainen en kan
daardoor geen goede teamspeeister worden.
Spelinzicht e.n gevoetr vocr positie krijg je alleen
door veel te trainen"

De meiden over Mart Machielsen de

leideritrainer.
Sinds Tonio is weggegaan is alleen Mart nog
over als leider van de meisjes AB. Hij geeft
goede trainingen en heeft altijd wel iets
positiefs over "zijn" meisjes, ook al wordt er
wel eens een slechte wedstrijd gespeeld.
Mart is meestal wolijk en dat is wel nodig ook
met zo'n team. Hij zou misschien willen dat het

soms wat serieuzer kan. Maar ja, het zijn nu
eenmaal geen jongens en het went wel.
Kortom, de meisjes zijn hartstikke blij met hun
trainer/leider.

lezen 110g

maar een kleile maar:rd en dan is het al weer
zoveÍ.
Voor de vijfcle keer gaat dan ha kampweekend
voor al onze pupillen van start.
Dit jaar hebben zich ingeschreven in totaal 107

meisjes en jongens en wij, als organisatie,

De Voorx,et, april 1998

zullen er voor zorgen dat jullie je geen moment
vervelen en aan eten en drinken niets te kort
komen.
Wij hopen wel dat jullie, als tegenprestatie, ons

en alle begeleiders iets meer laten slapen als
aftelopen jaar.
Het spellenboek ziet er weer perfect uit en er
staan een aantal nieuwe en volgens ons erg
leuke spellen in waar iedereen zich weer lekker
bij uit kan leven en waarbij veel gelachen kan
worden. Aan de begeleiders van de groepen

worden alle spellen uitgelegd en wel op 4 mei
a.s. aanvang 20.00 uur in de kantine,
Ook het kampboekje is in de maak en wij raden
alle deelnemers aan om dit samen met htn
ouders goed door te lezen want er staan een

aantal dingen in die erg belangrijk zijn om het
kamp goed te laten verlopen.
V/rj wrllen graag uitleg geven over het kamp-
gebeuren aan de ouders van alle deelnemers.
Dit gaan we doen op 1l mei a.s. aanvang 20.30
uur in de kantine. Vanaf 20.00 uur bent u dan
van harte welkom en in de tussenliggende tijd
draait de vrdeofilm van het kamp van vorig
jaar.
Wij rekenen hierbij ten eerste, op een grote
opkomst en ten tweede, dat er aan het eind van
de avol{ bij niemand nog onbeantwoorde
vragen zun .

Pupillen van de V.V. Gilze, als jullie op
,,rnjdagavond 22 mei met heel veel goede zrn

naar het sportpark komen dan gaan we er
samen, 107 kinderen en de 50 medewerkers,
een te gek kamp weekend van maken.

ll-erkgroep Rabobank Pupillen-kamp

De gaat dit §elzoen

voor de spelers en speelsters welke de

trainingen hebben bezocht uitreiken op

attentle
meeste
de dag

e .I'.[./. Gilze

van de penalty-bokaal.
De laatste training die dan nog mee kan tellen is
die van donderdag 23 APnl 1998.
Jullie worden dan verzocht om de naam van de

winnaar(s) telefonisch door te geven aan Gemt
Gijsbrechts of Mart Machielsen. Dit echter wel
voor 28 Apnl 1998.
Trainers, stel niemand teleur en geef jullie
medewerking hieraan, het is tenslotte maar een

kleine moeite om dit goed te regelen.
De pena§-bokaal en de uitreiking van
trainings opkomst attentie is dus 2 mei 1998.

Toernooi-overzicht
A1: Zondag 10-05-1998.

81: Zondag 10-05-1998.

B2'. Zaterdag09-05-1998

Bavel
Bavel
.Nevelo

§a§ar,gr§§§r b*r§eht v@or sllc

frlsbohsnk
Pttpiilen-*otng r §98

si§sr§ei
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Café-Zalen 't Centrum hriedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzerl-.

