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Redactie:
William Akkermans E 455801

JosvanDongen Z 452443
Antoon Faes I 452675

HenkvanGestel I 455549

Voorpagina & Prent vsn de maand:
Joost van Puijanbroek E 451305

0plage: 450

Bezorgklachten Voorzet :

William Atkermans I 455801

JosvanDongen tE 452443

Bestuur W Gilze:
Aimé Cru.vsbergs (vz) I

Cees Kock (sesr) I
Tineke van Vugt (pm) I
WilliamAkkermans E

Peter Blok E
Leo Diepstraten B
FrankvanHoek I

Ad Klaassen I
MartMachielsen t

452622
452069
453785
455801
453352
4s5246
45 I 908
455410
455295

Bestuur Supportersclub:
Henk van Gestel (tz) t

Martijn Roovers (secr) I
John Aarts (pm) E
John Graafmans E
Christ Pelkmans t

455549
45518',1

455241
455991
455088

Contact-personen:
Jeus.d:

Mart Machielsen I 455295

Seniorencoqtmissie:
Frankvanlloek I 451908

Akliv i tei t en c omm i s s i e :
PeterBlok t 453352

Ond erh oud & privati s ering :

Leo Diepskaten 3 455246

Sponsorinq & PR:
William Akkennans I 455801

Surytofiersclub:
HenkvanGestel I 455549

Kantine:
FransAarts I 455862
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De UCIoruet
(6" seizoengaxg 1 998/ I 999, oklober 1 998, nummer 2)

V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilz.e

Postadrcs: Postbus 137,5126 ZJ Gilze
E 0t6r -451993

o'l)e l'aorLet" is het cluborgann wn :
de Supportersclub V V. Gilze
Heuvelstraat 11,5126 CM Gilze
B 0161 - 455i87

§m dit n(Immelrrrrrr
Hieronder vemrelden wij enkele ondenverpen die in deze

"YoarzdL" aan de orde komen:

= Nieuws van uw supportersclub

=t kerst-clubavond Supportersclub
:+ Amarant, huisdrukkenj van V.V. Gilze

=* Ik geef de pen door aan.....

Goed om te weten:
V.V. Gilze:
o Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilze:

Bij Amo Aarts, Van Heinsbetgstraat 42, tet.451169.
Afmeiden dient uiterlijk te geschieden vóór
3 I mei. Bij afmelclingen nadien, blijft men de jaarcontributie

van het nieuwe seizoen verschuldlgd!
c Aantal leden V.V. Cilze: 433 (per I oktober 1998)

SuppoÉersclub V.V. Gilze:
. Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naat 455549 of een

briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28

of Heuvelstraat I I en wij schrijven u graag in voor twee

tientjes (!) oer seizoen.

. Aantal leden 202 1 oktober 1998)

Inleveren kopij voor de volgende "Yoorzettti
. op diskette (Word of WordPerfect):

Uiterlijk 1 december 1998

' oP PaPier:
Uiterlijk 25 november 1998

r De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-Cola-

Aktie-bal in ons

Do YooÍrct O*tober 1996
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Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partyverhuur
I kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat?T - Gilz,e

tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.



I}{MEMORIAM
CEES T}E BRUIJN

ffi$$e h§§pr«twr* mnw§ aratltll

Ron vqn

Hoewel het op dinsdag 14 september
meteorologisch gezior nog zomer is, het lijkt er
dezc dag op of de herfst cp zijn toppunt is. De
kachel al op 20 en de regen vah met bakken op
onze daken en ook de wind heeft ongelooflrjk veel
haast. Vanwege die barre weersomstandigheden
ziln de jeugdtrainingen afgelast. Een sfeertje wat
eigm}jk nia past bij middor september. Wel zeer
geschikt om eens etre brj te praten met Ron van
Pijlen. Ron woont samen met zijn wouw Els en
hun 2 zoons Joey or Nck in de Burgemeester van
Poppelstraat 63.
Ron zijn beroep is handkleumuker bij Sikkens
Roosendaal. Dit hou& in dat wanneer een kleur
niet standaard te leveren is deze "met de hand"
gemaald moet worden Ron brurgt dus ook
lefterhlk kleur in het leven. Ron is geen geboren
Gilzenaar, wat trouwens zijn keurig taahje ook al
mel verraad. Ron is geboren in Leiden. Toen hrl
10 jaar was verhuisdJhij naar Zuphen waar hij 4
jaar woonde. Daama werd het qr bleef het Gilze.
Ron werd wijwel meteen lid van de V.V. Glze en
voetbalde enkele jaror bij de B-jeugd. Rcn stapte
al na enkele jaror over naar ha zqgenoemde
"wilde voetbal". Hij kwam tereclrt bI v.v.
Blokkeweide die hun wedstrijdor speeldur bij
Klein America in Chaam. Ma deze club maakte
Ron een weekurdreisje mee naar Duitsland. Een
weekend dat volgens Ror meer in het teken stond
van de drank dan \an voetbal. 'We moesten daar
een wedstrijd spelen waarblj onzc keeper met een

" fles bier in zijn hand in de goal stond. Dat dit afte
raden vah bleek wel uit de uitslag we werden daar
met 12-0 afgedroogd. Het was voetbal onder

Op maandag 5 oktober was de strijd voor Cees
gestreden, moedig heeft hrj deze strijd
gestreden. Cees was nog op het sportpark om
de jongens van het l" nog eens te zien winnen
tegen FC Drunen. Cees was een
voetballieflrebber en een echt clubmens, hij
stond altijd klaar voor de club. Cees was ook
vanaf de oprichting lid van de Supportersclub
waar hij graag bij hoorde. Cees wij zullen jou
in gedachten houden en nooit vergeten. Wij
wensen Anny, kinderen en familie veel sterkte
met dit groot verlies.

V.V. GilzeBestuur en leden

Het is oneerlijk, je staat machteloos en je bent
boos. Cees die altrjd gezond leeftle en genoot
van het buitenleven, hoorde in juni van dit jaar
dat hij ongeneeslijk ziek was. Een operatie was
niet mogelijk zodat Cees en natuurlijk ook zijn
gezin en familie, een vreselijke boodschap
moesten accepteren.
Cees was ruim 4-5 jaar lid van de V.V. Gilze.
Hij was speler, leider, trainer, grensrechter,
kortom op vele terreinen stelde Cees zich
beschikbaar voor de V.V. Gilze, gewoon orndat
hij zo hield van de spellaje voetbal. Maar ook
zijn beroep kwam de V.V. Gilze goed van pas.
Belangeloos stond Cees altijd klaar om
eventuele def,ecten aan de lichtinstaliatie te
verhelpen. Inmiddels beschikt onze vereniglng
al enkele jaren over een geheel vemieuwdé
verlichting en ook Cees was hiermee in zijn
nopjes. Velen malen immers had hij het bestuur
al eens gewaarschuwd dat een nieuwe
verlichtrng beslist noodzakelijk was. Cees, nu 

]ij er niet meer bent is het net alsof het licht
weer uit is, maar wij gaan ervan uit dat jU de
wens hebt dat wrj doorgaan met jouw en onze
vereniging. Zo gewoon zoals je altijd deed, zo
bescheiden bleefje ook tijdens de laatste weken
vanje ziekbed. Het respect voorjou is daardoor
alleen maar verder toegenomen en heeft een
diepe indruk op ons achtergelaten. Eén week
voor zrjn overlijden was Cees nog getuige van
een wedstrijd van Gilze L Alle doelpunten heeft
Cees heel bewust beleefcl maar het was ook een
afscheid van ztjn V.V. Gilze. Cees, bedankt
voor alles. Wlj wensen zijn wouw Anny,
kinderen. familie, vnenden en bekenden veèl
sterkte mA het verwerken van dit zrNare verlies.

