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o Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilze:
Bij Amo Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel.451169. Afrnelden

^ dient uiterlijk te geschieden vóor 3l mei. Bij
t I , afmeldingen nadien, bhjft men de jaarcontri-

"De l,'oorzet"
(uitgave var dc l/.ï'. Gilze en dc
Support*sclxb)

TTEDACTIE
Redactiemedewerkers:

William Akkerrnzms
Jos van Dongen

Antoon Faes

Henk van Gestel
Voorpagina:

.Toost van Puijenbroek
Prent van de maand:

Joost van hrijenbroek
Oplage: 460
Bezorgklachten Voorzet:

Wiiliam Ai<kermans: 45 5 80 1

Jos van Dongen: 452443

V"V. Gitrze

Bestuur:
voorz."

secr:

peÍmm:

leden:

SUPPOR.TER.SCLUts

Bestuur:
vooïZ.:

secr:

pennm:

leden:

(5e seizoengang 199711998, juni 1998, nummer 6)

Hieronder geven wij u enkele onderwerpen die in deze "Voorzet"

"3àn do orde komen:
o Promotie Gilze 1 en kampioenschappen GilzeZ en Gil"r 3
o Ik geef de pen door aan ....... Bert de Bruijn
o Rabobank Pupillenkamp 1998 groot succes!
o Shirtsponsor voor Gilze 2
. ema. enz.

\ butie van het nieuwe seizoen verschuldigd!

r Aantal leden V.V. Gilze: 441
(per 6-6-1998)

r Aantal leden SuppoÉersclub: 196
(per 6-6-1998)

Lid worden van onze supportersclub?
Dat kan! Even een belletje naar 455549 of
een brie{e afgeven bij Heuvelstraat I I of
Nerhovensestraat 28 en wrj schrijven u
graag in voor twee tientjes per seizoen.

Inleveren kopij voor de volgende
ttVoorzettt:

r Op diskette (Word of WordPerfect):
Uterlijk 1-B-1998

o Op papier: Uiterlijk 25-7-1998.
De kopij s.v.p. inleveren brj de redactie of in
de "Coca-Cola-Aktie-bal" in ons clubge-
bouw.

Àme Cruvsbergs
Cees Koek

Iineke van Vugt
William Akkermans

Peter lllok
.lan I-Ieesbeen

Ad Kiaassen
Mart Machielsen

Henk van Gestel
Martljn li.oovers

John Aarts
Christ Pelkmans
John Graafmans

CONTACTPERSONEN/
TELEF'OONNTIMMERS:

Jeugdzaken:
Mart Machiels enl 4 5 529 5

Seniorencommissie:
.ian Heesbeen/4523 19

Technische commissie:
Aimé Cruij sberg sl 4 52622

Kartinezaken:
Frans Aarts/455862

Aktiviteiten:
Peter Blok/453352

Onderhoud:
Ad Klaassen/455410

Sponsoring en

Public Relatious:
William Akkermans/45580 1

Supportersclub:
Henk van Gestel/455549

t Telefoonnummerclubgebouw: (0161) 451993

In de vorige editie wlJ aan wu een

hebben met o.a. Manon de Hingh en André Frietman. Door
tijdgebrek is dat er niet meer van gekomen. Misschien de volgende
keer. Sorry.
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* Verhuur van tenten, tafels, stoelen, hangtafels,
barkrukken, tapinstallaties en verwarming.

x Groot assortiment relatie-/geschenkverpakkingen
x bestellingen worden thuisbbzorgd.

Korte Wagenstraat 21, Gilze, tel"0tr6\-452432
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Gilze l:
Een fontsrtlsch s*3zoen
Wat tevoren alleen maar werd gehocpt ql
nauwelijks voor mogelijk gehoudor is dan toch
gebeurd Gilze 1 is na I seizoen weer terug in de

meer vertrouwde omgeving rran de vierde klasse.

Een jaar geleden presenteerde Hans Rasenberg

zicfi aan de Gilznr selectie. Eff van zrjn
urtspraken van toen. "Het lijkt -ij *e.h sterker
nog, ik kan me nia voorstellen dat bij de V.V.
Gilze geen 15 jongens rondlopen die het niveau
\an de vierde klasse niet gemakkelijk aan
kunnen." Of dit ook zo is zal het komqrd seizoen
gaan bhjken. Diegene die de promctie-wedstrijd
tegen Fluks hebben gezior weten dat het echt
kantje boord was. Maar feit is, Gilze is weer
helemaal terug m dat mogen we zeker ook een

verdienste 
"ean 

Hans Rasenberg noernen.

Zijn gedrevenheid heeft stimulersrd gewerkt en

mede door zijn toedoen is promotie een feit. Hoe
kijkt Flans terug op het voorbije seizoen sr wat
àjn znal zijn plannen voor het komend seizoen?

Hiero'ver pra0en we in huize Rasenberg nu de

euforie van een frntastisch seizoen weer een beetje
geluwd is. Hans: "In de beginperiode verliep alles

nogal vlak. Gilze 1 en 2 trainden samen en bij
zowel I als 2 slond er eigenlijk geur team. Dit
l«vam vooral tot uiting tijdem de wedstrijden.
Vanaf november, toen we apart gingen trainqr
was er eur cpgaande lijn merkbaar. Er is vanaf
dat moment mk niet meer rrerlorgr." zo 'yat Flans

ha seizoen kort samsr. Is ha dat of zijn €r neg
meer redsrsr, misschiar ook de arakte van de

tegenstanders?

"Laten we daar vmral eerlijk in zijn, ik heb de

filannen in het begn van het seizoen al gezegd.

Degraderor da kunde nie, al zoude willen. Z,elfs
niet als we Christ Pellanans iedere wedstrijd
opstellor. Er waren spelers die na trvee keer degra-
datie echt helemaal van ha padje warar or de

zesde klasse al zagen cpdoemen. He is ook he
geloof in eigar kunnen, wat ors promotie heeft
gebracht. Maar laten we wel wezeÍL aan rnaz.ml

heeft het ons na[rurlijk ook niet ontbroksr." Zo
relativeert Hans. Hoewel tlans zich niet ma
statistieken bezighou&. "Over het hele seizoen

hadden we mÍutr met 2 schorsingor te maken en

eur boaepct die ruim cmder de f 1000, - bleef. De
overduidelijke tc,pscorer was Jurgor Heessels met

maar liefst 26 doelpurtrn.u We kunnen een

zomerlang nagenieter van zoh succesvol seizoen

maar het volgende staat al weer voor de deur. Wat
zijn de rrerwachtingen van Hans? "Inmiddels
weten we dat geen van oÍrze selectie-spelers weg
zal gaan. Daar bor ik blij mee, want ook met deze

groe,p moeten we cns zeker in de vierde klasse

kunnen handha,yen. Daamaast zal de selectie

worden aangevuld met srkele jeugdspelers en is
Joost Appels weer terug van weggeweest. Na I
seizoen trainer te zijn van de Glzer selectie zijn
we bqrieuwd naar wat Hans in zowel positieve als
negatieve zin is opgevallol brj de V.V. Glze.
"Positief vind ik de begeleiding zoals we die nu
aan I en 2 kunnen geven. Hierdoor is er meer
beleving gekomen en een baer teamgevoel.

Hoervel er wat dat betreft er nog wel een weg te
gaan is. Wat minder goepjes binnen 1 groep. We
zijn tenslone één selectie. Waar ik bij h€t bestuur
voor gryleit heb sr wat m.i. moet rrerbeteren is de

verzorglng. Er zriu één verzorger mo€ten komen
voor de tctale verurigtng. Een goede ,rerzorging or
blessurebehandeling is een noodzakelijke basis

voor goed qport bedrijven. Dit moet John Aarts
zich nia aantrekken, die doa op een prima manier

wat binnsr zijn rrermoger ligt. Overigms gaat hij
zich rrerder bel«vamen op dit gebid wat e€n

terrein is dat je rna. n maÍtr even doet." Zo geeft

Flans zijn verlangans voor de toekomst weer.
Inmiddels heeft Flans het aardig naar zijn ,in bij
de V.V. Glze. De beginperiode was het even

wemnen. Na 4 seizoenen bij Right 'Oh welke
rrerauging hij als eeh grcte frmilie beleeftle. Maar
ook bU de V.V. Gilze zijn de meeste zaken goed

geregeld en is er een goede sfeer, wat naar het

oordeel ran Ffuns o.a. ook G danken is aan de

supportersclub.
Wel zou er naar zijn moring wat meer orderlinge
binding mo€t€n zijn Td sld weer even terug naar
dat gedenkwaardige weekend wn 16 en 17 mei.

Ad Klaassen, 6tzs Íum van ha orderhoud en de

accommodatie, de man die de laatste weken onder
een enonne druk leeftle, wilde Glze I en Fluks
een naar omstandigheden eerr zo goed mogelijk
veld presen0eror. Orrerleg volgde met Jac Broers.

