
D
E

v
o

§

ilrir

irllt

II
llii\

a

H

$$$ i



VÀN ffiN$trKffiffiW

nRANKffirueffiArue hilffi" ffiV
Bavelseweg 43r 5126 NL GàËzs- ËeBeff*mm &3§ 6 I -455 456

ït trtrt r*
n{ Rrrl tr$r*B}i

X4

ilr ':J

-s-
@

:qri

-"trt
*"ï

{
,

t

UW ADRES VOOR:
AL U\il DRAI{KEI\
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VERHUUR TAPII{STALLATIES, HAI\GTAFELS E.D.

Acht keer per jaar versturen wij onze "wijnbrief' met duidelijke
beschrijvingen van diverse wijnen. lr{ieuwe wijnen, mooie vondsten en altijd
tegen een extra scherpe prijs. Mogelijkbent u geihteresseerd in deze

wijnbrief. Lever dan uw adres bij ons in. Het lidmaatschap is gratis.
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Bestuur

De Voorr,et
(6" seizoengang 1998/1999, december 1998, nurnmer 3)

"De l'oorzet" k ha cfuborgurn vun:
V.V. Gilze, lange Wagenstraat 52, Gilze de Supportersciub V.V. Gilze
Postadres: Postbus 137, 5126 ZJ Grlze lleuvelstraat 11, 5126 CM Gilze
E 0161 -451993 E 0161 - 455187

ln dit nummglrrrrrr
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze

"Voorzst" aan de orde komen:

= Nieuws van uw supportersclub

= Effe bijpraten met Toon van den Hout
+ Open Kaart van ..... onze zuivelman

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

= Sponsorloterij, doet u al mee?

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

Br1 Amo Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 45 1 1 69.

Afrnelden dient uiterlijk te geschieden voór
31 mei. Bij afrneldingen nadien, blijft men de jaarcontributie

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
o Aantal leden V.V. Gílze:433 i december 1998)

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

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

briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28

of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor twee

tientjes (!) oer seizoen.

r Aantal leden 202 Q:er 1 december 1998)

Inleveren kopij voor de volgende sYoorznt»z

r op diskette (Word of WordPerfect):

Uiterliik 1 rari 1999

op papler:

Uiterlijk 25 januari 1999

De kopij's.v.p. inleveren brj de redactie of in de Coca-Cola-

a

a

Aktie-bal in ons clu

ge Yoorreí oeccmbq I
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a 452443Jos van
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PYRAMTDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

0tsl-45?ó5x
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechren in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten l<unt u ook aÍhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert'

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partryerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat2T - Gilze
tel. 0161-452452

Altiid iets biizonders.
GALLNGALL



De laatste Voorzet lan dit jaar, een jaar waann

weer veel is gebeurd, een jaar waarin naf,rurldk

ook zaken zijn nagelaten Wr1 zijn echter een

vereniging met wijwilligers die ha beste met de

V.V. Gilze voor hebben. Wrj zijn trots op zulk

sooft mensen. Belangeloos stellen zij hm tijd
beschikbaar. Waarvoor? Natuurlijk vanuit een

groot stuk voldoening, een hobby m het is fijn als

dat gewaardeerd wor&. Daarom hebben wij veel

respmt voor ALLE wijwilligers en wensen wij
eenieder, fijne kerstdagsl, een leuke en veilige

jaarwisseling en uiteraard eur voorspoedig en

gezond 1999' 
BesÍuurv.v. Gibe

Van de

Af en toe krijgen we de opmerking te horen dat

wij eigenlijk alleen maar gekozen zijn maar wat
we nu precies doen, dat is voor velen een vraag.

Daarom werd er binnen het bestuur geopperd

om de meest belangrijke kwesties waarover wij
in het bestuur praten, te publiceren in de

Voorzet.
o bestuur moet vaststellen dat van het

voomemen om tijdens het seizoen

199711998 de aandacht vooral te richten op

de problemen rond de lagere seniorenteams,

niets of nauwelijks iets terecht is gekomen.