Bestuur en Ieden V.V. Gilze

§ D.Yoarud, O*tobd tgg?
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lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professionals in technische

S-lrusrnLLATtEs

) Meet & Regeltechniek
È Panelenbouw

) Telematica-B installateur
> Beveiligingsinstallateur

) Water- en

sanitai re i nstal laties
) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

goten en riolering

technieken

nstallaties

gsnetten

Li.l \ran rj.n.
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45 98 83 r E-mail rsprang@globe.nl
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invloed." aldus Ron. Ook hier kwam na enkele
jaren een einde aan en innuddels speeh Ron al
weer vele jaren voor Auto Vorwijmeren zijn
wedstrijden brl De Hooikar. Ron liet de V.V.
Gilze nia in de steek en is inmiddels al weer
verschillende jaren jeugdtrainer en leider. Op dit
moment van de D-3 samen met Rob furins. In dit
team speeh ook zijn zoontje Joey. Nick zijn andere
zoor speelt in de C-2. Ron over zijn betrokkmheid
bij het jeugdvoetbal "lk vind het heerlijk om te
gaan met de jeugd, mooi meegenomen*is dx tk re
wat bU kan brengffi op voetbalgebied.
Belangrijker vrnd rk dat ik de kans l«ijg en neem
om de kinderen iets bg te brengur op sociaal
gebied Een goede teamgeest creëren, waardoor
meer spelweugde, staat bU mij hoog in het
vaandel." Inmiddels heeft u al een aardig beeld
waar u Rqr kunt plaatsen in het voetbalwereldje.
Hij is ém van die vnlwilltgers dig ^ cnmisbaar
ajn om een vererriging naar behoren te laten
fimcticmeren. Ondanks dat Rcn voetbal
aantrekkelijk vrnft. Zijn hart heeft hij helemaal
verpand aan de muziek, Al cp 6-jarige leeftijd
prutste hij een gttaar in elkaar en imiteerde hij The
Stsres qr The Beatles. Toot hij in Gilze kwam
woneÍl en enkele jarur bij de junioren gevoetbald
had raakte hij verzeild in de muziek. Rcm: "Met
enkele wienden die met dezelftle muziekkriebels
rondliepar als ik is het begurnur. Ondanks dat ik
geen gitaarles volgde, kreeg ik met veel €Í1

eindeloos oefenen het toch aardig onder de knie.
En ?fi gebeurde het dat we met dierelftle
vriendenclub ons eerste bandje oprichten. We be-
dachten als naarn, Phartom-child wat wil zeggql
"Spookkind". Ons repertoire bestond uit
voomamelijk hardrocknummers vaÍr o.a. Black
Sabbath, Deep-purple en Slade. l,ekker ruig voor
die tijd aparte kleding en de kapper l«vam er bij
ors niet aan te pas. Na ongeveer 5 jaar hield ik het
voor gezior. lk stapte over naar een

amusementsorkest, te weten Salomé waar ik weer
zoh 5 jaar als zarlger gÍarist optrad Het was
spelen op bruiloft€n ar partijen. Hier viel nog wat
mee te verdienen. Ik herinner me nog een optreden
in Hilr/arenbeek. hr ee,n ararte Volkswagen waren
we diep in de nacht op weg naar huis toen we voor
de deur van een caÍé een grote duitse herder
aanreden. Het beest was gelukkig nia dood. V/e
waren zo geschrokken dat we niet in staat warexl
verder te njden Nu bleek die hond van de caÍé-
eigenaar te zijn. Hij nodigde ons urt, nadat we het
beest verzorgd hadden, om brj hem aan de bar op
verhaal te komen. Dat werd daar nog stiekum stik
gezellig Pas bij het kriekm van de dag begonen
wij er pas overte denken, alleen dat, om naar huis
te gaan. Na de Saloméperiode brak de Totem-tijd
aan. Dat begon met een Nieuwjaarscptredat in de
Schakel op l-l-'82 en duurde ím kermis '87 waar

we optraden tljdurs het strandfeest van en bij De
Fidel. Vele Gilzenaren zullen zich deze happening
nqg herinneren. De vloer van ha cafe Mekt met
strandzand, een ijscokar, strandstoelen, parasollut
en gasten in badkleding en als tegenstelling
daarvan waren er ook ijshockeyers te beuronderen.
Paul Houtepen bedierde al dezn gasten 'van de

lekkerste croqueffen en frikadellen. Een echt Gils
gebeuror wat ik als een prachtige herinnering
bewaar. Uit mijn Phantontijd bewaar ik een

leuke herinnering aan een autoloze zmdagl.ri. 1974
toen we moestsl optreden n zaal Den Heuvel. Als
we oÍrze apparatuur en instrumenten dan niet met
een busje mochten vervoereÍr dan toch wel met een

balffias. En zn reden we meerdere keren door
Glze om al orze spullen bij Dar Door te krijgen
Terug bij Totent maar zoals aan alles kwam ook
aan de Totem-periode een einde. Sinds enkele
jarar speel ik nu in een courtry-band te weten
S§-tune. We hebben inmiddels een eerste
officiéle cd-single uitgebracht orider de naam
That's country. Aan te bevelen voor iedere coLUÍry
liefirebber." zo besluit Rcn, niet ogevoelig voor
een stukje p.r. Ondanks dat Ron Àjn
muziekverhaal zonder veel ophef vertelde, is wel
duidelijk dat muziek en muziek maken een
qrtzertrend grcte rol speeh in zijn leven. Als we
terugkeren bij de sport, is het geen voetballer maar
een wielrenner die grote indruk maakt€ op Ron.

"Joop Zoetemelk vond ik vele jarur een sporEmn
waar ieder qportman een voorbeeld aan kon
nemen. Zijn persoonhjl,<heid ar rnzÉ, zou velen en

zeker ook in het voetbalwereldje goed van pas

komen." Zo is Ron van mening. Wat de V.V.
Gilze bdÍeft wenst Ron de jeugdafcleling, meer
wijwilligers toe. "Ik hoop dat meer mensen

besluiten die stap le zdÍ§r. Dat wze jeugd een

goede begeleiding krijgt die ook in de sport zeer

belangrijk is." 7-o bepleit Rcn. Met Rur waren we
in gesprek met iemand die zeker niet op de voor-
grond staat.en wil staan binnen de V.V. Gilze,
Ínaar op zijn manier een belangrijke bijdrage
levert aan het jeugdvoetbal in Glze. Zo speeh hij
ook hier in figuurlijke zn Àjn deuntje mee.