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

- bruiloften
- recepties
- frersoneelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes", etc.

grote en kleine zaaJ-
ruime §ratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)

- gezellig terras
sfeervol café

- geen zaalhuur
Steenakkerplein 2

Gilze, tel. 0161-451368

PETffiffi ffi&KYffiM B V,I

AUTOBEDRIJF
ln- en Verkoop van ALLE merken Nieuw en Gebruikte auto's

Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering
Constante voorraad betrouwbare occasions met

BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.

+ffi

LID
BOUÀG

ArJl-() ffi o
PEI."$68ÖT RENAUT]T CITROËN

Autobedrijf Peter Falter 8.V., Aalstraat 1, 5126 CR Gilze, Telefoon 0161 - 453570
APK KEURINGEN - ONDERHOUD EN REPARATIE - SCHADE HERSTEL

[ffi



Cl: Zaterdag 09-05-1998........Apeldoomse
Boys

C2: Gaat niet op toemooi; zlj gaan op kamp
C3: Zaterdag 16-05-1 998........Bavel
Ml : Zaterdag 30-05-1998........Theole
M2: Zaterdag 09-05-1998........8ave1 en

Zaterdag 30-05-1 998. .......2i9o
Dl: Zondag03-05-1998........Zouavia en

zaterdag 09-05-1 998 .......Voab
D2 Zaterdag 16-05-1998........8ave1
D3: Zondag 17-0-5-1998........DVO'60
El: Zaterdag0g-0s-1998........Baiel
E2: Zaterdag09-05-1998........BaveI
E3: Zaterdag09-05-1998........Voab
E4: Nog niet bekend op dit moment
E5: Zaterdag 16-05-1998........Were Di
E6: Zaterdag l6-05-1998........OW'67
Fl: Zaterdag09-05-1998........Zundert
F2: Zalerdag09-05-1998........Zundert
F3: Zaterdag09-05-1998........WVO
Door omstandigheden is het helaas niet gelukt
om dit jaar. een eigen toernooi in Gilze te
organiseren voor de teams Gilze E l, Gllze E 2,
Gilze F 1 en Gilze F 2. Gelukkig hebben we
deze teams nog wel op een ander toemooi
kunnen inschrijven.

Penalty-BolcaaÏ 02-05- 1 99S
Op zaterdag 2 rnei 1998 strijden we rrueer om de
Penalty-Bokalen in rle diverse ieeltijdsgroepen.
Op deze zaterdag hebben we het volgende
programma:
F-Pupillery aanvang 09.30 uur
Schieten r-p de E-keepers;
E-Pupillen aanvang i0.30 uur
Schieten op D- en C-keepers;
D-Pupillen aanvang 1 1.30 uur
Schieten op C-keepers,

Mfsn_t42 aanvang 13.00 uur
Schieten op C-keepers;
C-Junioren aanvang 14.00 uur
Schieten op A- en B-keepers;
AIB-Junioren aanvang 15.00 uur
Schieten op §enioren-keepers;

lLfJaanvang 16.00 uur
Schieten op A- en Senioren-keepers.

Omdat de KNVB op deze zaterdag een volledig
competitie-programiïa wilde organiseren,
moeten we dit gehele competitie-programma
verplaatsen ftaar doordeweekse dagerr. Een
aantal van deze wedstrijden zijn al verplaatst en

de rest zal nog volgen. Dit zal aan de JL/Jï en

aan de spelers nog worden doorgegeven.

Jeu gdleiders-/Jeu gdtrainers-Feest :
2 mei 1998!!
Op zaterdag-avond 2 mei 1998 organiseert een

Feest-commissie het jaarlijkse afsluitende feest

De Voorí,et, april 1998

voor onze Jeugdleiders en Jeugdtrainers.
Ook zal er op deze avond weer bekend gemaakt
worden, welke JLIJT dit seizoen de titel in de
wacht sleept van:
Beste Jeugdleider/Jeugdtrainer van het seizoen
1 9q7-1 9S8
Hiervoor kunnen alle JLIIT hun stem
uitbrengen!