"Er zal gesproeid moet€n wordor van zatordag op
zmdag Jac," "Onzin, nergens voor nodig." was
Jac'uan mening. Maar de man die zijn mening

best wel srs wil herzien, hield deze keer voot bij
stuk. Met de zenuwen in zijn fijfl wn de alsmaar
in zijn hoofd qpelorde rrraag, wat de dag van

morgen zou brorgen, werd de qproei-installatie in
werting gez$.. "Zo ik heb er alles aan gedaan, aan

mij l€n het niet liggem." zo monpelde Ad in

1
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Technisch Bureau Sfzangeu 6,0,
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nieuwbouw en onderhoud

oo
'io
60
èg?c

d i';:,,. ,l':,,

",i, 
:;!lï'ir,,t

;:t. í ',;l 
;i)

t:u fr {',{

t
Erkend

Unelo

Beverlrgrngs

lnslailateur

sillElo
Erkend
Fl ol*rnrarh 

" 
i o"h

Lid vu

IIïETO V.reniging vrh
qs

, lïaarborginstalJaleur ss Se§t:e lnkastuctur:.r ffi lnaullatièbdrijv.n



zichzelf. Met nog steeds toenemorde sparuringen

verlaat Ad op zaterdagavurd het Gilse sportpark.
De techniek zou de rest doqr" Het is inmiddeis
zcndagmorgen rond 6.30 uur. Jacqueline Roo'yers

staat op voor een kort bezoe\e aan de toild. '\Ma
hoor ik toch, ut zal toch nie zeker, ik zal us efl<es

kèken,"
En jawel hmr, de sproei-installatie, die bij het
automatisdr cprollen ,v'an de slang had moetrxl
uitschakelen, spocÉ nog in alle hevigheïd. Alert als
Jacq is, waarschuwt ze Ad Klaassen, die de hele
nacht al had liggen woelen. "Klaas ge moet e€ns

komen jongen, de boel lcpt hier bekant onder." Ik
kom er direct aan aan Jacq en goade gij nog mar
efl<es sloapor." En zn redde Jacq de

promctiewedstnj{ die brj een al te scppig veld
zo:u àjn afgelast." Klasse Jacq! Hoe beleefcle

Hans Rasenberg het laatste kwartier van die
razxr:.d spannarde wedstrijd? Ik had cp dat
moment wat problemo: md mijn lenzen, dus ik
had het naast met de wedsfijd ook druk met
mezelf. Maar de spanning locpt natuurtijk ook brj
mrj op. Ik ben nahrurlijk dik tevreden met de

afloop. Wel had ik verwacht dat de mannen wat
meer in het zoruretje gezeL zouden zijn ur àjn er
eigor§k wel foto's gemaald?" Zo g*ft Flans zijn
lichte teleurstelling \Àreer en had de vaandeldragers
van de V.V. Gilze graag wat meer eer gegund.

Het promctrefeest lsarn door alle toestanden crp

en rond het veld pas laat cp gang. Al feestend

haddqr enkele spelers de tas wn scheidsrechter
Fiuers ontdekt, de inhoud werd verdeeld, Joris
trok het sirirtje van de scheids aan en Flans

Huybm c,ntfermde zich over het flutje qr de

kaarten. Al fluitend en kaarten uitdelend werd de

promolie gevierd. De scheids die de ene na de

andere sórobbelcola nunigde vond ha allemaal
wel prima. Vmr hem zat er een turbulorte middag
cÍp. Op de kaarten na, moestal de mannen van
Frans Oomqr alles weer netjes terug in de tas
doen. Frans tegen de scheids. "Die kaartsr kunde
gj net zo goed in Gils aóterlatsl ge gebmikt ze

toch niet." Zo prit«e Frans. En ook deze

cpmerking liet de scheids orgestraft. Al met al esr
voetbalmiddag die om nog lang heel lang zal
heugen. Na het feestje in de kantine werd,
nu eens door het hele tearq het promotiefeest

voortgezet btj De Tip. Mannor rnn 1 nogmaals
proficiat met de promctre en veel succes in het

nieuwe serzoen.
Jos van Dongm

ffitqtem ,&§t *d& ffiodtqnser*
§r"{8.ï§" de prwsmryt§e Er«m ffillzw Ï I
r Fluks grijpt naast promctie;
o Arm Fluks", Het lild wel gedoemd om eeuwig

in de vijftle klasse te moden uitkomor;
. voor de Dor&sraren gmg alweer de derde kans

op promcÉie verloren;
. waren de klappen na de teleurstellingen tegen

IFC (reguliere conrpetitie) en Berkdilk

fteslissingsduel om de titeD al keihard
aangekomen, het stond in geen vergelijk met de

rnokerslag die Fluls tegen Gilze te incasseren

kog;
. uiteindelijk was het zeker niet de schuld van de

scheidsrechter dat Fluks de drie Matchpunten
verspeelde. Dat deed Fluks namelijk helemaal

relf;
o het doelpunt (afgekeurd) ,mn Fluks in de

laasle minutrn leek almog te resulteren in de

promdie, maar Fluks moest de giÍbeker tot de

laatste druppel leegdrinken.

Het is zondagmorgen 26 april.
Gilze qrtwaakt. E€n waterig
zonnetje probeert zo nu en dan

door een dik wolkendek heen te

breker. Boven h€t Gilzer
sportpark hangt een laagje ochtendnevel. Het is

nagenoeg windstil en cngeveer i2 graden. Spoedig

zal h*. gedaan zijn met. deze rusl. Stilte vmr de

storm. Vandaag is het de dag waarop het moet
gebeuren. De dag die bij de echte Gilze-2 fans al
heel wat qpanningen teweeg bracht. Slecht slapen,

veel rraker als gewocxrlijk naar de toilet. Dat
allemaal om het zo fel begeerde kampioenschap te

veroveren, Een man die leed aan al deze vormen

van spanning was onze aller Ad Klaassen, sinds

mensmheugenis de leider van Gilze 2.

Een man waarbij GnzE 2 overal zit. Van kcp tot
teen is Crnzoz in hem verweven. Maar dat hij ruet

de enige is die synpahie heeft voor de mannen

van Gilze 2 bleek bij aanvang van de wedstrijd.

Opvallend veel supporters waren geruige van een

voelbahhriller met een scenario dat alleen in
theorie mogelijk is. Als je in de laatste minuut van
20 wedstrijden het kampioenschap birurenhaalt is

2De Yoorzet, lan§ f §§t
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* voor deskundige repanatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

rt voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-inbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
rt voor een goede gebruikte wagen
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
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Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
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dat nauwelijks voorstelbaar. Hoe heeft Frans
Oomen dit kunststukje geflikt met zijn numnen.
\rtr/e praten daarover met Frans cp dinsdag 28 april
even voor de training. De kruitdanrpor zijn
inmiddels opgetrokken, maar wie weet is het maar
voor even en gaat Gilze I nog voor het nodige
shrntwerk zorgel,;r. hr vogelvluclrt nemen we even
het seizoor door. Gilze 2 hvam uit in de reserve
3de klasse.

De grootse overwinning werd behadd op Har-
dinxveld. Toeval of niet, van dit team werd zowel
uit als thuis md. 7 -2 ge\À/qmen.

De grootsie nederlaag. Ai! Van Zwaluw V.F.C.
werd uit met, maar liefst 9-2 rrerloren. E€n

conplete off day dus. Kan gebeuren zeggm we
nu. Volge,ns Frars is het kaÍnpioenschap rrooral te
dankqr aan de collectieve kracht sr zeker ook aan
een goedeteamgeest. Dit vooral naarhet einde van
het seizoen toe.

Vanaf november trainde 1 q 2 apart. Naar het
mrdeel ran Frans had dit ook een positieve
uitwerking q het teamgevoel"

Het enige wat corcreet, in cijfers uil te drukksr is
wie de doelpunt€nmakers waren en hoeveel ze er
dit seizom achter hun naam mochten schrijvor.
Ook zouden we cijfers kunnen gevel van het
aantal rode en gele kaartm. Dit is echter niet de
moeite want ook op het gebied van fair play
scoorde Ctllzo 2 z*r hoog. Zqrder de
kilometerweters rzan het middsrveld en de attente

verdediging tekort te willen door, Toine
Beenhakkers

was tcpscorer met l9 doelpunter. Richard Faes

was een goede tweede, hij kwam 1 doelpuntje
tekort om een l«atje bier van Hans Hamels in
ontwngst te mogen nemen. Dan hA kanpioars-
feest.

Het is moeilijk de fantastische sfeer te besdrrijvor.
rile zagor Jan Oprins dansend op de kantinetafels,
een swingende Marcel Gerrits en een

overgelukkige Ad Klaassm. Dit riytje kan einde-
loos wordsr aangevuld. Zoals met Hans Hessels

die iedereen nqg eens duidehjk maakte dx Grlze 2
nooit geur kanpiom geworder zrlu Àjn als hij niet
vmr al die beslissende en bekeken passjes gezorgd
zou hebben. Ook Joost van Puijenbroelq zrch dern
middag bedienend rran een megafoon, liet zijn
rrerbale kwaliteiten horen sr deed rechtstreeks

verslag van alles wat er àch dezn middag

afspeelde W het CAmr qpor$ar{<. Dat was Gilze
2. E$ fantastische afsluiting ran h€t seizoen

'97198. Een karpioensfeest vier je nia ieder jaar.

Van harte proficiat, nogrnaals aan alle qpelers en

niet in de laatste plaats aan Frans Oomen Ad
Klaasser sr Jan Oprins die me zh drieàr als éen

man achter hun team stondqr. Esr goed volgard
seizo€n, waarvan Frans Oomen zegt er geen

bearaartegor te hebben als er ook volgend jaar in
"De Voorzet" weer esr artikel gewijd moet

worden aartGrlze2.
.[os ymt Dongan.

§§alrtrspwffiswtr wffi§# ffi§lse ffi §§

Na het behaalde kampioenschap van Gllze 2,
gerealiseerd in de laatste minuut van de

allesbeslissende wedstrijd, ontstond een zeer
spontaan feest. Een gezellig feest dat aantoonde
dat we een echte vereniging kunnen zijn! De
spelers werden door trainer Frans Oomen
aangekleed mst een kampioens-shirt en na een

tijdje werden die shirts voorzien van allerlei
teksten en stickers. Zo'n sticker bijvoorbeeld
van Autofood, tankstation A. Hessels. Door
enkele leden werd ik daarop geattendeerd en

men adviseerde mij spoedig contact op te
nemen met Hans Hessels inzake
shirtsponsoring van Gilze 2. Zo gezegd, zo
gedaan en inmiddels is de sponsorovereenkomst
met Tankstation A. Hessels een feit. De
overeenkomst is aangegaan voor een periode
van twee jaar, dus tot en met 30 juni 2000. Op
die datum lopen namelijk alle
shirtsponsorovereenkomsten af en wordt de

V.V. Gilze (in zijn geheel) voorzien van nieuwe
shirt en......... nieuwe (veelal dezelfcle naar wij
hopur) shirtsponsors. Vanaf deze plaats
nogmaals onze dank richting Hans Hessels
inzake deze sponsoring die de V.V. Gilze in
staat stellen zijn doelen na te komen.

llilliam Akkemruns

ïËwwrbwrw$d§mg

§qlsse§* S&ISS,
ssl§ËtBw ffi§§ew § wm ffi
De selectiegroep seniorer Gilze 1 ol 2 beglnnor
op 6 augushrs met een eerste training ter
voorbereiding e het nieuwe seizoqr. Dan is het
nog een looptraining in de bosssr. Vanaf dat

' moment wor& echter langzaam aan toegerverkt
naar de conpetitiestaÍt. Het volledige progmmma
ziet er als volgt uit:

3De Yooruet, §oni I §§§



"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 21
5'126 NE Gilze

Tel.: 0ï 61-451S49
* Voor Uw luoch of diner!