Hiermee zijn we brjgepraat en hebbm we nader
kennis kunnsr maken met Ron en àjn
herinneringen. We bedanken hem voor het gesprek

en wenssl hem verder een toekomst die kleurrijk
is en waar leffierlijk en figuurlijk muziek in zit.

Jos van Dongen

Ee Yoorrd Offiobsí l99E
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OPEL DEALER *

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 453277

[,lw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LGOIS

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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Nadat alle kopij rs verzameld en de layout
samengesteld wor& een an ander aangeleverd br.y

de clruklrerij van Amarant. Naast het vele eigen

drukwerk wor& ook drukwerk voor exteme klan-
ten urtgevoerd. zoatrs voor de V.V. Gilze. In deze

drukkenj werken 7 medewerkers met een

verstandelijke handicap. Zij worden rn hur werk
begeleid door Piet Comelissen, een in Rrjen
wonende ex{ilzenaar. Eén van de mede\ryerkers

n de drukkerij is Theo Teurlings. Thm woont op
hettenein van het voonnalige Piusoord in de

Boerderijstraat 9. Theo word op 25 november 42
jaar. Ztjnhobby's zijn voetbal kijken, puzzelen en

lezen o.a. de krant.

Theo is de man die er iedere 2 maanden weer voor
zarg!. dat iedere Voorzst keurig op volgorde ligt en

netjes wordt geniet. Dat is een compliment waard
en dat willeÍt we ook alle lezers van ons clubblad
graag latm weten. Theo ziet ook steeds uit naar de

komst van De Voorzet die h5 tot zijn werk is gaan

beschouwen. Bh1ft de kopij eens een keertje wat
langer weg, Theo z,al dan informeren of die al op
komst is. Hij hou& van 'hetjes en op tijd". De
redacie van ons clubblad wil Theo, maar ook het
hele team van de drukkerij bedanken voor het
keurige werk dat jullie iedere 2 maanden weer
voor onze vereniging verzorgen. Een zo lekker
lopend cofitact en samenwerking mag wat ons

betreft nog vele jaren duren! Op de foto zien jullie
enkele medewerkers die brj het maken ran de foto
aanwezig waren (van links naar rechts) Guus de

Koh Ed Heynekamp, Ad Huybregts, Theo
Teurlings, Bram Verstappen.
Zlj §aanniet op de foto, maaÍ zE helpen wel ahijd
mee: Piet Comelissen (begeleider) en Joost van
Asten en Ellemiek van de Wiel.

De redactie

DeYoorreí O*tobs t998
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Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder-
menu en pannenkoeken.

Tijdens de wintermaanden, van Oktober Unr April, ook glas-
grillen, f\42,50 p.p., minimaal24uur van tevoren reserveren

Bij besteding van 35,00 p.p ontvangt u van ons een stempel.
Bij inlevering van een volle kaart (12 stempels) ontvangt u
een diner bon t.w.v. fl 25,00.

Eetcafé D'n Brooy
Glraamseweg 21

5126 NE Gilze
te!; 0í 6í -451548
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Eetcafé
' D'n Brooy
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ledere 3 maanden wisselend keuzemenu.
Drie gangen fl 35,00



Jlieqws von de
jeugdcommissie
Zaalvoetbaltoernooi-Winterstop
Op maandag 28 december 1998 en dinsdag 29
december 1998 organiseert de jeugdcommissie
weer het jaarlijks terugkerande Winterstop-
Zaalvoetbaltoernooi in de sporthal 'Achter de
Tuintjes'.
Alle jeugdspelers en jeugdspeelsters J<omen dan
aan bod.

De indeling van beide dagen is als volgt:

Maandae 28 decenber 1998
o C-Junioren: 09.00 -12.00 uur
r A- en B-Junioren: 12.10 - i5.00 uur
. F-Pupillen: 15.05 - 18.00 uur

Dinsdag 29 december 1998
. D-Pupillen: 09.00 - 12.30 uur
r Meisjes: 12.45 - 14.55 uur
. E-Pupillen: 15.00 - 18.00 uur

De uitnodiging/ waag om teamopgave
verschijnt ter zijner tijd wel in het postvak per
team in loket 12 op het Sportpark.

Competitie gestart
Wg z1n dit seizoen de competities gestart met I
A-elftal, 2. B-elftallen, 3 C-elftallen, I Meisjes-
elftal en 1 Meisjes-zevental, 3 D-elftallen en I
D-zevental, 5 E zeventallen en 2 F zeventallen.
Inmiddels hebben we al snel een team Gilze F 3
Pupillen ingedeeld voor de compditie en ziet
het er, gezien de aanwas tot nu toe, zelfs ook
naar uit, dat we wellicht ook nog een Gilze F 4
Pupillen gaan krijgen.
Verder is er ook nog aanwas bij de E-Pupillen,
D-Pupillen (rier zal waarschijnlijk het D 4
zevental vervangen gaan worden door een D 4
elftal) én ook brj de C-Junioren zijn nog nieuwe
spelers bijgekomen.
Kortom, dit gaat weer goed!

Jeu gdleider/Jeu gdtrainer
Je voelt hem al aankomen. Als het aantal
spelers en teams groeit, dan groeit ook meteen
de waag vanuit de Jeugdcommissie om nieuwe
Jeugdleiders/Jeugdtrainers.
Want zo als jullie weten, willen we de
begeleiding van onze Jeugdteams zo compleet
mogelijk maken en daarom hebben we bijna
altijd nieuwe JLlJT's nodig.
Zo ook nu weer.
Ook in de Algemene Jaarvergadering van de

V.V. GILZE is hierom al een verzoek gedaan
en ook nu weer doen we dit verzoek.
Als je z:n en tijd hebt om een team te gaan
begeleiden, hetzij op zaterdag enlof op een
doordeweekse trainings-avond, neem dan even
contact op met iemand van de Jeugdcommissie
of met de Technische Jeugdcoördinator John
Michielsen.
Het is prachtig werk om te doen!

Wintertijd
Inmiddels is de 'R' weer in de maand en dat
betekent, dat er weer getraind gaat worden in
een trainingspak; de tijd van trainen in een
shirtje en een broe§e is weer voorbij!
We moeten weer wat meer bescherming zoeken.
Dus:
Als standaard-uitrustingsstuk een trainingspak
aan ofinje voetbaltas en zorg er ook voor, dat
je voor na de training of voor na'de wedstrijd
een jas b4 je hebt en eventueel een muts voor
op je natte haar.

Ook het daglicht wordt een stuk korter en zorg
er daarom voor, datje licht van je fiets in orde
15.

Als toch het licht van je fiets nagekeken moet
worden, let dan ook op je remmen!