Meeste aantal trainingen per team seizoen

1997-1998
Elk seizoen ontvangen die spelers, die bij hun
team de meeste trainingen gevolgd hebben een

attentie van de V.V. GILZE
Dit seizoen willen we dit ook doen, maar nu
tellen we de gevolgde trainingen t/m 23-04-
1998. Wie er het meeste getraind heeft, kan dan
msteen na 23-04-1998 aan Gerard Gijsbrechts
of aan Mart Machielsen worden doorgegeven,
zodat alle namen bekend zrjn op zaterdag 02'
05-1998. Dan willen wij namelijk de prijzen,
attenties uitdelen aan de prijswinnaars.

Voorbereiding seizoen 1998-1999
Als onderdeel van de voorbereiding op het
nieuwe seizoen 1998-1999 willen we in de

maand mei al een aanvang nemen met het
bekijken van de spelers door middel van
trainingen en/of wedstrijdjes met de nieuwe
leeftijdsgroepen. Hiermee willen we al een

aafizet maken om de diverse indelingen aan het
begin van het nieuwe seizoen gemakkelijker te
maken.
Ook hiervan worden de spelers en de JLIJT
trjdig op de hoogte gebracht.

JL|JT-Vergadering
De eerstvolgende JllJT-Vergadering is
oorspronkelijk vastgesteld voor maandag 25-
05-1998. Door omstandigheden ziin we
genoodzaakt om deze te verplaatsen naaÍ
dinsdag 02-06-1998. De aanvang van de

vergadering blijft gehandhaafcl op 20.30 uur.
de jeugdcommissie

en de
scheidsrechters (COVS) hebben de

elkaar geslagen en bereiden acties voor. Een

van die acties wordt gerealiseerd in district
Zuid l, waar dit voorjaar een experiment start
om A/B junioren (14 - 18 jarigen) verplicht
pupillenwedstrijden
(6 - 10 jarigen) te laten leiden. De betrokken
afcleling van de KNVB beoogt zo te bereiken
dat aan den lijve wordt ervaren wat het inhoudt
als scheidsrechter tussen de spelers in te staan.

Wellicht groeit dan het respect voor degene die
hun eigen wedstrijd (bege)leidt en wordt de
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Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991
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acceptatiegrens verlegd.
"Ik stop er meel Hel is niet leuk meer op het
veld. Zo hoeft het voor mij niet meer, mijn
plezier in het voetballen en/of leiden van een
wedstrijd wordt vergald. Geef mijn portie maar
aan fikkie!" Elke maand worden in het
amateurvoetbal zo'n twintig scheidsrechters'in
elkaar geslagen'. Steeds meer mannen in het
rwart - andere kleuren zijn tegenwoordig ook
toegestaan - besluiten hun fluit aan de wilgen te
hangen en houden het voor gezien.
Veel irritaties ontstaan doordat gedragsregels
aan de laars worden gelapt. Spelersanaken hun
eigen interpretatie van spelregels en belagen
daarmee de scheids. De woordkeuze is niet
altijd om over naar huis te schrijven. Als was
het een één tweetje, als zo'n actie helpt om hen
te leren accepteren dat ook de scheids zijn/haar
best doet en dus fouten kan/mag maken, zijn we
al op de goede weg.
Ook wordt er in de amateurvoetbal veel van de
televisie opgepikt "ln het amateurvoetbal
worden de 'geintjes' die beroepsvoetballers
uithalen door jong en oud binnen twee weken
nagedaan. Zij denken blijkbaar dat het zo hoort;
dat wat zlj op de televisie zien of vanaf de
tribune zien is toegestaan.
Bovenstaande is eel, t,erhaal van zonmar een

scheidsrechter die hesluit niet langer een steentje bii te
dragen aan tolkssport nr. l: koning voetbal en

aJkomstig uit het blad Sportsignaal.