Opnieuw zullen we dit 'project' nog eens

opstarten en van belang is dat o.a' de

seniorencommissie meer body krijgt en dat

er een duidelijke scheiding kornt tussen

technische en senioren-commissie. Voor de

senioren-commissie zal Frank van Hoek de

'kar' trekken. Voor de technische-commissie

is deze functie nog niet ingevuld, Aimé

neent dit voorlopig waar.
r in het kader van de privatisering is er door

de gemeente een budget beschikbaar gesteld

voor renovatie van de kleedkamers. In
combinatie met een stuk zelfwerkzaamheid

wordt het kleedgebouw als het ware van

top-tot-teen gerenoveerd. Overigens wil dit
nog niet zeggen dat we daama privatiseren,

het is louter een lcwestie van achterstallig

onderhoud maar het bestuur heeft het

college van B&W duidehlk gemaakt dat we

eerst onderhandelen op het moment dat er

geen achterstallig onderhoud is t.a.v.

opstallen en velden.
o hoewel in eerste instantie gevolg zou worden

gegeven aan de uitrodiging van NAC om de

wedstrijd tegen Feyenoord te bezoeken met

ca. 175 jeugdleden incl. begeleiding, wordt

hier bij nader inzien toch van af gezien' Het

is een risicowedstrijd en NAC kan niet

garanderen dat er alleen jeugdleden in het

vak van Gilze gaan zilten. Gebleken is dat

Feyenoord-supporters systematisch

'infiltreren' in vakken van de thuisspelende

ploegen en het bestuur vindt dit risico te
groot en wil hier de verantwoording niet

voor dragen.

Dc Vëorret, Dxemher 1998

Fiine Kerstdogctr cn
cen Gdukkig
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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
Ëetcafe
Kwalttarra
Bar

De Pomp
\ Centrum
Achter de Tuintjes
De Hooikar
Den Heuvel
C)est La
De Kronen
De Tip
Den Brooy
l Centrum
Baloe

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORÏSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 7o kortins oD :

Voetbals cho enen, scheenbe s chïr niers, voetbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
\Uaar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag kooprvond dinsdrg de gehele dag gesloten



lk geef de pen door osn.,,.
Bedankt Bas Comelissen dat ik van jou
de pen mocht ontvangen. Toen ik te
horen kreeg dat ik de volgende

uitverkorene was die een stukje in dit
overigens prachtige clubblad mocht
schrijven dacht ik meteen: oooh, dat is
makkelijk want ik ga heL hier over
hebben, en hierover, en hierover. Maar
ik geef toe, nu ik hier dan achter mijn
PC-tje zit valt het toch weer tegen.
Maar bij deze toch mijn verhaal.
Voor diegene die mij nog niet kennen,

mijn naam is Maarten Comelissen en al
sinds 1978 lid van de W Gilze. In de

20 jaar dat ik nu lid ben, heb ik al zeer

vele elftallen doorlopen en ik ben, denk

ik, één van de weinige leden die kan zeggen dat
hr1 inmiddels bq ALLE senioren-elftallen het

doel heeft mogen verdedigen, inclusief dat van
Gilze 1 (!). En ondanks dat ik nog met veel
plezier elke week naar de Lange Wagenstraat
afreis is er toch iets wat me van het hart moet.

De laatste jaren waag ik me namelijk steeds

vaker af of de V.V. Gilze wel de naam van
'Vereniging' mag dragen. Ik heb namelijk het
gevoel of er steeds meer clubjes binnen de club
ontstaan die elkaar in geen enkele opzicht
willen helpen in welke vorm dan ook. Sterker
nog, ik bespeur zo nu en dan zelfs een soort van
onderlinge competitie in de trant van 'wij
hebben het goed voor elkaar, zoeken jullie het
verder maar uit'. Als er dan ook gelachen

wordt als een (lager) elftal van Gilze met een

flinke nederlaag de kantine betreedt, dan waag
ik me zelfs af, jongens denk nou toch alsjeblieft
eerst even na. Het verbaast me dan ook elke

keer weer als leden dreigen van de vereniging af
te gaan als de technische commissie 'hun' (?)