Antoon Faes

Met veel genoegen heb
Comelissen, de pen ontvangen van
mijn schoonvader John Swinkels.
Vanaf 1978 ben ik lid van V.V.
Gilze. Op het moment dat ik dit
schrijf realiseer ik mr1 dat dit, op een
goed snoekseizoen bij H.S.V. Het
Louwke na, de enigste verenigrng is
waar ik in al die jaren bij aangesloten
ben geweest. De contributie die ik al
die trjd heb afgedragen had een
aardige lichtinstallatie kunnen
opleveren voor de waardeloze
trainingshoek van de

lagere seniorenelftallen (excuses voor deze
persoonlijke frustratie). Het leek mij wel aardig
om op deze plaats de hoogtepunten uit de twee
voorgaande decennia op een rij te zetten. Na
lang graven ben ik tot de conclusie gekomen dat

" ik maar weinig prijzen in de wacht heb kturnen
slepen. Naast de Penaltybokaal bij de E-
pupillen heb ik twee kampioenschappen

Ik geef de pen
O§Jlrrrrrrr

4Ps Y@dtsst, §ktober l§9&



ZTJIYELHANDEL
FIR.MA VAN IIOEK

AALSTRAAT 32

5T26 CP GILZE
Tel. 0161-451908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

IVIAANDAG GESLOI EN

DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.O0 TOT 01.OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.0O TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1 ,OO UUR
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meegemaakt.
Allereerst was dat het behalen van de
Kringbeker bU de A-junioren. Hoewel de finale
tegen Uni Animo mooi was, blijft de halve
finale tegen het VOAB van Guus Lelen het
meest tot de verbeelding spreken. Vanaf het
eerste seizoen bij de senioren speel ik in Gilze
3. In dit team heb ik al heel wat (oud-)vedetten
hun opwachting zien maken. De mix van
routine en nog eens routine resulteerde
uiteindelijk in het afgelopen seizoen tot het
kampioenschap (Witte waar blijft Ëet feest?).
Naast deze persoonlijke successen heb ik
natuurlijk ook genoten van de diverse
kampioenschappen van Gilze l. Vooral het
bekeravontuur in Heerenveen (met onze Ome
Bart in het doel) blijft onvergetelijk Om er
voor te zorgen dat de pen binnen de familie
bh1ft wrl ik tenslotte deze pen overdragen aan
de meest onderschatte doelman van onze
vereniging, Maarten Comelissen.

De redactie van "de oorzet orn voor
te stellen aan de vereniging, het oog laten vallen
op de D-1 pupillen en aan dit verzoek willen
wtj natuurlijk gÍaag onze medewerking
verlenen. Allereerst moeten we opmerken dat de
start van het seizoen erg moeilijk was verlopen.
Omdat de schoolvakantie dit jaar zo laat viel
was de voorbereiding erg kort. Het uitgangs-
punt was om met de D-selectie samen de
seizoensvoorbereiding te doen en omdat wij
heel veel spelers toch een kans wilden geven om
zich in de kijker te spelen moesten ook de
bekerwedstrijden hiervoor gebruikt worden.
Toen deze vanwege de slechte
\ /eersomstandigheden ook nog niet allemaal op
de geplande data gespeeld konden worden is
uiteindelijk besloten om vanaf 19 september de
elftallen definitief in te delen.

Het D-l elftal bestaat uit een jonge kern. Vijf
spelers zijn tweede jaars, zeven spelers zijn
eerste jaars en één speler is verwoegd
overgekomen en is nog een tweede jaars E-
pupil. Door deze samenstelling is gekozen voor
een continuering in de doorstroming en de
eerste ontwikkelingen beloven heel veel goeds.
Het is ontzettend leuk om met deze groep te
mogen werken. Alle spelers zijn van kop tot
teen bezeten van het spelletje voetbal, de groep
is ontzettend leergierig en de manier waarop de
meesten ha hele gebeuren oppikken is een lust

hierbij de tot nu toe behaalde resultaten. De
drie bekenvedstrijden gingen dan wel verloren,
maar de manier waarop geprobeerd werd om
het de tegenstander moeilijk te maken beloofcle
veel goeds. Br1 het schrijven van dit stukje zijn
we nog een beetje aan het nagenieten van de 0-2
winst op Willem II en omdat ook de eerder
gespeelde competitiewedstrijden allemaal in
winst waren omgezet, zijn we momenteel de
trotse koploper in de 3e klasse R4 D52. Wie
zorgden voor deze pnma prestaties:

Luuk Akkermans
Luuk is al een aantal jaren verwoegd
doorgeschoven en gelA op wat hij in het veld
laat zien is dit volkomen terecht. Speler met
overzicht en een enorïne dosis werklust. Soms
moet hr1 zelfs teruggefloten worden om zijn
krachten beter te verdelen. Bezet de rechtshalf
plaats en duikt vaak in de voorhoede op en pikt
dan ook zijn doelpuntje mee.

Sioerd Dienstraten
Zo te zien heeft Sjoerd weinig moeite met de
omschakeling van zevental voetbal naar spelen
in een elftal. Hij bezet de plaats van
voorstopper en menig spits heeft al moeten
ervaren dat ha lastig is om Sjoerd te passeren.
Ook in de opbouw draagt hij zeker zijn steentje
bij.

Joey Faes
Een van de ontdekkingen van dit seizoen is
zeker Joey. Hij heeft zelf de positie van laatste
man voor zich opgeeist en al je ziet Ínet welk
zelfuertrouwen hij daar staat te spelen dan mag
het veftrouwen in de toekomsl er zeker zijn. Als
aanvoerder geeft hrj sturing binnen hei elftal en
zr.jn medespelers ervaren zijn coaching als zeer
positief.

Torn van Gestel
Torn is een harde werker die op vele plaatsen
tnzetbaar is. Tot heden toe heeft hi3 veel in de
aanval geopereerd en pikt daar dan ook
regetrmatig zi.jn doelpuntje mee. Mornenteel
scoorde hrj 4 rnaal voor het elftal maar door
iets doeltreffender te worden zal drt totaal zo
verveelvoudigd kunnen worden.

Yannickvan Gorkum
Yannick is de benjamin van de ploeg maar
desondanks zijn jeugdige leeftr.1d doet hij het erg
goed. Binnen het elftal bezet hij de linksbuiten
plaats en alhoewel hij in het begin veel moeite

, had om deze vleugelpositie te bezeften gaat het
nu erg goed. Hij konrt nog wel schotkracht
tekort maar dit wordt gecompenseerd door zijn
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Auto Verwiirneren
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53A84991

* APK II Keuringen (onafhankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
* Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
* bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooiiers-Uenriimeren
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combinatieverïnogen en zijn drepgaan

Mark van Hevst
Mark is een solide verdediger (rechtsback)
waar een tegenstander nooit klaar mee rs. Mark
is een bijter met als sterke punt ha uitschakelen
van de tegenstander. Met wat meer aandacht
voor de controle van de bal en het sneller
opbouwen van de aanval kan hij ver komen.

Joris Kock ó
Dit jaar heeft Joris de overstap gemaakt van
keeper naar veldspeler en dit gaat hem
behoorlijk af. Vaak speelt hij op de linkshalf
plaats en voert zljn taken goed uit. Door zijn
enthousiasme wil hij soms te veel en speelt dan
iets te onrustig. Door zijn opkomen is hij een
plaag voor de tegenstander.

Stiin Lauriisen
Stijn speelt linksback en doet dit zo voortreffe-
lijk dat de tegenstander erg goed moet zijn om
hem te kunnen passeren. Hij probeert alle
situaties voetballend op te lossen en zal zelden
voor een oplossing met een wilde trap kiezen.
Door zijn manier van spelen vormt hij vaak de
basis van de aanval.