Ruime Lcrrzc in vlees- of visgercchten.

* Elte gs'gg 6rendea wissereod keuzcmenu voor f 32,so p-p. (drie galgen)

' Dinerbonn* ""ï'i;ffi 
crL,,EN oMGEvrNG.

.GLASGRTLLEN'

t Minimaal 24 uur van tcyorcn tc r€scrvcrctr.

t Prijs: Í 39,50 incl. Apcritief (l glas kir). Mcau op aanvra:rg.

' BU bestcditr g vza Í 32,50 p.p. onryirtrgt U bij ons à 
"t"-pct,bij iolevcring vatr e.o volle taart (ll stcmpcls) o,tvangt u ccq dincrbon t-y.y- Í 2s,@

' D'n brooy ook vo{rr uw fecstjes tot arax. 40 per:onen.

. Yoor rcscrveringco of mccr informatic bclt U Ol6f j 4 5 l54g
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. 6 aug.:

. 11 aug.

. 13 aug.

. 16 aug.

. lg aug.

iooptraining in het bos (19. i5u)
looptraining in het bos (19.15u)

veldtraining (19.30u)

trainingsdag (v.a. 1 0.00u)

gem. t0em00i Molenschot:
E.V.V. 1-Gilze I
Gilze 2 training (l q.30u)

gem. toernooi Molensehrir.
Molenschot 2 - Grlzn2
G1lzÉ 1 trauring (1 9. -r 0u)

Gilz€ 1 en 2 veldtraining
(ie 30u)
gem. toemooi ll,Iolensohol:

Gilze I:wed*nJd 13.00u

Gtlze 2: wedstrijd 1 1.00u

bekerwedstrijd Gilze I (1 9.00u)

en training GnzE2. (19.30u)

bekenvedstrijd Gilze 2 (19.00u)

en training Gilze i (19.30)

vel&raining (lS.30u)
Be Ready€iize 1 (1?.00u)
Be Ready 2 - Gilze 2 (12.00u)

Bekenvedstrijd Gilze 1 (i 8.a5u)

en traming GllzeZ (i9.30u)
tsekerwedstrijd Gilze 2 (18.a5u)

or training Gilze 1 (19.30u)

vel&raining
start corrpetitie
Bekerwedstrijd Gilze 1 (18.30u)

en training G1lze 2 (1 9.30)

Bekerwedstrijd Gilze 2 (18.30u)

entraining Gilue I (19.30u)

werd met 2-l van Chaam 2 yerloren en thuis gtng

men stevig onderuittegen Intemos 3.

Toen hvam er een reeks van maar liefst 1l
wedstrijdol die allen winnend werden afgesloten

en waarm@ men zich herfstkanpioen mocht
noemen. Er werd toen al een voorschot geÍromen

op een mogelijk algetreel kanpioenschap. Aimé
Cruijsbergs hvam over de brug met eoruaatje
bier, wat als een leuke geste van de voorziter
werd erraren. De grootste nederlaag werd toege-

bracht aan Unitas 4.Deze mannen mochten thuis
gaan vertellen dat zp met maar liefst 13-1 van

CrilzE 3 hadden rrerloren. Nu we het toch over

doelpuntor hebbsr. Wie was de topscorer van

Gilze 3 ? Het zal niemand venronderen dat Eric
ran den Ouweland ook dit seizoen weer eens

ouderwds op dreef was. Met maar liefst 32

doelpunten van de 74 nlaal<Í.o Eric zijn naam als

Gi,lzer topscorer aller tijden weer meer als waar.
He/'. ?al zeer vermoedelijk td ver in de 21-ste eeuw

durqr voordat de V.V. Glze weer rch goalgeffier

voortbrengt. We qpreken dan ook niet meer van

"T)€n Bctte" maar \iian de Machlas ran Gilze 3.

Een qpeler die zich een goede tweede mag noem€n

is Ohran Ylmaz, hij scoorde 11 keer. Wat minder

ccncrete zaken. Wat waren de sterke en welke de

aruakke punten van Glze 3 ? Ad hierover

"Misschien een cpen deur maar het collectief met

daarbS zoals gezegd srkele vlot scorende spelers.

Verder was ook de as van het elftal met Paul van

Engelen, Ton Oerlemans en Jos Smeekens eqr

sierk punt. Op Jac Nooren na mist'ou we echte

buitenspelers." Zolaat Ad ors wden. Hoe was het

gesGld met de qportiviteit ? "7-qtder meer een

qportief team ." zegt Ad resolurÍ.
"Bín speler echter, die we maar niet bij naam

noemeilL hè Gerar{ kreeg het ook dit seizoqr weer

regelmatig voor elkaar dat de sctreids naar zijn
bors{zak moest grijpen. De oorzaak was dan

meestal geen overtreding van mister x znlf, maar

het was zijn rechtvaardigheidsgevoel. Als hij maar

dacht dat ear medespeler ouetrt werd aangedaan

werd de streids op nia mis te verstane wijze
duidelijk gemaakt hoe groot zijn cmkunde wel niet
was. U raad het al, geel of soms zelfs helemaal

wegwezen. Dom, dorq dom. misschior eat tijdje
therapie." zo overweegt Ad voor een volgend

seizoen. "En Ad waren er bloopers te noteren?"

"Bloopers, znker, znker. Jac Nooren moest de

laatse wedstrijd noodgeóvcmgen cnder de lat. Nu
even uw fantasie latsr werksr. De bal konrt op

Jac toerollen en mag hem pakkor maar besluit td

a 2l a:ug.

o Z?aug.

. Z3aug.

r 4 swt.
o 6 sept.

o 8 sept.

a 10 sept.

Mg e€n voorsprong van 5 puutor
€n met nog 2 wedstrijdm te gaan,

begor Gilze 3 cp 19 april aan de

wedstrijd teger Beek Vooruit 3. De
numnen uit Prinsenbeek werden met

4-l verslagen.

De kampiomsvlag kcn wordsr gdresor en het

feest kon begunen.
Hoe is dit kanpioensctrap tot stand gekomor?

Hierover pratm we met goodold Ad rran dat
Ouweland die samen met Jan Faes het leidende

duo van Gilze 3 vormde. Aanv"ankelijk zo vertelde

Ad ag het er allemaal niet zo rooskleurig uit. De
conrpetitie werd begonnen met 2 nederlagen. Uit
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e 25 aug.:

o 27 aug.:

o 28 aug.:
o 30 aug.:

o I sept.:

o 3 se,pt.:

Gllze 3 oYefiuigmd
kcmplocír
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een schot. Hij mrst de bal finaal die wolijk tussen

zijn lange benen hm doel inrolt. lïoei, Jac toch,
jongen waarom deed je zoims. Dan de Macnrhs
van 3 die ge'rriteerd en clngecontroleerd eu: bal
wegtrapt en tot ieders verbazrng r*aar vooral van
hemzeif in de kruisu,lg verdw'een. llan Faui van
Engelen rhe mm oruuvolgbare bexegingen zieh
nog rr de disco waande i.p.r. op het voetbalveld
en zodoende soms volledrg in het luchtl«lige

$eep. Tot slot ook nog Jan Faes dre voud dx hrj
nog even met e€n tegenstander af moest rekeire,n

en zich daarbij lelijk 'blesseerde." Het zijn ailffl
v'oorvallen die bU Ad nog voor op het nefvlies
liggerr. "Het, karnpioensfeest Ad, vertel eens wat."
"Om te beginnen wederom een vaatje bier r,m het

bestuur. Gerard de Vaan zorgde voor broodjes ur
tosti's. De supportersclub gaf cansurnptiebonnur
en tot slot kwam Ohran inet lekkere schalsr
shr:arma cpdrar,'e,n. Na een tiidjo feestën in d§

Gilzer kantine werd het feest voortgezet bij De
Kronen. Vraag rne hier a.u.b" niks over, dit om de

dcodsunpele reden dÉt ik er nieLs meer van weel.
Vanaf dat moment ging voor "De Wifie" eeÍï

trldje het licht uit. Maar nu ik wrer voiiedig bij
mijn positieven ben zeg ik ciat we tenrg kunnen
,ien op eeri prima seizoen rnet als absoluut
hoogteprmt hd kampioursehap. CIp Mike
Laurijsen na, dis we bedëÍrken voor zijn inzet en

succes wensen met zijn studie, gaan we het
komend seizoen weer wolijk verder met de club.
Ook met Pauius van Engelen die rijn plannm voor
de toekomst op het karnpioensfeest net cp tijd
b4sielde. Klasse Paulus! Dit was Gilze 3 die ook
het volgend seizoen weer vooÍ de prijzen gaat." zo

besluit Ad. Met dank aan Ad van dsr Ouweland
die graag even de tijd narn orn met öns ëÉns terug
te blikken op zo'n mooi veriopen seizoen.

Jos vcn Dongen.

Nieuurr v6n OW
I(lPporterscl0b:
V/ij groeisn nog steeds en daar zijn wij trots op,

net als op de resultaten br.; de V.V. Glze. Vele
kampioenar m de promoties, dat d,ret ons goed.

Dit is een gcred seiaoer gewees. Vele

consumptiebonnefl hebben wrj utgedeeld aan al

Oe loorrct, §anÍ f 9§t

deze teams. Ook hebben veel teams een beroep

gedaan om eeÍr bijdrage van de supportersclub om
ee,n extÍa activiteit te organiseren. Sponsoring van
het pupilla*anp van de V.V. Gilze met een

bedrag ran f 500,- en eeÍr hele grote feesttaart.
(Samen met bal&erij Spapens natuurlijk). Het was

weer een praclrtig weekend waara:m wij gaag
hebbsr meegerrerkt.