elftal niet bij elkaar houdt. Ik ben dan ook van
mijn mening dat je lid moet worden van een

vereniging omdat je ha leuk vind om op zondag

een balletje te trappen ongeacht met wie je dit
zolJ moeten doen. Je ziet je zogenaamde

voetbal-wienden toch weer wel in de kantine!
Ik weet daarom dan ook bijna zeker dat als de

technische commissie de wijheid zou krijgen de

senioren-elftallen evenwichtig en zonder enige

beperking in te mogen delen dat Gilze 3, Gilze
4 en Gilze 5 nu lekker in de (sub)top mee

zouden draaien en niet zoals nu al iaren hA

geval is dat slechts één elftal op hun sloffen
kampioen wordt. Kortom, als we iets meer il1

het belang van de vereniging zouden denken in
plaats van onze eigen ik, dan zouden nog meer

leden nog meer plezier beleven aan hur sport en

zouden de gekleurde bordjes met de naam van
'onze' elftallen aan de muur veel hoger
hangen! Tot zover deze persoonlijk kritische
noot, ik geefnu graag de pen door aan één van
de leden waar naar mijn gevoel het verenigings-
hart wel op de goede plaats zit: Amo 'van
Hintum'Aarts.

LlaarTm Comelissen

Bedsnkt!
De familie van Ad Graafinans laat hierbij
weten dat men het bestuur en leden van de

Supportersclub heel dankbaar .is voor de

getoonde belangstelling tijdens het verblijf van
Ad in ha ziekenhuis.

Effe bijproten met:
Toon Ysn den tlsut
HA is zondag 8 november. De meeste wedstrijden

in het amateurvoetbal zijn afgelast. Na een dag

droog weer sinds weken van dagelijks regen,

regent M ook vandaag weer eens pijpestelen. Een

van de 2 wedstrijden die in 4 D toch doorgang

vond was Bavel - Gilze. Onder de voomamelijk
v.v. Gilze supporters was ook Toon van den Hout.
Toon een man met een echt voetbalhart trotseerde

weer eeÍrs regen en wind om Gilze (helaas) van

Bavel te zior verliezen, (2-0) waar een gelijkqpel

meer als verdiend zou zijn geweest. Nagenoeg alle

supporters verscholen z.ch onder een grote

paraplu, die geen moment omlaag kon vanwege de

gestaag vallende regm. Toon die deze middag

positie koos schuin achter het doel deed het zonder

paraplu. Toon nam de natuur zoals hij kwam en

vond bijzondere maatregelen daar Ggen niet
nodig. Desgewaagd zní Toon, "Ge kunt daar wel

een tent neerzeften, nee en bovendien voor Gilze
heb ik gaag een nat pak over en wat ge misschien

nie geziur had" ik had urure goeie regenjas aan."

Zo verduidetjkt Tocn. Maar toch ook Toon van

den Hout zrl't zn\ mooie avaílwit paraplu lan
onze supportersclub ook zeker niet misstaan. Effe

bijpraten met Toon van den Hout op

maandagavond 9 november. Dat is eerder gezegd

dan gedaan. Al snel werd duidelijk dat we

uiteindelijk niet bijgepraat zouden raken, een

De Yoorret, De<embet 1998
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bedrijfsorganisatie
Tetefoon: 0L61 - 45 10 24

E-mail.: info@hapers.com
Internet: www. hapers.com
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VERMETTEN
ACCOUNTANCY

Telefoon: 0161 - 45 60 00
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Tetefoon: 0L6L - 45 11 60

E-mait: info@gIobe.nI
Internet: www.gtobe.nI

-
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,u,.rooffi 60 56

E-mai[: info@vermetten.com
Internet: www.vermetten.co m
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lawine van sportgeschiedenis werd door Toon

letterlijk en figuurlijk op tafel gelegd, oorkondes,

medailles, getuigschriftur, diploma's, foto's,

opstellngen uit het verleden' Teveel om op te

noemen. Daarom nodig ik Toon bij dezn al uit om

mogelijk in e€n volgarde "Voorzet" Àjn

sportervaringen, die ontelbaar zijn eens voor het

voetticht te brorgal. Als er nog lezers zoudur zijn

die zich afuragen, wre is nu eigurlijk Toon van

den Hout? r!