Christian Mariinissen
Na een jaar in de verdediging te hebben
gespeeld is Christian weer in de voorhoede
teruggekeerd waar hij op meerdere plaatsen
inzetbaar is. HU heeft een neusje voor
doelpunten maken door steeds op het juiste
moment op de goede plaats te staan. Door iets
meer werklust te tonen zou hij nog meer voor
het elftal kunnen betekenen.

Martiin Riivers
Martijn heeft even problemen gehad om zijn
draai binnen het elftal te vrnden, maar nu deze
aanloopperiode voorbij is staat hij zeker zijn
mannetje. Hij heeft een enorïne werklust en
gaat geen enkele tegenstander uit de weg.
Martijn is in de verdediging begonnen maar
momenteel is hU een van de gevaarlijkste
voorhoedespelers die tot heden toe iedere
wedstrijd zijn goaltje meepitt.

Bas Vermeulen
Bas speelt op de rechtsbuiten plaats en beschikt
over een goede techniek en een uitstekende trap.
De overstap van het spelen op een half veld
naar het elftalvoetbal op een groot veld heeft hij
nog niet helemaal verwerkt en betreld zich
daardoor veel te weinig in het spel. Door wat
brutaler te gaan voetballen kan hU nuttiger voor
het elftal worden.

R.gb Yermeuleq
Rob bezet de posrtie van rnidhalf en wordt
intussen bij de tegenstander ai geweesd voor
zijn dodehjke afstandschoten. Op deze manier
heeft hrj een aantal doelpunten gernaakt waarbij
er twijfel heerst of de keeper de bal wel gezien
heeft voordat hij deze uit het net iïeeft gepluk.
Ondanks dat, moet R.ob toch wennen om op
deze plaats te spelen. Omdat hij de eerste jaren
als verdediger heeft gespeeld is niet altrjd de
drang om de aanvai te zoeken aanwezig. Door
hier iets meer aandacht aan te besteden zort zljn
rendement veel hoger kunnen worden.

'lVout Wouters
Wout is de keeper van het elftal en doet dit op
een voortreffelijke manier. Ook hij heeft een

enoÍïne inzet, een heel goed inzicht en ook al
een flinke uittrap. Tot heden toe heeft hU in de
competitie nog maar één doelpru:t moeten
incasseren en dat is mede zijn verdienste. Als
Wout zich zo blijft ontwikkelen dan heeft h4
nog een leuke toekomst te gaan.

Burnen de begeleiding zijn er goede afspraken
gemaakt wie welke taken op zich neernt en
iedere week vrndt er overleg plaats, worden de
wedstrijden geanalyseerd en wordt er gesproken
over de ontwikkeling van de kinderen. Zoals
reeds is aangegeven is het ontzettend leuk
werken rnet deze groep en hebben Jurgen Arts,
Mart van Gestel en Cees Kock er erg veel
plezier in. Opgemerk moet nog worden dat
Renó Bartelse op maandagavond de
keeperstraining van Wout verzorgd.

Cees Kock
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Café-Zalen 't Centrum h,iedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijze-n.

tlij bieden ruimte \roor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale werzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- vergaderingen
- uitwaarten
- club'uitjes' , etc -

grote en kleine zaal
ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
gezelIig terras
sfeervol café

- geen zaalhuur
Steenakkerplein 2

Gilze, tel. 0161-451368
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Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering
Constante voorraad betrouwbare occasions met

BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.
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APK KEURINGËN - ONDERHOUD EN REPARATIE - SCHADE HERSTEL
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Natuuriijk, we kunnen altijd terugvallen op
onze secretaris of het wandelend
reglementenboek van de KNVB, onze eigen Jan
Boomaars, maar de redactie meent er goed aan
te doen dat we af en toe eens wat officiële
regels opnemen m dit clubblad, zodat we
tevoren even kunnen nadenken voor we iets
beweren wat achteraf niet juist is.

Deze maand "de scheidsrechter"'. é

Het gezag van de scheidsrechter:
Elke wedstrijd staat onder leiding van een

scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om
de spelregels toe te passen met betrekking tot
de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.

Bevoegdheden en plichten:
De scheidsrechter:
r past de spelregels toe;
o geeft leiding aan de wedstrijd rn

samenwerking met de assistent scheidsrechters
en, waar van toepassing, met de 4" official;
c ziet er op toe dat de bal voldoet aan de
eisen;
o ziet er op toe dat de uitrusting van de
spelers voldoet aan de eisen;
r treedt op als tijdswaamemer en maakt
aantekeningen van de *'edstrijd die van belang
zijn;
r onderbreekt, staakt of beëindigd de
wedstnjd naar zijn oordeel voor ieder soort
overtreding van de regels;
r onderbreekt, staakt, of beeindigd de
wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van
buitenaf;
. onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn
oordeel een speler ernstig is geblesseerd en ziet
er op toe dat de speler van het speelveld wordt
verwijderd;
o laat het spel doorgaan totdat de bal uit het
spel is, als een speler, naar zljn oordeel, slechts
licht geblesseerd is;
o ziet er op toe dat een speler met een

bloedende wond het speelveld verlaat. De speler
mag alleen terugkeren na een teken te hebben

ontvangen van de scheidsrechter, die ervan
overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt;
r laat het spel doorgaan wanneer de partij
waartegen een overtreding werd begaan hieruit
voordeel kan trekken en bestraft de
oorspronkelijke overtreding indien het
verwachte voordeel op dat moment achterwege
bh3ft;
r bestraft de zwaarste overtreding indien een

speler meer dan één overtreding begaat;
o neenfi disciplinaire maatregelen tegen
spelers die zich schuldig maken aan een

overtreding die bestraft dient te worden met een

waarschuwing of een veldverwijdering. Hij is
niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar
moet dit wel doen wanneer de bal vervolgens
uit ha spel is;
o treedt op tegen cluboffrcials die zich niet op
een verantwoordelijke manier gedragen en kan,
naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de
directe omgeving verwijderen;
r handelt op advies van de assistent-
scheidsrechters met betrekking tot voorvallen
die hr1 zelf niet heeft waargenomen;
. ziet er op toe dat er geen onbevoegde
personen op ha speelveld komen;
r hervat de wedstrijd nadat deze is
onderbroken;
o voorziet de bond van een wedstrijdrapport
waarin opgenomen informatie over elke
genomen disciplinaire maatregel tegen spelers
en/of clubofficials en ieder ander voorval dat
plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.

Beslissingen van de scheidsrechter:
De beslissingen van de scheidsrechter
betreffende spelaangelegenheden zijn bindend.
De scheidsrechter mag alleen op een beslissing
terugkomen wanneer hij inzia dat de beslissing
onjuist was of, naar zljn oordeel, op advies van
een assistent-scheidsrechter, vooropgesteld dat
hij het spel nog nia heeft hervat.