Lid worden van de supportersclub?
Nieuw leden zijn uiGraard'van harte welkom bij
onze supportersclub. Vmr slechts trvee tiartjes
per seizoen bij u al lid. Uw bijdrage wor& weer
goed besteed aan de gehele V.V. Gilze dat is
zeker. Mocht u zich geroepe,r voelen om lid te
worden, neem even ctrItact met ons op, wij staan

wekelijks vermeld b{ de info van de V.V. Glze.
Contributie cphalen doen wij gewoonlijk in juni
wij komen graag bij u aan.

Gezocht.
Wij zoeken mensen die fiasrekÍ<en Oangrek:ken)
mee willen plaatsen. Met deze rekken voorkomen

wij de bekende en vervelende slagen in het

voorwiel. Wr1 willar dit kanvei klaren op een

zarcrdagin juni Deze fiasrekken staan nu nog btj
het voormalig opurlucht zwembad in Glze. Wij
mogen deze hebbor ran de gemewte. U hetrt wel
even tijdl mooi zo. Even bellen naar 455549. U
znrgl er dan ook voor dat de fiassr heel blijvot in
detoekomst.

Vakantie.
Uw supportersclub wenst u allen ear fijne or
crÍspannende vakantie toe. Graag tot ziors op de

qpofieldor bij het nieuwe voetbalseizoen.

De Keukenploeg (een echt dreamteam)!
De keukenploeg dankt alle deelnemers aan het

RABO - pupillo:kamp 1998 voor de gezelligheid.

Wr.1 hebben ontzetrod genot€n van zoh grote

familie. Zo hmht hebbsr wij jullie enaren. Wij
hebben het werk graag voor jullie gedaan. Wij
genct€n als jullie samen zoveel brood vlees, zoet,

melt thee, koffie en frites naar binnqr werkte. Als
wij ran jullie mogsr komen wij volgend jaar weer
graag mee helpor. Wij rekoren daar eigenlijk al
weer een beetje op want de contÍact€n van ons

team zijn reeds verlengd. Lieve meiden, brave

numnen aller bedankt, jullie zijn samen een

perfect tearq ben tÍcts dat jullie bij het echte en

ware dreanteam behoren. Volgend jaar geat flod-

f
J
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ders meer. V/ie w-eet wat er dan uttkon'rt ????

Alle zieken en ofgeblesseerden een spoedig herstel
toegewenst.

De groden van uw supportersclub

Pupilienkomp I998
Zo, het eerste lustrum zit erop. Voor de vijfde
keer op nj kunnen we terugkijken op een

geslaagd kamp. En dat het een geslaagd kamp
is geweest kunnen we opmaken uit de eerste

reacties va:r de ouders, gegeven op de rnaandag
ochtend na het kamp aan onze huis aan huis
spion: Frank de melkman.
Wat is er zoal gebeurd tijdens de karnpdagen;
De bouwploeg was op de wijdagochtend al
vïoeg present orn het kamp op te bouwen. Na
eerst, van de ook al gedeeltelijk aanwezige
keukenploeg, een kopje koffre gekiegen te
hebben werd er voortvarend gestart mst de

opbouw van het tent*n kamp. Ook hier kun 3e
zien dat de jarenlange ervanng mee gaat spelen.

In een recordtrjcl werd alles gereed gernaakt om
onze pupillen tegen de klok van i8.30 uur te
kunnen ontvangen.
Toen deze allemaal aanwezig waren kon het
kamp officieel geopend worden door het hijsen
van de verenigingsvlag. Deze keer was het
Soorke Laurijssen die dit samen met onze
voorzitter mocht laten gebeuren.

Voorzien van fruit, snöep en een splintemieuwe
V.V. Gilze cap op de kopjes grrg iedereen op
pad voor de voeftocht" B{ terugkeer liet
iedereen zich het broodje worst goed srn.aken en

moest er per groep een teamvtrag gemaakt
worden. Deze kon dan weer ingezet worden bij
de twaalf-kamp voor de dubbele punten. Helaas
hebben de ouders deze vlaggen niet rneer

kunnen bewonderen, ze waren op zondag

allernaal flink uitgelopen door de regen die we

ook dit jaar weer gehad hebben.

Voor het slapengaan op de wijdag brak
spontaan een gigantisch kussen gevecht uit
waar alle pupillen en begeleiders aan mee deden

en dat gelukkig zonder gewonden afgesloten
kon worden. Alleen Binkje kwam een beetje
gehavend uit de strijd. Hierna volgde een

onrustige en voor vele te korte nacht.
Na een stevig ontbijt werd er begonnen met de

twaalfl<amp. Hier was weer te genieten van
volop strijd tussen te teams en van een aantal
nieuwe spelonderdelen. Vooral deze nieuwe
spellen bevielen schijnbaar erg goed. Zo was er
b.v. nieuw het kussen gevecht, bril-beker
voetb al, tweehng-voetbal, American-voetbal en

helrn-bal.
De dag werd vol gemaakt met het welbekende
trap-ren spel en een mini-voetbal toemooi.
Tussendoor werden we door de supportersclub
verrast met een gigantische taart in de vorm
van een voetbalveld. Dit ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan van het kamp. Deze taart was
niet alleen groot en mooi, maar ook ontzettend
lekker. Voor de zaterdagavond stond er een

karaoke-avond gepland. Als eerste moest de

werkgroep een optreden verzorgen. Zij beten de

spits af met een voelbal medley. Daama was
het de beurt aan de F-teams. Deze hadden
vooraf al te horen gekregen welk liedje ze

moesten meezingen en konden dus oefenen. Dat
karaoke best moeilijk is bleek wel toen de

keukenploeg, geheel onverwacht, een optreden
moest verzorgen, ze moeten nog veel leren.
De E en de D pupillen werden ook, zonder
voorbereiding, voor de leeuwen gegooid en we
kunnen stellen clat er in Gilze nog al wat talent
rond loopt. Het slapen gaan ging deze tweede
nacht een stuk soepeler.
Zondagochtend allemaal weer woeg uit de

veren, enkele met hulp van de organisatie, om
te starten met hA vervolg van het trap-ren spel
en het minivoetbal toernooi. Na de lunch stond
de blind-ober race op het programma en deze

bezorgde de begeleiders weer de nodige schorre
kelen en de kijkers veel vermakelijke
momenten. De afsluitende trimloop werd
gelopen met vele aanmoedigingen van de talrijk
aanwezige ouders.
Deze ouders hebben genoten van de inzet van

" de kinderen maar bleven ook geduldig wachten
op de prijsuitreiking en de afsluiting van het
kamp. Nadat de vlag, met een beetje moeite,

(
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'l was gestreken kon iedereen moe maar voldaan
naar huis.
Het zal voor de werkgroep niet meevallen om
het kamp volgend jaar net zo leuk en gezellig te
maken als dit jaar. We willen tot slct nogmaals
iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd
in het slagen van dit kamp, en dat zijn er teveel
om op te noemen, bedanken en we hopen dat
we in 1999 \ileer een beroep op jullie kunnen
doen.
Iedereen bedankt en tot 1999 op hethabobank
Pupillenkamp.

De werkgroep.

Kamp-geheimen en bijzonderheden
Wist u dat:
o De legertenten wel een voor en @n

achterkant hebben en dat ze dit jaar bijna
allemaal goed stonden.

e Deze tenten helaas niet allemaal even
waterdicht zijn.

. We op wijdagmiddag al bijna een gewonde
hadden in de keukenploeg.

o Haar val gelukkig gebroken werd door, wat
ze zelf noemde, haar stoot bumpers.

r De koffie aan de postende mensen tijdens de
voettocht geserveerd werd zonder bekers.
Lekker hoor.

c Raamaffiche no. I I van de voettocht niet te
vinden was.

o Dit klopt als een bus, deze was n.l. niet
opgehangen.

o Er toch teams waren die dit affiche wel
hebben gezien en de oplossing hadden
ingewld. ??????

o De keuken tijdens het kamp bewaakt wordt
met camera's en verboden terrein is voor
iedereen behalve de keukenploeg.

o Er toch iemand betrapt is en duidelijk op de
foto te zien is in de keuken met een broodje
worst.

o Er tijdens het kussengevecht op
wijdagavond toch een gewonde is gevallen,
een bloedneusje bij Nick Reijntjes.

o De werkgroep erg teweden is over de dikke
kussens in hun slaapte,lrt en er wellicht
volgend jaar ee,n nachtkastje geregeld kan
worden.

r Trjdens het trap-ren spel een nieuwe
sportterm gehoord is, n.l. een 'home alone"
in plaats van de al bekende home run.

r Het duo Maf en Kees het lukte wat geen

De looruet, isal l99t

meester op sehool nög voor rnekaar kri;gt
n.l. alle kinderen in twee rechte rijen achter
elkaar.

r We trouwens Àirné en l/iiliam weinig
gezien hebben tijctens de kampdagen.

o Een groep de bijnaam "Long Wago,n Street
Boys" bedacht had. F{oe zouden ze hier op
gekomen zijn ??.

. Sooike Laurijssen de oppervlaggenist was
van het kamp en hU dlt voerrtreffelijk gedaan
heeft.

e De flamilie Flodder rijkehjk
vertegenwoordigd was op de

zaterdagoehtend.
e Er rnaar liefst negen moedor Flodders de

eettent binnen kwamen in een walrn van
sigarenrook.

" De een nog knapper was als de ander.
o Het door hen geserveerde eten brjzonder

goed smaakte"
r Er geen uitvallers geweesf zrjn trjdens het

kamp. Aiieen \Yendy draaide op halve
kracht mee"

. Ook de EFIBO het \,ïi.J rustig heeft gehad.

. Hlj wel Luuk ïrielen heeft behandeld aan
een blauw oog opgelopen bij het beker-
voetbal.

. De iets ouderen in de keukenploeg 's-
ochtends een uurtje later rnogen kornen.

o Marian Smeekens zich hier ook toerekent of
was er een ander* reden voor de late komst
??.

o Jan van Hoek op de vraag aan de }<inderen

in zijn groep of ze hem een rlomme leider
vonden een volniondig JA te horen kreeg.

o Er nog steeds telefoontjes op het sportpark
binnenkomen voor Anja.

e De Duivels op zondagmorgen niet alleen een

Duvels biertje rnaar ook een Duvels slecht
weeftje hadden meegebracht rnaar dit
gelukkig maar tijdelijk was.