Daarvoor kort het volgende. Toon is 72 jaat tr
woont op Horst 58 te Gilze. Vroeger heeft hij in
ha boeren en tuindersbedrijf gewerkt. Vanaf zijn

33 jaar werkte hU eerr Pffir jaa' btJ de

gemeentelijke plantsoenendienst. Hiema werd

Íoon sportparkbeheerder. Dit is Toon zijn werk

gerveest tot en met zijn 61 jaar toen hij met

verwoegde uittreding alle tijd aan zichzelf ging

krijgen Een lange inleiding, ha wor& trjd dat

Tó zelf eens aÍm het woord kont. Een voor de

hand liggende waag. "Toon hoe is jouw

sportloopbaan verlopen?" " Het is allemaal goed

en wel fiuff ge moet er geen persoonsverheerlij-

king van gaan maken, en ook gezleirr mijn leeft5d

blijf ik liever wat bescheiden. Schrijft de drngen

mar gewoon op zoals ze Àjn." "Mar natuurlijk

foon da zijn we ook zo gewend." "Goed dan, Ik

ben pas met mrjn 23 laat gaan voetballen' Vanaf

mrjnzeventiende ben ik bij de jonge boerenstand

gegaan. Maar ook voor de oorlog was ik al verzot

ó[tpo,t*. Wij organiseerden met de jeugd brj

*. uit de buurt onze eigur Olynpische spelen'

We liepen zelfs de marathon, bij ons was die

trouwens niet langer a1s 3 km. Om tegen te gaan

dat iemand uitviel, moest er om de 3 minÉ€n

gestart worden. Ieder van ons liep met rugtummer

€n vertegenwmrdigde een land.
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achtertuin tussen de fruitbomen een zandbak

uitgegraven voor het verspringen. Verder had ik er

een cirkel getrokkur met de juiste afinetingen voor

het kogelstoten.

Dat heeft me twee keer het kampioenschap van

kring Noord Brabant opgeleverd bij het

verspringen met een afstand van 597 en 576 cm'

Esnmaal was ik reservekampioen bU het

kogelstoten met esn afstand van 10.41 meter' Dit

alles moest gebeuren in N'C.B tenue, d'w'z' met

lange broek. Bovendien warell vooral behoudende

boeien niel.. rn in voor de korte broek' Op

loopnummers langer als 800 meter heb ik nooit uit

kururen blinken. In'47 ging ik in militaire dienst en

werd ik araar teleurgesteld omdat daardoor alle

binding met mij, eigen sportwereld werd

verbroken. Eind'48 zat er mijn dienstplicht op en

kon ik me weer op sport toe gaan legge'n' Bij onze

jonge boerenstand wilde we wel eens wat anders

als atletiek. En zn l«ruam het dat we grngen

handballen. Maar al srel bleek dat we eigenlijk

liever tegen diejun bal aantrapten dan er mee te

gooiur. Dat was het begln van Toon van den Hout

à t 
"t 

voetbal. Het kringbestuur van de jonge

boerenstand was niet zo gecharmeerd van voetbal'

Het zou ook wel eqrs esn gevaar kunnen

betekenen voor het voortbestaan van de tum en

atletiekdagen. Nu deed het gerucht ook al de

ronde, ikhoorde bij caíë Doorakkers zeggen, "Het

schijnt dat er enkele boeren bij de voetbal willen

komen." "Ge kon de arg /aan en ook wel

minachting voelen." Aldus Toon' "Maar

uiteindelijk z#e k'toch door. Het was kapelaan

v/d Relt die ons over de drempel heeft geholpen'