I)e assistent-scheidsrechter:
(voorheen genoemd "grensrechter")
Er worden twee assistent-scheidsrechters
aangesteld, die tot taak hebben, aflrankelijk van
de beslissing van de scheidsrechter, aan te
geven:
. wanneer de bal geheel en al buiten het

speelveld is,
. welke partij recht heeft op een hoekschop,

doelschop of inwory;
. wanneer een speler gestraft kan worden
omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt;
. wanneer men een wisselspeler wenst in te
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Nieuwstraat 78a
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- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwmateriàIen
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zstten,
. wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander
voorval heeft plaatsgevonden buiten het
gezichtsveld van de scheidsrechter.

Assistentie:
De assi stent-scheidsrechters moeten bovendien
de scheidsrechter bijstaan de wedstrijd
overeenkomstig de regels te leiden. ln geval van
ongeoorloofcle inmenging of onbehoorlijk
gedrag van een assistent-scheidsrec$ter zal de
scheidsrechter hem van zijn taak ontheffen en
hierover rapporteren aan de bevoegde instantie.

Tot zover enkele regels bij het veldvoetbal,
gericht op de arbiter en zíjn assistenten.
Volgende keer gaan we in op de duur van de
wedstrijd en het begin en de hervatting van ha
spel.

ïlilliam Akkermans
lbron: Spelregels L'eldpoetbal K,/W, aug 1998)

tE al eens een
gedaan op leden om de commissie Sponsorurg
& PR te helpen. Hoewel geen reacties heb ik
indirect wel wat "kruiwagens" aangereikt
gekregen. Dit resulteerde bijvoorbeeld in
shirtsponsoring van het D3-pupillenteam door

Bouwbedrijf Vermeulen
Gilze en Rijen bv

met bovendien een nieuw reklamebord.

Ook de Al-junioren krijgen een naam op hun
shirt:

Broo d- en B anketbakkerij
Ad Spapens

is bereid shirtsponsor te worden naast het
sponsoren van de trainingspakken. Maar mede
vanwege een nieuwe huisstijl is ook een nieuw
reclamebord in de maak.
Hierbrj wil ik maar aangeven, dat ook op deze
wijze de Cornmissie Sponsoring & PR kan
worden geholpen. Bedankt! ! !

'tlilliam Akkermdns

Kiik uit voor de
pcr§msrkieten !!!!!
Als een voorbeschouwing op de wedstrijd
RAC-Gilze was Dagblad De Stem
geihteresseerd in de beleving hiervan bij de
V.V. Gilze. Aanvoerder Jurgen Heessels werd
hiertoe geïnterviewd en daarom heen werd een

verhaal gemaakt. Hst is aan de verslaggever om
de aangereikte informatie op zijn manier te
interpreteren, maar je weet daardoor nooit wat
er uiteindelijk de volgende dag van de persen
rolt. Zo werd het artikel van Jurgen beëindigd
met: " de trainer van RAC woont in Gilze. De
sponsor van RAC is iemand uit Gilze. De
goede man hebben we hier nog nooit gezien"
(einde citaat) Met name dit laatste stukje is
besproken met Jurgen en hrj heeft verklaard
hierover niets te hebben vermeld.. Dit was een
gegeven dat al bekend was bij de verslaggever
en die heeft dat gebruikt in dit artikel.
Want u kunt zich wel voorstellen dat dit artikel
niet erg gelegen konrt als je half september een

afspraak maakt met die sponsor en een week
later geconfronteerd wordt met een dergelijke
uitspraak. Maar gelukkig had diezelfcle sponsor
zelf zeer recent nog meegemaakt dat
verslaggevers er soms maar op los verzinnen,
zodat ook hij weinig waarde hechtte aan het
artikel. Desondanks willen wtj iedereen
verzoeken om indien men verslaggevers te
woord staat, dit bij voorkeur te doen in het
bljzljn van een bestuurslid. Bedankt alvast voor
de medewerking.

l4illiam Akkermans
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Kaarten:
De donkere, koude avonden komen er weer aan,
dus een tijd voor een potje rikken of jokeren in
de kantine van V.V. Gilze. Voor een hapje
zorgen wr1 altrld en het inschrijfgeld is laag:

12,50 perpersoon.
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Kom eens aan en doe gezellig een potje mee,
voor data zie kalender Voorzet en Weekblad
Gilze en Rijen en op het prikbord hangen lijsten
met de datums er op. Alvast welkom!

Ondersteunin g teamaktiviteit:
De donatie voor teamaktiviteit van de
supportersclub is goed gebruikt door veel
teams. Helaas zljn er teams bij die niets gedaan
hebben, dus ook geen donatie nodig hadden van
ons. Als er weer de mogelijkheid is op ha eind
van het seizoen wat geld vn: te maken, dan
doen wij dat graag. Maar reken er niet bij
voorbaat op, dan kan het alleen maar
tegenvallen. En zeker is dat u de bijdrage pas
op de aktiviteitsdag op kunt halen, zodat wij
zeker zijn dat de aktiviteit door gaat en ons geld
gebruilt wordt.

Materialen:
De trainingsmuur (de zogenaamde Dummy's)
zijn er voor alle teams en niet zoals wij in de
wandelgangen hoorden: alleen voor de selectie.
Wel vragen wij om er zuinig op te zijn en goed
te gebruiken van deze Dummy's zijn heel duur.

Clubparaplu's
Regentijd, wij hebben nog een paar
clubparaplu's à ,f 15,00. Ze zijn te verkrijgen
via Henk van Gestel.

Kerst-clubavond 1998
(zaterdag 19 december a.s.)
Beste leden, Uw bestuur heeft een luxe
probleem. Steeds meer leden sluiten zich aan
bt1 de supportersclub. Is dat nu een probleem
denkt u vast, nou een echt probleem is het niet
maar de kantine wordt helaas te klein voor een
jaarlijkse kerst-clubavond. Wij zegplen niet
graag, als u mee wilt doen, u bent niet te laat
want bij 96 deelnemers zitten wij vol. Het zal u
maar overkomen, als lid van de supportersclub,
ja het is jammer dat wij de kantine moeteÍr
verlaten. Maar een goed tehuis hebben wij al
gevonden bij Gerard en Carla de Vaan van
Hotel Café Restaurant de Kronen. Wij hebben
ons probleem aan Gerard uitgelegd, het was
ineens geen probleem meer, dat regelen jullie
zelf maar, dat is goed. Ja het gaat over de
koffietafel waar u altijd van genoot, deze blijft
hetzelfcle, alleen serveren wrj nou in De
Kronen. Het bestuur met hulp van hun wouwen
zorgen dat u niets te kort konrt tijdens de
koffietafel. Dus het brood komt van onze
hofleverancier Ad Spapens en de snijwaren van
Goof van Loon die ons ook al jaren steunt.
Alvast smakelijk eten en daama veel plezier en
geluk bij de rondjes Bingo en bij de loterij met

vele prijzen. Wij hebben nog iets nieuws voor u
als deelnemer: de consumptieprijs in de café's
is hoger dan in de kantine, dat wea u ook wel.
Ook daann komen wij u tegemoet, de gehele
avond drankjes en de koffietafel voor maar f
20,00 (leden). Niet-leden betalen / 25,00. Kunt
u hiermee akkoord gaan, of zegt' u liever "in de
kantine en vol is vol"? Wij als bestuur zegen
niet graag nee tegen u en zijn dankbaar wat De
Kronen voor ons wil doen. Uw reactie snel naar
Henk van Gestel:telefoon 455549 .

x x x x x x x x x xx
Kerst-clubavond SCW Gilze

Zaterdtg 19 december 1998
aanvang 19.fi)u.