2 maarÍ 1998 hebben alle voorzltters
van de Tilburgse voetbalverenigingen een

overeenkomst getekend betreffende norïnen en

waarden in de sport, onder het motto onze club
is een waarde(n) volle club. De volgende
afspraak is door hen gemaakt:

le. Op 7 maart 1998, zullen alle spelers/
speelsters en begeleiders van de C-D-E en F
teams (als voorbeeld voor de A-B junioren,

Senioren en veteranen) de tegenstanders allen
de hand schudden: voor de wedstriid om
elkaar een prettige wedstrijd toe te wensen en

na de wedstijd om elkaar te bedanken voor de
wedstrijd.
2e.Yanaf 7 maart 1998, zullen alle voetballers
(jeugd en senioren) van onze vereniginp; geen

commentaar meer geven op beslissingen van
de scheidsrechter tijdens en na de wedstriiden,
in welke vorm dan ook. Wij weten dat zonder
tegenstander, scheidsrechter en (bege)leiders
geen goede wedstrijd mogelijk is. Als iedereen
meewerkt aan bovengenoemde afspraak, dan

pas kunnen wij zeggen wij zijn een waarden
volle club.
Ook-de V.V. Glze is gewaagd om hier aan mee
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te werken en zullen wij dat zeker doen, want:
a. Een V.V. Gilz'er speelt voor z'n plezier!
b. Een V.V. Gilz'er probeert uit principe de bal
te spelenl
c. Een V.V. Gilz'er laat de discussie over de
besluiten van de scheidsrechter aan zrln
aanvoerder over!
d. Voor een V.V. Gilz'er is een scheidsrechter
iemand die, net als hij, plezier aan het
voetballen wil beleven !

Peter Blok.

Jaar de Activiteiten -coÍïrmlssle
voor de 5e maal in successie onze Open Dag.
Deze dag is speciaal bestemd voor al die
mensen die zich betrokken voelen bij de
V.V. Gilze, zoals: alle leden van onze
vereniging, de sponsors, leden van de
Supportersclub en alle overige Gilzenaren.
Wat hebben wij voor u in petto?

Mixed-toernooi:
Op de eerste plaats natuurlijk ons Mixed-
toemooi met als inzet de "Jos van Wanrooy-
wisselbeker" waarvoor iedereen zich kan
inschrijven: leden, sponsors, supporters,
vaders, moeders, broers, zussen, wienden,
wiendinnen, eigenlijk iedereen !

Sjoel-schieten en Blikgooien:
Voor de kleintjes een kermisachtig spel waar zlj
zich goed op uit kunnen leven.

Verenigingsman/vrouw:
ln tegenstelling tot andere jaren zal er dit keer

een echt stemlokaal zijn, dus niet met een druk
op de knop, maar ur een echt stemhokje met
stemformulier en rode potlood, net zoals
woeger! De verkiezingscommissie bestaat dit
jaar uit: Jac Broers, Gerrit Gijsbrechts
en Cees Kock.
Drive In Show:
Vanaf 17.00 uur wordt de open dag
opgeluisterd met een professionele disco. Dan
zal
Drive In Show FFM zorgen voor een goed stuk
muziek, zodat de stemming onder de

aanwezigen er goed in blUft.

Tot Slot:
Kortom; de hele dag staat bol van activiteiten,
dus kom niet alleen kijken, maar doe mee!

Middels de organisatie van deze dag wil de

V.V. Gilze nog meer illustreren, dat onze
vereniging er ook voor alle belangstellenden is.
Een goede vereniging wordt immers gedragen

door een goede en hechte gemeenschap
waarvan het dorp Gilze bij uitstek een goed

voorbeeld is. Vergeet ni e t het inschrij fformulier
in een gesloten envelop bij Cees Kock in te
leveren of doe deze in de Coca-Cola-Aktiebal in

de kantine. Inleveren uiterlijk 3 mei a.s.
De Ac t i t' i t ei t ert-comn i s s rc
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lk Swf de pers dswr s$8
Na het letterkundige van
Helwin Clemens is ha aan mij om dit
kunstje te proberen te evenaren.
Laat ik mij allereerst even voorstellen want
vele mensen br1 Glze zullen niet weten wie
die "oude man", die met tape aan elkaar
vast hjkt te zitten, in ha doel bij t eerste is.