. Jan van Hoek het nog eens probeerde met de

waag of ze hem een slimme leider vonden
en hr1 toen een eensgezind NEE te horen
kreeg.

. Niemand het PSV lied rnee kon zingen bij de

karaoke. Hoe zou dit toch kornen.
r Het Feijenoord lied echter door alle

aanwezige supporters uit volle borst werd
meegezongen. Zij beiden hier erg blij mee

waren.
r Alle kinderen Kock op het kamp waren en

(
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wrj ons afuragen waarom Cees toch beslist
thuis rnoest gaan slapen 'l

We acirteraf begrijpen waarom Willy
midden op de dag zornaar op een bankje in
slaap sukkelt.
De lichhx,edstnjd, gepiand om 03.t)0 uur
zondagochtend, geen doorgang kon vinden
orndat de meis.jes niet wakker te krijgen
waren ondanks verwoede pogingen van de
kampleiding.
Gp maandag na het kamp bij het afbreken
de l:itterballen weer prima smaakten.
De leiders of kinderen steeds slinuner
worden bij de blind-ober race. De
aanwrjzingen in het engels gegeven worclen
ofzelfs in een voorafafgesproken code.
De waterbak erg in trek was dit jaar en door
een aantal zelfs twee keer werd genomen in
een ronde.

De Kiaas een briljant idee had om ha C-
veld te gebruiken als aankomst en vertrek
plaats voor de ouders en dit wel zo veilig is
geblekerr.

Er heie rnooie en leuke foto's gemaal* zijn
en deze te bezichtigen en bij te bestellen zijn
geweestcp lljuni.
Dit weer een erg leuk karnp is geweest en
we heel bh1 zun rnet onze pupiilur die zich
pnma gedragen hebben.

Opening kamp en maken groepsfoto (Groep
Adriaan van Alphen)
Martijn Blok-Niels de Bresser-Martijn
Hui gen-Bram Kamphui s -Kevin Kenne s
Bij de foto zaten we heel krap op de banken. De
fotograaf stond achter de palen. Bij het hijsen
van de vlag was het heel leuk. De kleinste van
het kamp hees de vlag. Da(arlt was Sooi
Laurijssen. Er hebben wel 110 kinderen
opgegeven. En de voorzitter Aimé Cruysbregts
heeft gezegd dat er geen regen zal vallen. Sooi
Lauwrijsen mog de vlag omhoog heisen. Toe,n
wag de vlag om hoog en daama moesten we
kamp fotos gaan maken. Toen begonnen we
met de voettocht. Ze hadden toen een geintje uit
gehaald. Want nummer 11 hadden ze niet
opgehangt Ze hadden een nieuw spel
uitgevonden zwaai en gaan spel. Dat betekend
de kinderen most zwaaien en de ouders gaan.

Voettocht (Groep Eric Winter)
Morco Gillis-Envin Hendrickx-Maarten
Oprins-Martijn Rijvers-Rick Smeekens

Na een verkeerde start zijn we maar opnieuw
begonnen. Al gauw hadden we het eerste
plaatje gevonden. Bij de biebeliotheek kregen
we een ijsje. Van de biebeliotheek zijn we
verder gelopen. We zochten hst llde plaatje.
We konden hem niet vinden daarom hadden we
op een hardloper gegokt. Maar toen bleek dat
het maar een grapje was. De voettocht was héel
gezeligen leuk.

Maken tearnvlag (Groep Anja Oprims)
Luuk Gillis-Wesley vcn Gurp-Rob Henderson-
Jo ri s Ke nn e s - R o b i n Rts rn b r;u Í s -Jtt o s I Vr o m an s
Vanacht gineng wij met zesen cle teamvlag
maaken en \tre haden daar naar '2 snoepjes ge
kreegen. Ik hoop dat de vlag er mooi uit zied.
Het was leuk om te teekenern. Het doek rryas

nog niet helemaal vol. Toen wij de vlag
moesten maken toen had ik een troef getekent en
een oen, toen was trij klaar. We heben een

teamvlag ge-rnaakt dat was heel leuk.

'Wassen, slapen gaan en 1e nacht (Groep
Eric vd Ouweland)
Yassir Al Yassiry-Basíiaan v Beysterueldt-
Joris Kock Haske Verhees*[èob Verrneulen
We gingen na cle vlag maken naar bed" Er was' eerst nog een kussengeveeht buiten. Daama
gingen we tanden poetsen. l{a het tanden
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JONCENS en h{EiSJES bedankt voor een tof
en geslaagcl kanip!
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Aankomst kamp en inrichting tenten (Groep
Peter Blok)
Jeroen van Al.phen-Thomas Bakermans-
Ronald Gosens-Michel van Hoek-Bart Wilke
We werden goed ogevangen. We moeten onze
luchtbedden opponpen. Mama bracht mI met
de auto en we gingen de luchtbedden
oppompen. Ik moest eerst mijn luchtbed zoeken
want papa had hem. De pomt was stuk darom
moesten we hem eerst plakken. Vrijdag avond
mochten we van 23.00 tot 0.30 kussengevecht.
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poetsen moesten we in de tent. Het was eerst
doodstil. Daama was het weer een flinke
kussengevecht. Toen werden we weer naar
binnen maar dat wouden we niet. Achter in de
tent was een soort nooduitgang naar andere
tenten. Toen we naar bed gingen was er al
meteen een kussengevecht. Een halfuur daarna
gingen we uit de tent langs achter. We gingen
naar tent 2 en 3, het was heel leuk. Na het
tanden poetsen moesten we gaan "s$pen". De
leiding ging weg en ...... Keten maar! We
mochten kussengevecht van een half uur
houden, daama was het 5 min. stil en gingen
we naar terfiZ + 3.

Opstaan, wassen en ontbijt (Groep Gerard
Laurijsen/Addy Clemens)
Roy Dekkers-Erik van Geste!*Tom van Gestel-
Tij rnen Nendri ckx-Arjan Hui gen
Half zeven op, daarua deden we kussengevecht
en we hebben iedereen wakker gernaakt. We
zijn in tent 1 4 6 7 geweest. We sloegen
anderen en solns deed het pijn. Toen we klaar
lvarÈn niet kussengevecht Ínoesten we wassen
en we l«pamen er fris uit te zien. We hebben
ook tanden gËpCIetst Cus we hebben ons best
gedaan. Het eten was lekker en toen kregen de
leiders eten. Der lvaren ocik ma floders en twee
clownen. We gaa:r Ér tegen aan.

Eerste dee! Twanl{karmp Éot 12.10 uur
(Groep Piet tsroedens)
Boh Clemens-Sander van Gestel-Bsrt Jacobs-
Bart Kenne s -B* s h.íi chi e ls en
We zijn begonnen met Eril-bekervoetbal. Je
kon bijna niks zien dus als je de bal wou
wegtrappen trapte .je bijna altijd mis. Br1 het
wateroverbrengspel. Dan moest je door een
tunnel" En als je met zljn twee was dan kon je
de ander omver gooien. Je verliest vooral veel
water bij het rrgaan van de tunnen. Je had ook
een ballanceer spel. Dan moest je over balken
die op een waterbal< lagen. Daar zijn er al twee
urgevallen.

Maken tearnfoto én eten 12.3CI uur Groep
Kim vd Boom/Mariska Peeters)
Jus{in Antens-Nieís vd Boogaart-Thornas
Kock-Brarn vd Kolk-Marijn van Loon-.Nick
Marinus
Ik hou hA kleet vast. Ik vint het hier heel leuk
om dat ze hier zelke leuken speletjes doen en ik

vint het ook leuk om hier te slaapen.Toen we
gingen eeten haden we taart gehad. Dat was
heel leker. Het eeten was lekker en het was een

moije foto. Ik vont het eeten leker en de foto
vond ik wel mooi. De taart wast lekr. Ik vond
de taart leker. Ik vond alles leuk.

Tweede deel Twaalfkamp tot 14.05 uur
(Groep Leo Diepstraten)
Paul Gosens-Niels van Hoek-Rudy van Hoek-
Sj ors Le gius-Luke Thi e len
Ik von het kusengevegt heel luk. Twee had ik
raakgemept. Toen ik de bril op had zag lk de
bal niet. Ik ben vaak kieper. Het kusengevecht
was het leukste.

Minivoetbal en trap-ren-spel tot 17,15 uur
(Groep Giesbert \trirken)
Frank van Engelen-Richard van Gestel-Nick
Kloas s en-Stijn Lauril s en-Roy Sprongers
Met het twaalfl<amp waren we nog niet goed
waker. Maar met het mini voetbal en trap ren
spel ging het steeds beter. Er werd door ons
veel doelpunten gezet en betere punten behaalt.
Ik vondt het minivoetbal en traprenspel heel
leuk. We vonden dat onze leider hard gilde
maar dat vonden wij niet erg want wij wonnen
erg veel.

Eten om 17.30 uur (Groep Jan van Hoek)
Rick Govers-Sooi Lauriisen-Ron van Loon-
Tommie van Moorsel-Thijs Starreveld-Rick
Winter
de friet was heel erg lekker. de friet was het
lekkerst. De vla was lekker. De friet was heel
erg lekker. Alles was heel lekker. Het was heel
lekkur.

Minivoetbal 19.00 uur en douchen (Groep
Mart van Gestel)
Ruud JacobsJochem Klijs-Christian
Marijni s s en-llim Ne lle s te i n-Ni ck van Pij len
mini voetbal vonden wij heel leuk, alleen we
hebben niet veel gescoord en we hebben best
wel goed gespeeld. tegen de meisjes was het het
makkelijkst en tegen de jongens hebben we
afgezien, we hebben daar geen doelpunten bij
gemaakt. De douches waren erg heet en ze

waren ook erg nat. Maar het was wel heel erg
lekker na zoon lang dag voetballen.

i
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Wendy Broede rs -Mar1 on Michielsen-Daisy vd
Ouw e I and -Ni kh Vr o mans -Ve roni que lí/oute r s

's middags dachten we dat er niks aan zou zíjn.
En dat was in ha begin ook zo. Maar later op
de avond begon iedereen mee te zingen en werd
het leuk. we waren mee van de laatste, dus
hadden we bijna geen stem meer over voor het
zingen. en we \ryaren aan de beurt. en het ging
zoals het lopen moest. Uiteindelijk werden we
toch nog le !!l!. We hadden niet verwacht dat
we zouden winnen, maar we zijn wel blij dat we
hadden gewonnen want we hadden de punten
nodig.