. Ja, ik doe graag mee aan deze avond en geef
mrj op voor maandag 30 november.

. Ja, ik ben op trjd bij Hotel De Kronen om
aan tafel te gaan zitten bij de koffietafel.

. Ik sluit hierbij mijn bijbetaling in: Í 20,00
als lid, Í 25,00 als introducé

Naam lid:

Adres:

Naam introducóe

(Inleveren bij een besuurslid van dc supportersclttb)
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UOOR VERZEKERINGEN, FINANCIERINGEN,

HYPOÏhIEKEN, SPAREN EN PENSIOENEN

*i:',
Belangrijke zaken bespreek ie met vakmensen! nvai.nt

steenakkerplein 1 1 a-12, gilze

telefoon: OiFl-45 17 20 fax: O161-45 íO Og

KcL{.r',\'{rtqcrif

ffimtuffiffi Mm #mpffi,ruffif

Nietrwsïraat 6_l - Gilze
Telefoon 0161 4\1)61
Fax 0161 -4';3)8C

Partyservice & barbecue special ist

,Wirken&Roelands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel; 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid



Fietsenrekken sportpark:
De Fietsenrekken worden goed gebruikt, dat
mag ook op zondagmorgen hoor, dan telt ook
"fietsen buiten de poort". Senioren wees een
voorbeeld voor de jeugd en hang uw fiets in de
rekken. Wij zullen nog een rek laten 'zakken',
zodat de kleinsten onder ons ook htm fiets
kunnen ophangen. Ga zo door met het gebruik
van de fietsenstalling.

Onderhoud: *
Tribune en dugout, hoe gebruik je die, nou daar
krur je inzitten omdat wij als vrijwilligers die
regelmatig schoonmaken. Maar mogen wij dan
wel aan jullie wagen om op de banken te gaan
zitten en niet op de banken te lopen en ha vuil
in de emmers te gooien die daarvoor staan. De
dugout-muur is wel eens wit geweest en telkens
weer maken wij deze weer wit, maar dan ga je
er niet met een bal in trappen toch??? Ruim ook
hier alles op en alvast bedankt voor het lezen en
als je nou ook de daad brj het woord voegt is
het netjes!! Bij voorbaat dank.

Veiligheid:
Ouders, verzorgers, kijk eens naar het licht op
de fiets van uw kind(eren) en zorg dat dat in
orde is. Gezien worden is beter en veiliger dat
weet u allen, kijk dan ook dat het licht in orde
is. En als de automobilisten dan ook nog eens
kijken naar de gele streep vlakbij de
hoofdingang, dan wordt het nog een stuk
veiliger.

Aanmelden lidmaatschap:
Lid worden van de supportersclub, wij heten u
welkom! Voor twee tientjes bent u al lid. En uw
bijdrage wordt weer goed besteed aan de gehele
V.V. Gilze.

Graag tot ziensl
Bestuur Supportersclub V.V. Gilze

U.V. Gilze
tekcnt 'n convenont
cn don?

rrttll

Op 28 september jl. werd tijdens de Algemene
Ledenvergadering'n convenant ondertekend,
opgesteld door onze Koninklijke Nederlandse
Voetbal Bond. Wat houdt dit in?
De ondertekenaars, optredend namens de gehele
V.V. Gilze, geven hiermee aan dat zlj

=voststcllcn,dat in toenemende mate sprake is van
onrechtmatig handelen jegens
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters,
tegenstanders en supporters;

=vcÍooÍdclen,
elke vorm van verbaal en/of §rsiek geweld
bij de uitoefening van de voetbalsport;

= benodrgkken,
dat ieder lid van de KNVB verplicht is de

belangen van de voetbalsport niet te
schaden;

= von mening ziin,
dat het beleid van alle bij de voetbalsport
betrokkenen gericht dient te zijn op het
bevorderen en doen bevorderen van
wederzijds respect en begnp,

= zich ten doel stellen,
te komen tot algemeen geaccepteerde

gedragscode's binnen de

amateurvoetbalsport;

= zich verplichten,
alles in het werk te stellen om te komen tot
naleving van reeds vastgestelde
gedragscode's.

De ondertekenaars zijn: Aimé Cruijsbergs
(voorzitter V.V. Gilze), Hans Rasenberg
(hoofcltrainer V.V. Gilze) en Jurgen Heessels
(aanvoerder Gilze 1).
Wij als V.V. Gilze hebben de intentie om, net
als inmiddels veel andere verenigingen in
Nederland, de voetbalsport het uitgangsprincipe
mee te geven waarvoor het is bedoeld: een
sportieve happening, met niet alleen de wil om
te winnen maar dat er ook respect is voor
elkaar. Het bestuur, alle overige kaderleden
maar ook u als speler heeft de taak er op toe te
zien dal dit convenant wordt nageleefcl.

íVilliam Akkermans

§E d{aosr*i, att@bff f 998 10



Radio - TV 4a /dri/,a
Kerkstraat 39 Grlze

a 0161 - 45 17 75

radio* TY* audio* video* CD-i
\ilassen* drogen* koelen* vri ezen
strijken* koffiezetten* €rr2.....

pels & joosten bv

VOOB AI- UW BEOIAZITIGEfrI,

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



Historie V,V. §ilze fionoori I9521
Zoals vorige keer al aangegeven nemen we een op rn ons clu
hebben we in "Contact", het voormalige clubblad van de RKSV Gilze, iets gevonden over:
o Clubliefcle
o C"ritributieverhoging
En voor dergelijke kopij geldt dat we de originele versie opnemen, dus overrypen is er niet bij!

Jos van Dongen

C L U B L 1 E T'D E IIIIIIII
Liefde is zlch zelf gcv.en, jezelf vregci jf cren, om je ln d.lcnst te

stellen ve.n een andcr, je d.cel van het geheel voelen on a1s d.ec1 vu
het gchee] h:.ndclen....

Elclcrs in dit BIad. woràt do noodklok goluÍd..De Sportvcreniging
vsrkeert in grote financiö1e noerlijlchedan.

De ci j f ers zull-cn duidell jko taal spreltcn.
Een Connlssie van drie,bcnocnd droor en ult hct Bestuurrheeft de

rqoeili j1<e taak gckrcgcn, oE net alLe mogcli;ito uiddelen, dc vcroniging
uit dcze iupa.ssc tc holpcn.Zal hct lukl:on????

BEZUïIiiIGIliG.Sportvriencioq gi j al}en kunt nedcirerken cn rv'1j rel<e-
nen cp Ur'i vollc steun

Làat nu zlcn,datge l1eÍde hebt voor Ur c1ub,öó echte cLubliefde.
lie hcbbon in Ce eaaste tockonstrin c1e naand Fcbrur,ri recds,VRïtr'IIL-
L;ggcrs nödig, jongcnan:rcn dle b.v.,,rillen hclpcn nct de lnniirg vrrr de
naandcli jlcse contributie

,Geeft U nu cp bij c-n'der drio corluissielcdcn:
Ad bie pstrr.ten Jan dc Vot Ch.Baeten. .