Ik ben Ton Damen geboren en getogen rn

Alphen en "slechts" 35 jarur jong. Daar
heb ik 25 jaar bU VIOLA gevoetbald
waanan een 6-tal jaror in het eerste elftal.
In het dageluks leven ben ik
werkvoorbereider bU eeÍr bedrijf in
hijswerktuigen te Efiqr-Leur. Ik woon al
zoh l0 jaar samen met mijn lieve wiendin
Liesbeth, en heb als overige hobbls
mountainbiken en schaatsen. Na dere korte
introductie is het de hoogste tijd voor een

onderwerp. Dat is bij nader inzien toch niet
zo gemakkelljk. Zeker om ook nog ias
interessants op papier te zetten, want waar
kan je het zoal over hebben.

lk zou kunnen schrijven over de verschillende

b/pe trainers die ik in de loop der jarur heb

versleten, maar dat lUld mij niet zoh interessant

onderwerp. Ik zou bijvoorbeeld wel een

klassemert kunnen weergeven van de dilerse
dugouts (raar woord trouwens) waar ik de laatste

3"5 jaar wekelijks in vertoeft heb als reserye
doelman van MOLA l. Maar dit zou wel eens

ontmoedigard kunnen werken op de spelers die
daar nu regelrnatig in veftoeven. Nee, een goed

onderwerp voor zoh srukje is zo eenvoudig nog
niet. Ook de verschillen tussen VIOLA en Gilze
op papier neerz€d:qt is niet interessant guroeg. Het
beschrijven van enkele van mijn klassieke keepers-

blunders zau z@Í zeker wel in de smaak kturnen

vallen bij de lezers, maar zoveel leedvermaak gun
ik jullie toch ook weer niet. Nee al schrijvende
kom rk tot de definitieve conclusie ik heb niet
zoveel interessants te veltellen. Welke wrjze
woorden ik nog wel in een slotzin wil neerzetten
zijn:" de basis voor alle succes is het respect wat
eenieder voor elkaar op kan brengen" (mooi
gezegd Ton). Verder hoop ik nog dat het elnd van
de competitie voor zowel Grlze 2 en I een prettige
afloop zal hebben. Natuurlijk ook voor de

routiniers r.an Gilze 3 die op moment van dit
schrijvur een goede kans maken op een

kampioarsfeestje. Vergeet ik haast nog om de pur
door te geven aan een ander, komt misschien wel
omdat het mU toch niet zo slecht bevallen is.

Ook nu weer een dilemma, namelijk aan wie?
Voor de hand zou liggen om na de oudste van de

selectie nu de jongste speler r,an de selectie de pen

te geven. Maar ik zal Edwin Huijben nog even de

t1d grrnnen om over een onderwerp na te denken

Neen de pen geef ik door aan de man die mij de

laatste weken zoveel leuke anekdotes over Gilze
vertelde, nadat hij mij eerst alle hoeken van het
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doel heeft laten zien. Ik vrnd dat hU deze verhalen
maar eens op papier moet zetten namelijk Bert de

Bruijn. Kan h4 mooi wat ervaring opdoen met zijn
P C Bert succes eÍïnee.

l{ederlsnds Voctbqi
Compleet

PTT Telecom geeft gen CD-rom uit in
samenwerking met de KNVB. Deze unieke CD-
rom bevat o.a. een cornplete competitie-
encyclopedie, schitterende foto's, leuke voetbal
screensavers, video's, de stadions, speciale
lrtemet-site mst update rnogelijkheid,
totovoorspeller, sensationele kennis-quiz, alles
over het Nederlands elftal 190-5-1998, + l0 uur
gratis intemelten!. Deze CD-rom is vta de V.V.
Gilze te bestellen voor de prijs van Í 29,95. U
mag gerust weten dat van elke bestelling een

tientje naar de V V. Gilze gaat. U een mooie
CD-rom en wrj een tientje erbij ! Mooier kan het
eigenlijk niet. Inschrijven kan tot 1 rnei a.s. bij
Cees Kock, Versterstraat 6 onder gelUktudige
betaling van de aankoopprijs ad f 29,95.

IIïlliam,4kketmwts

Nadat ter ore was
Manon de Hingh een scheidsrechterscursus op
zeer succesvolle wijze had afgerond, kreeg de

redactie de opdracht om een interview met haar te
maken, mst name om de leden van onze V.V.
Gilze hiervan kennis te laten nemen. Echter,
Manon leek het een beter idee, om dit even uit te
stellen totdat ze ook wat wedsnjdar heeft geleid.