Wassen, slapen Ëaan en 2e nacht (Groep
Wilrna Sprangers)
I n ge va n B e ys t e rv e ! dt -lv,Ín ri ë I I e vd B raala-Lo tte
v d Ki e b o o rn -lv{o r í o I e i n K o c k-Ytt o nru e Yr o ma n s

Zoals gewoon grngen u/e ons wass§rï. Dat
verliep ook heel nonnaal. Daarover dus niets
bijzonders. V/e pakten ons goed in want de

afgelopen nacht was het heel koud. De meeste

van Gns (de meisjes) hebben toen een

trainingspak aangedaan. Toen zijn we nog even
naar de jongenslenten van de D-pupillen
gegaan. Maar daar was het niet zo gezellig dus
gingen de jongens mee naar o*ze tent. I)aar
was het ook niet zo super gezellig maar met de
huuror vËn $ave werC hËt eeil beetle
opgewolijkt. Daama was iedereen zo moe (ook
van het lachen). Dus gingen we snel slapen en

dus ging de afspraak 0m 2 uur in de
jongenstent niet door. De 2e nacht verliep
rustig. ZZ,ZZZzzzzzz.

Opstaan, wassen en ontbijt (Groep R.ené

Laurij sen/Mank Aan"ts)

Jaost Coppens-Ruud vsn Heilst-Rob van
He llemond-Luc Kanters-Frank de Vet
Toen we wakker wei'den waren ze allemaal aan
het vechten met *en kussen. lVij lagen nog te
piffen. Orn aeht uur grngen \À/e ons wassen. §n
om half 9 gingen we eten. Daar kreeg ieder een

eitje b{ als je die bestelt hebt. Ik heb geen

schonen sokken aangedaan" En ik heb voetb
alschoenen aan gedaan. Nu weet ik nieks te
schrijven.

Mini-voetbal em trap-ren'spel {Groep Aibert
§rneekens)
Luuk Akkerrnans-R*h van Alphen-Marvin
Antens-Maarren van Broekhoven-Freddv

Hamels
Het waren leuke spellen. We hadden veel
punten gehaald met die spellen. Het
minievoetbal ging wel slechter dan het trap-ren-
spel. En wij vonden het trap-ren-spel hA leukst.
We vonden dit zelf een moeilijk onderwerp om
over te schrijven, maar toch zijn we er met hst
hele team uitgekomen.

Eten 12.30 uur (Groep Toon Faes)
Gilles C.oenders-Yannick van Gorhtm-Rick
van HaarenJoey van Pijlen-Nick Reijntjens
Het voorgerecht was lekker, het was
(groente)soep van gisteren avond, maar nu was
het iets lekkerder. (Hoewel er duidelijk kinderen
het aten). De mensen die het eten rond brachten
waren als duivels verkleed, eerder al als clowns
verkleed vergaten ons onze frikandellen &.

croqueten te leveren. §et na dat ik de vorige
zin heb opgeschreven kwamen ze het toch
brengen) en de menu kaart was:
melk, water, chocoladepasta, pindakaas,
vmchtenhagel, mayonaise, curry, ranja, gehakt,
boterhammenworst, gehakt (gebraden), kaas,
boter, boterhammen (bruin), boterhammen
(wit), jam, vanille vla. Rick zei dat hd elke dag
wel zo wilde eten.

\ilaterdraagspeUoberrace (Groep Raymond
Bink)
Bas van Alphen-Sloerd Diepstraten-Rick
Ne I le s tein-C as vd Ve lden-Gij s Ílri rken
Ik vond het heel leuk en ik kon het een beetje
zien. Het leukst vond ik dat Binks stem is kwijt
geraakt. En na afloop heb ik Bink na proberen
te doen. ik vond het wel leuk. De eerste keer
zag ik niks. Maar de tweede keer kon ik onze
emmer een beetje zien. Het spel waar ik over
schrijf is heel luk. het is mooielijk maar aller
moeilijkste is dat je een bril op moeten.

Trimloop (Groep Ad Marijnissen)
Ralf van Gestel-Tommy in 't Groen-Niels
Kool-Dirk LaurijsenJeroen vdn Oosterwijk-
Sander Timmermans
Het water was erg nat maar niet zo koud. Het
was een spannende race's. Ook was het erg
vermoeiemd. Het was saai aan de kant. Behalve
bij de waterbak want daar werd je nat

. gespettert. Dat kwam omdat ze er allemaal in
doken. We zijn toch mooi 2des geworden.

Ds Yoorzet, lanË § §98 10
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Hf,ryS:i§,*Arfn afsluiting kamp (Groep

Lourens Jan BlokJules Coenders-Joey Faes-
Dave Graafmans-Mark van Heyst
Groep S van Leo won bij de F-spelers. Groep L
van Giesbert bij de E-spelers en groep D van
Martien bij de D-spelers. Wij werden 3e bry de
D. DaÍke vond het best wel leuk en (niet) echt
supergaaf. Joey vond het supergaaf. Mark vond
het leuk. Jules vond het gaaf. Lourens-Jan vond
alles hardstikke leuk en gaaf behalve de
trimloop maar de waterbak was nat. De ouders
vonden het wederom geslaagd. Lekker rustig
thuis. TCI volgend jaar.

Grandioos kampweekend (Dreamteam de
Flodders)
Wat hebben wij veel plezier gehad met dit 5e
kampweekend. Veel afwas gedaan, veel
loopwerk verricht, veel uitgedeeld, veel eten op
tafel gezet. En heeft veel plezier beleeft aan
jullie allen die op dit kampweekend aanwezig
waren. De staf de werkploeg, de keukenhulpen,
de leiders, de deelnemers, allen een grote
familie. Klasse Toch !!! En omdat wij een leuk
team hebben, dat wrj graag willen behouden,
hebben wij de contracten voor 1999 en verder
al goedgekeurd. Stoppen mag als je ouder bent
als 65, en de rekruten van dit jaar mogen ook
blijven: die zijn geslaagd. Wrj zrjn bang als
onze mensen stoppen op jonge leeftijd, dat zlj
volgend jaar in een diep dal vallen. En dat
willen wij voorkomen, want wie wil nu zoh
gezellig weekend missen?? A1len nogmaals
bedankt.

Wie i

§ít §r'n§ 3
I

Ik wil iedereen bedanken die de moeite hebben
genomen om mijn dringende oproep in de
vorige uitgave van De Voorzet lezen. In mijn
oproep woeg ik om ondersteuning van de
commissie Sponsoring & PR Ik heb zegge en
schrijve 0 (nul) aanmeldingen ontvangen, een
voor mij zeer teleurstellend aantal. Bedankt......

lïtilliam Akkermans

§port§ef gadrcg em..o*o. de
ro! ïrsn de ssders dsarin

In deze tiid hebben 'Nornren.en Waarden' hetavaar te- verduren rs de algemeen gehoorde
stellingname. ts dit juist? En wat kunnen we er als
ouders aan doen om voor te gaan in de strijd tegen
de vervaging van 'Normen en Waarden' ur zijn
algemeenheid en bij de qport in het bijzonder?
Als je de media vra de televisie, de kanten en ttd-
schriften volgt lukt er nergens anders nog
aandadrt voor te zijn. Te vaak wor& deze
publiciteit gebruikt om de kijkcijfers, oplagecijfers
positiefte beinvloeden en niet om deze misstanden
aan de kaak te sLellen.

M z.er gering aantal msrsen bepalen dan ha
beeld dat gevormd wor& lan het maatschappelijk
verkeer en stellen dit in een negatiefdaglicht aan
ons voor als zijnde de normale gang van zaken. In
de sport konrt dit ook duidelijk tot uitdrukking.
Vele lichte en zware overtredingen worden niet
bestÍaft door de scheidsrechter. Het shirtje-trekken
is een getolereerd verschijnsel geworden en
acceptatie is het gevolg. Dit in strijd met de
qpelregels. Als ouders k n je jouw voetballende
zoon ofdochter in ieder geval vertellen dat derge-
lijke orrertredingor niet kunnor en nooit door de
scheidsreclrters geaccepteerd mogen worden. Dat
Àj zn ak niet accepteren als ze htrn zoqr of
dochter deze overtredingen zien maken en er iets
van zeggen. Het belang van een ovenvinning kan
een dergelijk gedrag niet billijken. Het gebeurt
zelfs dat ouders hun kind de opdracht geven om
een tegenstander, die zn ruA kunnen houden,
onderuit te schoppen. Ies dat absoluut onaan-
,yaardbaar is. Als je zoias hoort roep je die
persoon onmiddelhlk tot de orde of als je dat zelf
niet wenst te doen waarschuw dan de leiding van
de bareffende vereniging Zij zullei, dan zeker hun
maatregelen nemen.

Ook help je jouw kind enorm als je een niet te
hoog venvachtingqpatroor aanlegt voor de
qportieve prestaties r"an je kind. Laat het mA
plezier sportm en leg geen esra druk op zijn
schouders. Stel nooit geldelijke belcningen ter
beschikking vmr je kind als hij/z: een doelpunt
maakt. Als je een overwinning wih belonen doe dit
dan door het hele team iets aan te bieden. Als je
kind echt talqrt heeft plaats hem dan niet op voet-
shrk, laat hem regelmatig àq dat het nog beter
kan, dat hU alle€n zo goed kan qpelar omdat hij
claarvoor de ruimte laijgt rran zijn medespelers en

de leiding. Ear mogelijkheid is dan om hem/haar
.. op een hoger niveau te laten spelot waardoor hij

meer weerstand ordervin& en hij weer een ,*an de

11De foorzeí loal l99E
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elf is. Voor zijn leerproces is dat ook beter en hij
zal daardoor zsker niet ha plezier in het spel

verliezen.