ï1j clr.nken Ulllllllll Ch.B.

C OlI T R I B UT Ï E V E R}{ O G I1{ G

Eigclijk zou hct vcl noctcn,naar dc tljdcn zijn noncntccl zo slecht,
dr,t rie e r vcrd cr nict ovcr praten.
il COl.Jrn.lCTI zrl bIi. j vcn vcrschi jncn .Vind.cn jul]ic he t nöu zo vcr-
schril:]rcli j)<, d.-t e lke Junior 5 ccnt lrcr na..nd. en elke Senior 1ö ccnt
naandeli jics af draagt, tcr deklring van de..groto kostcn, die a:'.n de
ui t g:.vc vr.n ccl: :naandblLd verbond on zí jn ,
Dir' zou dan pcr 1 Jur.r ingi-r:r.Bcz:';arcn???????'???
Hct cnr6; fin'.nciëIc offcr jutliczrSds.
Dc co:rtrrbutrc l::::t ci-.r: priict:-sch op 50 ccnt voor Junj.orcl'r cn
fO ccnt vcor Scnroron.Dczc contributie opgchaalcl d.oor Onre Vrij;1I-
Iigcrs,inclusicf de bijdrage voor Contact brengt necr dan 300
5ulclen in hct Iaat j c .

De Ongcvallenvcrzckering vcir crlzc Spc]crs is net ingarLg van
"l 8 Icbrue.rt 1952 vcrlopcn.!dc hcbbcn Geerl gcld on deze vcrzel<cring
door tc l-e.tcn Icpcn.Dc prci:ic bcdroe3 rcor Can vl jf gulclen per
spelcr.Ecn verén1g1rg kost veel geld,zic maar

u.,.,*IfUUI 'Trr.ining
^flossii:5 Gc;',ccr:tc. . . . .

VorzckcrinLi...
Ondcrhoucl tcrrcincn.. . .
ní^!^..i ^-lIv.:uuI'1 .: -f ...
-,dni.rrstrr.ticlrost-:'.. . . .

C:ntrrbut:-c K.ll .V.8. . . .
Li-cht,'ui.tcr

Í 650,--
,,' 1000 . --j' 200.--
j' 1A0.--
f 4t)íl _-J /v'r.

J' )au.--
-! -EnJ .)w.--
j' 200.--
ï ZCA,--
Í 1oo.--
t' enn --J Jvv.

j' 100.--

Entrecs ..r..Í 1r0At--
Contributics. . .. . ;" 1000.--
Donatles . ...-,' 4Ö0.--

ldacielig salcio / 1000. --

Vcrvocrlcostcn.
A-rraarz i rn

Í 
'9a0 

'-'
dc Vct, Penningnccstcr.

f zono
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I Partilera 
I

dW Bualn€aa
f: H{APER.S
bedrij fsorganisatie
TeLefoon:0161" - 45 1A 24

E-mai l.: info@ hapers.com
Internet: www. hapers.com

VERMETTEN
ACCOUNTANCY

0001 Van BaaI& De Wifs
Personeet- en 0rganis atieadviseurs

Telefoon: 0161 - 45 60 00

E

BELASTI}lGADVISiURS & REGISTERA(COUl.lTANTS

Telefoon: 0L61 - 45 60 56

E-mai[: info@vermetten.com
Internet: www.vermetten. co m

Erog RNET

Telefoon: 0].61, - 45 11 60

E-mait: info@gtobe.nI
Internet: www.gtobe.n L

E Bisschop de Vetptein 7, 5126 CA GitzeE

000[

-
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Naam:
Adres:
Gehoortedatum:
h het dagelijks leven:
Lijfspreuk:
Lid V.V. Gilze sinds:
Hobby's:
Status bij de club:
Beste trainer:
Idool.
Roken:
Dnnken:
StamcaÍë:
Moet lachen als:
Bar goed nijdig als:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekert voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Esr meevaller:
Een tege,trvaller:
Lievelingskost.
Beste eigurschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste wouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:
T.v. programma:
Dat is goed br1 V.V. Glze:
wijwilligers
V.V. Gilze moet verbderen:
Op mijn verjaardag gean:

Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewqrs:
Hekel aan:
Ochtqrdhumeur:
BedUd:
Romantiek:
De auto van je levur:
Laatste boek:
Een goed advies:
Dat is ftntastisch:
Berniondering voor:
Vakantieoord:
Wat doe je met f 1000.000,-

Jaap Laarhoven
Mr. Schrauwenstraat 5

l3-6-',74
Student
t eefje leven als het allerlaatste uur
Van'87 t/90 dan effe niet, vanaf '96 weer wel
Muzieh speel saxofoon
Jeugdleider

" Hans Rasenberg
Charlie Parker
Af en toe bij de alcohol
Bier, maar ook heel rzaak cola
Ons Tipke
Boftom op t.v. is
Ik word opgejaagd
Feest
Verdriet, geen feest
Altematieve gitaarmuziek
Groen links
Nog geld in de lnip na caÍébezoek
Verlies N.A.C.
Pasta's
Vrolijk karalcer
Ongeduldig
Fori Amos
Heb ik die wel?
ril/elk systeem bedoel je?
Leuk
Loladamusica

Enthousiasme van

De opzet bij soriorenelftallsr
I-Ians Janmaat
Niet praldizerend R.K.
Nee
Bekenvinst van N.A.C.
Een planning die niet uitkonfr
Nee
Tussen I1.00 en 12.00 uur luikjes toe
Soms
Geen voorkeur
Nog drie keer slapen qr ik word wakker
Blijf vooral jezelf
Lowlands festival
Menssr dietegen armoede strijden
Ierland
Popfestival organiseren :r;.GdzÉop De Tip

l
0
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Gezamenlijke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zaLen
Restaurant sporthal
Cafe - Re s taur ant -Zalen
Cafe-Zalen-Snack<bar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwa]:ttarra
Bar

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

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

à'!+*ÀHÀ[tï1,i,ïï

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GlLZE

10 % kortins oD :

Vo etb a I s cho en en, s cheenb e s chïr ni ers, vo etb a I k0 u s en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
'§V'aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag kooprvond dinsdrg de gthele dag gesloten

a
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrorse ogen ziet u her direct: deze

jongens sean voor elkaar door her vuur. Door

niets laten zij zrch uit lret veld slaan. Al krijgen ze

er tien tegen. \let z'n allen her veld op, mer z'n

allen er ook weer af.

Het idee dat je door samenrverkins iers moois

kunt opbor-nven, spreekr de Rirhobirnk bijzonder

aan. \lhirrom? Omdat we midden in onze samen-

levins stean. Orndar rve altijd ons steentje bijclragen.

Rabobank
Baarl e-Nas.sau en omstreken

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

Ook als dat betekenr. dat we onze resen-es

moeten aanspreken. \{'ant 
"ve 

zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaamelijke gemeen-

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

kenheid. §íij staan voor u klaar. Ook na her laarste

iluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

I

I
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