Want ze beseft nu al dat de thmrie wel degelijk
iets anders is dan de pralaijk. Dal ze dat nu al
door heeft, geeft aan dat ha relativeringsvennogen
van Manon op een hoog peil staat. V/e zijn
benieuwd naarhaar ervaringen en komen daar dus

zoals afgesproken nog op terug. h elk geval
Manon, ook vanaf deze plaats nog crl?É

gelukwensen met het behaalde resultaat!
W'illian .4kkermans

€arsss schei§srwhter, ists
v§df i§{§?
Pupillenscheidsrechter:
Deze cursus wor& georganiseerd door de

districten van de KNVB. Het doel is om jongeror

vanaf 14 jaar op te leiden tot spelleider bij
wedstrijden lan pupillen: 4 tegen 4 q 7 tegq, 7
De opleiding is praktisch ran aard en speeh in op

de belevrngswereld lan de deelnemers. Na
afsluiting van de cursus ontvangen de deelnemers

een officieel certificaat "Pupillenscheidsrechter

van de KNVB" met de daarbij behorende badge.

De cursusduur bedraagt 5 lesuren, te verdelen m
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twee bijeenkomsten \an elk 2,5 uur of een dag,
bijvoorbeeld in de vakantie. De cursuskosten (/
5,00 per deelnemer) komen ten laste lan V.V.
Gilze. De aanmelding kan geschieden via de
jeugdcoördinator van de V.V. Gilze, John
Michielsen of de secretaris Cees Kock.

Juniorenscheidsrechter :

Ook deze cursus wor& gmrganiseerd door de

districten van de KNVB. Hierbij streeft men
emaar om jongerur van 15 jaar en ouder op te
leiden tot scheidsrechter bU pupillen- en
jruriorenwedstrijden van de KN'V'B In de

opleiding gaan praktijk en theorie samen. Aan de
orde komen bijvoorbeeld:
o leiden van een voabalwedstrijd
r inzicht in toepassen spelregels, spelstraffen
. afrpndelen van administratieve zaken
Na een goede afsluiting van de cursus ontvangen
de deelnemers een drploma "Junior-scheidsrechter
met de daarbu behorende badge De cursusduur
bedraagt 16 lesuren, te verdelen in "ijfbijeenkomstur lan elk 3 uur en een toetsing r,an de

spelregels (1 pu| De cursuskosten U 10,00 per
deelnemer) komen teÍl laste r,an V.V. Glze.
De aanmelding kan geschieden via de
jzugdcoördinator van de V.V. Gilze, John
Michielsen of de secretaris Cees Kock.

Ililliam Akkemrans

V,lÍ. Gilze ook in
Oostenrij*!!
Dit Jaar zun wl] met ons gezm weer naar
Oostenrijk geweest. Goed voor geest en
ledematen, tenminste als je geen rare capriolen
uithaalt. In het Gasthof waar wij een bijzonder
goed verzorgde week hebben gehad toonde de

zoon l?n de eigenaar (Gunther) vol trots zijn
verzameling vaantjes van beroemde
voetbalclubs zoals Juventus, Ajax, Bayem
Munchen, AC Milan enz. enz. Ik vond direct
dat daar ook onze vereniging niet mocht
ontbreken. Gunther kende echter de V.V. Gilze
nia. Hij woeg zich af of die wel speelde in de

Nederlandse competitie. Natuurlijk heb ik hem
direct verteld dat ook wij daar in spelen, alleen
niet welke competitie. Enfin, ik sprak met hem
af dat als ik voor een vaantje zou zorgen, ook
V.V. Gilze een plaatsje zou krijgen tussen
eerdergenoernde clubs. Een meegereisde wiend
beschikte over een GSM en en passant werd er
contact gelegd met de thuisbasis in Gilze.
Tineke van Vugt werd verzocht om direct een

vaantje op te sturen En ja wel, drie dagen later
was het vaantje binnen en kon daama vol trots
een foto van mij worden gemaakt, uiteraard in
'mijn' V.V. Gilze jas en op de achtergrond het
vaantje. Wellicht konrt hiemit nog wel een

contract uit voort voor de plaatsing van een

reklamebord. "Gasthof Schranz, Wald im
Pinzgau". Zottniet misstaan, vindt u wel?