Geef geen commqrtaar cp de leiders,
scheidsrechters ofhet bestuur ran de vereriging in
ha brlzijn van je kind. Als je het ergens niet mes
eens bent, stap dan naar de leiders ofhet bestuur
om het uit te praten. Dat wordt zeker cp prijs ge-
steld. Als je vind dat de leiding niet goed is dan
k n je daar zslf iets aan gaan doan. Jjj weet hoe
ha wel zou m@ten, meld je dan voor een fimctie
als leider of trainer. De verqdging zal je daar
dankbaar voor zrjn. Borzendiqr is het z&Í
dankbaar werken met de jeug{ het geeft enorm
veel voldoening. Daamaast ontstaan ook nqg een

aantal sociale cryrtacten mA gelijkgezinden die
ook blijvur bestaan als je allang geen mederverker

megr bgnt. @ron: Mis, p§ed,tegeÍr spelverruwing)

Ook het afgel<rpen seizoen hebbren we weer
regelrnatig positieve opmerkngen gehoord en
gekregen ovsr ons verenigings-tenue. En naar
mijn mening terecht.
Na er reeds 4 seizoenen in gespeeid te hctrben
kunnen we vast stellen dat de kleding er over
het algemeerr nog redeïijk goed tot goed uit ziet.
Het is de bedoeling om dit tenue nog 2

seizoenen te gebruiken en dan over te gaan tot
een cornplete vervangrng.
Dat het er alleniaal nog uo keurig uitziet hebhen
we natuurlijk n'lede te danken aan de mensen

die voor het onderhoud zorgen van de tenues.
Daarom is het op z'n plaats om al deze mensen

eens via de voorzet in het zonnetje te zetten.
Daar alleen de narnen van de wasmoeders
binnen de jeugdafdeling bU rni.j bekend zijn,
moet ik rrij tot deze groep beperken.
De wasmoeder van de jeugd zijn: Gerda van
Hoesel, José Maehielsen, Els Graafmans, Janet
Broeders, Nel vari de tsoogaart, \È/illy van
Hellemond, Francis Frietman, Antoinet
Marijnissen, Conr:y \Mirken, Ria Michieisen,
Rianne Diepstraten, Els van Piilen, Carin
Marinus, Yvonne Laurijssen, Mary Arts en

Josephine Vromans.

Dc loorzct, ist i Í 998

Wasmoeders van de jeugd maar ook de dames
die wassen voor de senioren, hartelijk bedankt
namens de V.V. Gilze.
Mochten er nog dames of heren zljn die
eventueel komend seizoen van een jeugd-team

de kleding willen wassen dan kunnen die zich
aanmelden bij Mart Machielsen tel.455295.

Gilze (l -jonioren rtellen
zlch Yoor
Nu de competitie achter de rug is nemen we
even de tijd om ons aan uw voor te stellen. We
zijn rustig begonnen aan de voorbereidingen om
elkaar voetballend te leren kennen. De
wiendschappelijke wedstrijden en toemooien
verliepen best goed voör 't begin van de

competitie. Tijdens de competitie zijn we naar
een goed draaiend team gegroeid, zodat we
tijdens de winterstop toch 17 punten op zak
hadden. Na de winterstop moesten we elke week
l,Z,of 3 van onze betere spelers afstaan zodat
door 't vele geschuifl de zn en het spelpeil
danig zakte, zodat de eindstand in de competitie
voor ons wat tegen viel.

De spelers stellen zich voor:

Nick Arts.
Onze rechtshalf handig aan de bal maar helaas
wat klein uitgevallen.
Roel Akkermans.
Speelt meestal links half maar kan op vele
plaatsen spelen. Zit fel op de bal en

tegenstander.
Coen Broeders.
De spelbepaler op 't middenveld en een goed

schot vanuit de tweede lijn. Na de winterstop
verhuist naar de voorstopper plaats waar hij met
zijn snelheid veel goed maakt.
Jeroen van Beysterveldt.
De spits die sterk is in de kleine ruinte en zo
zijn doelpuntjes mee pilÍ.
Joris van Beijsterveldt.
Middenvelder met overzicht en 'n goede pass.

Goed in de mandekking.
Jan-Jaap van Dorst.
Heeft op vele plaatsen gespeeld, maar zijn
stekkie is toch links half, 'n kopsterke speler.
Mark Graafmans.' Rechtsbuiten die vanuit de zijlijn de spitsen in
stelling brengt.

t2
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Mike van Hellemond.
Hij was in de eerste helft van de competitie onze
voorstopper, die verhuist is naar de linkerkant
wat zijn spel ten goede kwam.
Traag in de start maar sterk aan de bal, ook op
snelheid.
Niels van Hoek.
De zekere laatste man, die met verzorgde passes

de opbouw in gang zst en zorg draagf. voor de

laatste lijn (buitenspelval). *
Paul van Hoek.
Onze doelman, die voor het eerste jaar in de goal
stond. Hij heeft 't naar ieders tevredenheid
prima gedaan.
Bram Laurijsen.
De kleine maar rappe linksback die 'n
ijzersterke sliding heeft waar bijna niemand
voorbij konrt.
Rob Michielsen. (pitje)
'n rechtsback die zich in de tegenstander vastbijt
en zo maar weinig kansen weg geeft.
Johan Gillis.
Linksbuiten met goed loopvermogen en 'n prima
schot in de benen. Ook goed op 't middenveld
waar hij 'n stevig duel niet schuwt
I)ave Graafmans.
Is in januari vanuit de Dl naar ons gekomen om
zich beter te ontwikkelen, wat hem aardig lukt,
heeft'n goed loopverïnogen voor 't middenveld
waar hij goed op de tegenstander zit.
John Graafmans.
Hoofcttrainer, bereidt de training voor, verzorgt
de training en coacht de wedstrijden.
Piet Broeders.
Assistent-trainer, assisteert John bij de training,
zorgt voor vervoer bij uitwedstrijden, coacht de

wedstrijd mee.
Karin Smulders.
Leidster, draagt zorg voor 't wedstrijdfomulier,
assisteert de scheidsrechter door te vlaggen en

maakt met John 'n wedstrijdverslag van de

thuiswedstrijden voor het weekblad.

lk geef de p*n dssm

Nu ik toch die peri ter hand Ínoët nemen, wil ik
even mljn öngenoegen van me afschrijven.

Zowaar een hele lclus voor mU. Ik houd me liever
bezig met vodbal dan met schrijven. Bove,trdien

ben ik al te laat met dit artikel, zodat het nog op

diskette rnoet ook. En dat is het hem nu juist, ik
zou nietweten hoe dat moet. Voor de P.R.- man

van de V.V. Gilze is dit onbegrijpehjk.
Toch ajn er leden binnen uw veroriging
die er de ballen verstand yan hebben om

tn gaan met een P.C. Gelukkig ziuen de
juiste mensem op de juiste plaatsen en

wor& de krant en "De Voorzet" van
voldoende copy voorzien. Hopelijk wor&
er dit keer geen stukje aan dit artikel
toegevoegd.

Ik bsr Bert de Bruijn at al40 jaar lid van

de V.V. Gilze. Tom Damen had me

gevraagd enkele anekdotes uit mijn
voetbalcarrière op te tekenen. Dit is

enkele Voorzetten geleden al aan bod
geweest in: In gesprek met.

Wel wil ik nog even iets kwip over de

promotrewedstrijd Gilze Fluks. Met bewondering

sr sentiment heb ik naar die wedstrijd gekeken.

Het was eor vinnige strijd BU he fi,veede doelpurt
laaide de gemoederen hoog op, vmral bq de

Fluks-supporters. Veel bewondering had ik voor
de grensreclrter die ordanks de dreigende houding
van de supporters met zijn vlag omhoog bleef
staan omdat hij buitarspel gecorstateerd had. Dit
getuigde ran lef hebben. Meer lef moden ook de

spelers van Glze krijgen, dit gel& zeker voor de

keepers. Zq kruipen noÍl te veel onder de lat. Ton
wil zelfs nog geqpaard worden en waagt om

veteranentraining, dat noem ik lef hebben

tegqlover de andere kee,pers. Dennis en Mark toon
eens lef en probeer die veteraan er op een

sportieve manier uit G keepen.

De pen wil ik doorgeven aÍm de man die al heel

wat trainers en bestuursleden van zsr nabij heeft

meegemaalc en die tot de harde supporterskem

ran deV.V. Glzehoort, Jón Swinkels.

Vrijdagavond om 18.00u vertrokken we op de

fiets naar camping de Flierfluiter in Alphen.
Barry kwam als eerste op de camping aan, hij
wilde daar zijn speelhut aan de andere jongens

laten zien. Maar eerst moesten de tenten

worden ingericht. Niels en Bart hadden de pech

dat ze bovenop een mierennest lagen. Na de

rondleiding, die dwars door de brandnetels
ging. Werd het trainingsprogramma gestart.