William Akkermans

**9***9999*999*
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"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5126 NE Gilze

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

Ruime kcrrze in vlees- of visgerechten-

t Eltc 1p'sc ,rrndgs wisselend keuzemenu voor f 32,so p.p. (drie gangen)

' Dinerbonnen verkrijgbaar v.z. f 25,OO

. NIEUW VOOR GTLZE. EN OMGEVING '
.GLASGR.ILLEN-

I Minimaal 24 uur yan lcvoretr te rcscrvcrrtr.

t Prijs: Í 39,50 incl. Apcriticf (l glas kir). Mcnu op aarvraag.

' Bij batcditrg \aa f 32,50 P.P. onwargt U bij ons ecn srcmpcl,
bij inlcvering vatr ecn vollc krert (11 stcmpcls) ontvatrgt u ccn dinertrotr t-w.v- Í 2s,N

* D'n brooy ook v(x)r ue fecstjes tot max- 40 Personcn.

t Yoor rescrveringcn of meer ioformatie bclt U 0f 6154S 1548



IHVOLSTROOK SEIZOENfiF§LOITINGSFEEST V.V. GILZE
zoterdog 6 iuni t998

Naam

Komt alleen / met *) partner
Deze strookwordt uiïerliik 24 mei 1998 bii u opgehoold.

Was af bent u niet thuis? Lever hem dan in (incl. Í 25,00 p.p-) bii Frans Aarts,

kantine V.V. Gilze

*) doorstrepen wat niet van toepassing is
x*******t******t******************t******t*********t******t******************
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Opem ksart
Tom Wientjes
Windvang 32

1L-04-',73

Leerling B -verpleegkundige
Doe maar gek dan doe je al gewoon genoeg!

8 jaar jeugdlid daarna weer vanaf '96

Sport, muziek, schaken en computerspelletjes
Kees Zwamborn (trainer F.C.Den Bosch)
Gari Kasparov
Veel te veel

Zeldenalcohol
Saai misschierL maar heb ik niet

Willem II wint
Ik thuis binnen geen sigaretje mag roken
Net zo bijzonder
Soms afzien, kan er niet goed tegen
Faith Nomore en Tschaikovs§
V.V.D
Als mijn auto's morgens start

Als hij niet start

Boerenkool met worst
Geen macho-t)rpe

Selectief vergeten
Willeke Alberti
Ik moet het van mijn fanatisme hebben

Geen voorkeur
Leuk als dat weer in de bus valt
Villa Felderhof
De inzet van velen

Geen commentaar, zelf doen
Henk §Vouters, hij wordt rnet dranlq handtastelijk rich-

ting mannen

Nee
Draag altijd mijn shirt over mijn broek
Groot gezin (plus/minus 6)
Zeikers
Soms al na Sesamstraat

Vele handen rnaken licht rverk
Scoren, dan de buikschuiver
Mijn rnoeder

Bij broer Theo en tante R.iet

Weggooien want ik heb al genoeg wienden.

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
In het dagelijks leven:

Lijfspreuk:
Lid V.V. Glze sinds.

Hobby's:
Beste trainer: 6'

Idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafe:

Moet lachen als:

Ben goed nijdig als:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke pariij:
Een meevaller:

Een tegenvaller:

Lievelingskost:
Beste eigenschap:

Slechtste eigenschap:
Mooiste r,Touw:

Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
T.V. programma:

Wat vind je goed bij V.V. Gilze?

Wat moet verbeteren bi, V.V. Gi,lze?

Wie nodig je niet uit op je verjaardag?

t
e

@

Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewens:
Hekel aan:

Bedtijd:
Een goed advies:

Dat is fantastisch:

Bewondering voor:
Vakantieoord:
Wat doe je met f 1.000.000,-

a

1
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Rabobank
Baarle-Nassau en omstreke n

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