Het positiespel 5 tegen 2 en het partijspel 7

tege,n 7. De eerste ovenvinning van het

weekend was voor de ploegen C en D. Om
22.30 werden de jongens in groepjes hst bos

ingestuurd, zonder te weten wat ze daar te
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wachten stond. Gelukkig zijn <ie .jongens ven
C2 nix bang en volbraehten ze de zwane tocht
rnanmoedig. De sErcken kregen het rwaar te
verduren en moesten ctr* n*dige klappen
incasseren. I.,la de soep zoeirt ietiereen zijn tent
op maar niet vcror iarig, nu was het ete beurt aan
de jongens orn te spoken. Dit hielden ze tot drie
uur vol. Toch lvare* ze de volg*nde morgen al
om 07.30 weer op. Het zou ileze dag een druk
prografirma worelen. Na de war"ming<rp werd
begonnen met scoren en afuerken. Nick bleek
hierin de beste. Straatvoetbaleornpetitie 3 tegen
3, hier werd gestreden op het scherpst van de
snede. Na de lunch was het trlri voor de
trimloop. Niels met eijn lallge benen was hier
de snelste. Trap*en-renspel, stragbal met de
voet. Dit werd door ïon zeer geslepen
gespeeld. F{ij speeleie de bal kort langs het
eerste honk de br:sjes in, zodat hij op zijn
gemak rond kon lopen. Voet-volley, hier werd
zeer fanatiek gespeeld door groep C en B. Tr.yd

vocr het diner, waar bleef Ohran, de pizza
man? Gelul,ikig hadden we eefl mobieie telefoon
aan boord zodat Bert de pizza-rnan telefonisch
naar het kamp i<on nav'igeren. Vy'e hebben ons
de pizza's goed iaten smaken. Na het eten
waren ze toe aan rust, het slaaptekort begon
hen parten te speien. Geen kans, tljd r.,oor de 2'
ronde straatvoetbal. Om 2"1.00u start van de
avondspelen, sjoelen, darten, tafeltermis, reuze-
micado en jeu-de-boutres. 23.00u: tijd om naar
bed te gaan, tijd öm te gaan keten. Dit hielden
ze tot 01.30u vol. Ook May vond dat hrj mee
moest doen. HU verstopte zrah achter de
hondenkooi" rnaar niemand kwam hem zoeken.
Zondagochtend waren de jongens nim uit bed te
branden en moesten ze rnet slaapzak en al uit
de tent worden gesleurd. Geen zondagsrust, er
rnoest weer gelverkt worden: positiespel 9 tegen
5 en pionnenvoetbal 7 tegen 7. De cooling-
down hebben ze in het water van 'l Zand
gedaan. Om 16.0{}u was het tijd voor de
prijsuitreiking. De prijzenpot was goed gevuld,
mede dankzU J. Swinkols. Er waren heel wat
prijzen te verdelen. Als l" prijs was de grootste
wegpiraat. Dit was Eart omdat hij een bejaard
echtpaar de berm had ingejaagd. De prijs voor
de grootste knuppels ging naar groep A:
Maurice, Nick, Bas en Jeroen W'outers. De
prijs voor de grootste zeurpiet ging naar Roel.
De spofiiefste van het kamp was Koen.
Topscoorder was Paul. De ëerste prijs van de
teams voor alle onderdelen was voor groep B,
Dc Uoortct" loni f 99A

Paul, Koen en Rob. Prijzen voor in de

competitie 97-98: Topscoorders waren Bas en
Niels, ieder rnet 10 doelpunten. De meeste

trainingen bezocht Rob. De speler van het jaar
en winnaar van de gouden schoen werd Jeroen
Wouters. De afscheidsprijs was voor Ton, hij
stopt jammer genoeg met voetballen. Als
afsluiting kregen we nog een etentje
aangeboden door Hotel de Kronen. Wij kunnen
terugzien op een zeer geslaagd kamp. Onze
dank gaat uit naar de ouders, Annet, Eric en

Pist en natuurlijk naar oÍrze sponsors:
Shoarma-Pizzeia Pyramide, Em-te
supermarkt, Piet van Beijsterveldt,
Supportersclub V.V. Gilze, V.V. Gilze,
Kantinebeheerder V.V. Gilze, Johan Oprirs.

Bert de Bruyn
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Op 24 april jl. vond er een jaarvergadering plaats

van de C.O.V.S. regio Tilburg. C.O.V.S. staat
voor, cetltrale organisatie voetbalscheidsrechters.

Tijdens deze vergadenng, die plaatsvond in de

kantine van atletiekvereniging Atilla, rrpcht Jan de

waarderingsspeld in goud in ontvangst nemen.

Hiervoor was namsrs de K.N.V.B. dhr.
Haverman aanwezig. De reden voor dezn

onderscheiding is o.a dat Jan al maar liefst 25 jaar
scheidsrechter is. Dat orp zichzelf is overigens geen

reden om deze onderscheiding te krijgen. De
manier waarop lan àjn taak cprzatre en de inzet

die hij daarbij tmnde, zullen ongetwijfeld een rol
hebben gespeeld bij de besluitvorming hierover.

Jan proficiat met deze onderscheiding namens heel

voetbalminnend Gilze. Alle reden om Jan thuis
eens even op te zoeken en eeÍr babbehje met hem

te rnaken. Eor cliché-vraag, nuar toch. Wat was
eigen}jk de aanleiding dat Jan je scheidsrechter
gewordor bent? "Toen ik nog in de A-jeugd
voetbalde hadden we regelmatig ge€n

scheidsrechter. Ik vond da geen gedoe met eigen

leiders. Het deed ook onvoldoende recht aan

onpartijdigheid, wat van een scheids verlangd
moet worden. Dat is de sinpele aanleiding,
waarnee ik natuurlijk het probleem niet oplosie,
maar wel mijn bSdrage leverde." aldus Jan. Een

aantal jaren heeft hrl mk br1 de senioren gefloten

maar toch voomamelijk bU de jeugd. Mooie
ervaringen waren o.a. het fluiten van de Brabantse
kampioenschappen van de A-jeugd (3 keed. Ook
floot Jan 3 keer de regionale bekerfinale eveneeÍrs

ran de Afeugd Ook ur de zaal kan men Jan als

scheidsrechter tegenkornen. Over het algemeen

vin& Jan het veldvoetbal aantrekkelijker voor eut
scheidsrechter. Jan hierover: "In het veld kun je

een lichte overtreding nog eens laten lopen, in de

zaal gaat ha allemaal wat sneller en moet iedere

overtreding aangepakt worden. De kans dat ha uit
de hand loopt is anders te groot." aldus een man

met ervaring. Ondanks dat een scheidsrechter

onaantastbaar lijk, we nemen tocht aan Jan, dat

een scheidsrechter, ook maar een mens, zijn sterke

en zeker ook zijn zwakke kanten zal hebben?

"Zeker, zeker en dat gel& ook voor mij, Jan

Boomaars. Mijn sterke kant is dat ik, eenmaal aan

het fluiten, ik omiegelryk eigenwijs ben. Voor geen

enkele redsr ben ik dan vatbaar, ahhans van

Dc Uoorzet, ioni l99t

spelers en al zeker niet lan supporters. Nou is liet
maar god vocr riijn omgeving en mijzelf dat ik
onmiddelhjk na de wedstrijd dat eigenwijs zijn
weer naast me neer kan leggen. Dat op zich is

natuuriijk ook weer een sterk punt. Mijn avakte
zit er blijkbaar in dai ik wat te snel naar de

kaarten grijp, oké, oké dat zou kunnen." Zo
verteld Jan in al aijn openhartigheid. Voorlopig zal

Jan nog actief blijvar als seheidsrechter. Evenals

25 jaar geleden is er nog steeds een tekort. Jan is

een man die helemaal opgaat wat hg doet. Zt-in

gedrevurheid, zijn stiptheid en keruris van zaken

waren binnen de V.V..Gilze al jaren bekend. Dat
dit alles ook de K.N.V.B. is rygevallen heeft

geleid tot deze waarderingsspeld in goud. Eq1

waardering dre iedereen binnen de v.v.Gilze van

harte zal onderschrijven 
Josvan Don,*t.
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Naam:
Adres:

Geboortedatum:
In het dagelijks leven:

Lijfspreuk:
Lid V.V. Gilze sinds:

Hobby's:
Besbe trainer:
Idool:
Roken:
Drinkqr:
StamcaÍë:
Moet lachen als:

Ben goed nijdig als:

Winst baekqrt voor mij:
Verlies betekent voor mij
Favoride muziek:

Politieke partij:
Een meer,aller:

Eor tegenvalier:
Lievelingskost:
Beste eigenschàp:

Slechtste eigarschap:
Mooiste wouw:
Je spoÍkwalitertar:
Beste systeem:

Mening clubbiad:
T.V programma:

Wat vind je goed bU de V.V. GnzE?

Wat moet er verbetersr?
Wie nodig je nid uit op je vef aardag?

Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewens:

Hekel aan :

Ochtendhumeur:
Bedtijd:
Romantiek:
De auLo lan je levar:
Laatste boek:

Ear goed advies:

Dat is àntastisch:
Bewondering voor:
Vakartieoord:
Wat doe je met f 1.000.000,-

ToineWeterings
LangeWagenshaat 19

1646-'69
Garagdrouder
Je leeft maar één keer
Vanafmijn ac,htste

Voetbal en tennis
Louis lan Gaal
Heb ikniet
Nee
Voor de gezelligheid

Af en toe naar de Tip
N.A C. vanWillem2wint
Probleem op mo€t lossen

door fout van een ander
Voldoening
Jammer

Newwave, Britsepcp,
vooral Engelse bands

Laat maar even lopen
Iets overhouden aan een transactie
Een weekend zcnder lol
De Italiaanse keuken
Zactrt karalaer 

-

Kijk vaak chagrijrug
Weet ik effe niet, uit zo'yelqr

DmrzeÍtingsvernogen
Wij spelar 44-2
De laatste jaren verbeterd
10.00 uur ar spofroumaal en NOVA.
Positieve sfeer die van het bestuur uitgaat
De velden
Dhr. Luinge
Nee
Nee

Sociaal en zakelijk geslaagd leven

Telefocn voorhalf 8's morgens
Ja dus

Na elf uur
Ee,n lekker etmtje cp een terras in Zuid Italië
Alle Opels
Icoon rran Frederic Forside
Problemen maak jezelf
Nederland wereldkanpioen
Mensen als Nelson Mandéla

Itaiië
SchuldeÍr'aflossen
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse ogen ziet u het direct: deze

jongens sean voor elkaar door het vuur. Door

niets laten zij zich uit het veld slaan. Àl kriigen ze

er tien tegen. ivlet z'n allen het veld op, met z'n

allen er o<>k weer af.

Het idee dat je door samenrverking iets moois

kunt opbourven, spreekt de Rirbobank bijzonder

aan. §íaarom? Omdat we midden in onze samen-

leving staan. Omdat we altijd ons sreenrje bijdragen.

Rabobank
Baarle-Nass au en omstreken

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

Ook irls dat betekent. dat r,ve onze resen'es

moeten aanspreken. \!hnt rve zerten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatselijke gemeen-

schap. Met geld, mirar veel liever nog mer berok-

kenheid. Y/ij staan voor u klaar. Ook na her laarsre

fluiie.

Met de Rabobonk sta je er niet alleen voor.
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