Hij was geestehJk adviseur van zowel de

sportverenigrng als de jonge boerenstand' En rc

t*"- Toontje van den Hout br1 de R'K'S'V'

Gilze tereclÍ. De eerste 8 wedstrijden speelde ik in

Crtlzl3 Mijn eerste wedstrijd in ur tegur U'V'C'

(tXicoten) Ondanks dat Simon Witeveen in de

goal stond verloren we met 2-0' Dat was het

6egn. Vanaf augustus 1950 werd ik in Gilze 1

opg"tt"fq welke plaats ik in 11 jaar wijwel niet

màr hoeftle af te staan. In totaal speelde rk 354

wedstrijden in Gilze 1- Op 38 - jange leeftijd vond

rk rrujn '§Vaterloo" trjdens de wedstrijd S'V'S'S-

.5.2 - Gllzl 3 ( uitslag (0-2) door een zware

knieblessure ." 7ÉgtToon met wat weemoed in zijn

sbem. Maar desondanks is Toon tot op de dag van

vandaag een v.v. Gilze man in hart en nieren

gebleven. Eens even een overstapje naar het

Éetaalde voetbal, wat is jouw mening hierover

S Toen ik brj de jonge boerenstand ging

kwam het meer serieuze werk. Er werden in die

tij{ dat was eind jaren veertig, l«ingsportdagen

glhouden in rayonverband. Eindigde je bU de

eerste vijf dan kwalificeerde je voor deelname aan

de rrter-kring wedstrijden van de N'C'B' Ik heb

hier enkele keren aan meegedaan. Trainen deed ik

drie maal daags voorafgaand aan de grote

sporfevenemeÍt€n. Hiervoor had ik in de

Drr,aÉtr I99EDe
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Radio - TV 4a /arida
Kerkstraat 39 Grlze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD-i
wassen* drogen* koelen* vri ezen
strijken* koffiezetten* enz.....

pels & joosten hv

VOOfr AL UW BEOIAZINGEIY.

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 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161-227305
TeleÍax 0161 - 225804
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Toon? "Mijn belangstelling voor het betaalde

voetbal is aanmerkelijk afgenomen. De spelers en

en ook de punten, zrj het de punten indirect,

worden gewoon gekocht. Het ene

weemdelingenlegioen speeh tegen het andere. Laat

het in Glze nooit zover komen. Laten we het

betaalde voetbal ook niet promoten en zeker geen

satelietclub worden van.......? Toon maakt er geen

geheim van dat hU vindt dat de v.v.Gilze met

name bij de jeugd maar ook bij de §enioren wat te

strak is georganiseerd. Het is buiten de orde van

dit gesprek maar de echte "Voorzet" -lezers zullen

Toon zijn ingezonden stuk een paar jaar geledur

nog wel herinneren. Het tekent zijn betrokkenheid

en maakt duidelijk dat hU ondanks zijn kleine
.vraagtekens bU het belei{ hU eett echt v.v. Glze
man bh1ft. F.en kritische kantekening doa daar

geur afbreuk aan. Dat de v.v. Glze diep zit brj

Toon blijkt wel uit het volgarde. Toen vorig jaar

de indeling bekend werd van Gilze I bleek dat we

voor het eerst in de geschiedenis de grote rivieren

over zouden moeten voor de competitie-

wedstrijdur. I F.C -Fluks- Gelukvogels en

Merwestep het waren verurigingur waar we nog

maar weinig of mogelijk nooit eerder van gehoord

hadden. Dit gold ook voor Toon. Die onbe-

kendheid was voor Toon reden om al voor het

begin van de competitie het nieuwe vijandelijke

gebied te gaan verkennen. Toon wilde wel eens

weten waar die clubs te vinden zouden zijn. Toott

hierover: "Op een mooie zomerse dag in'97 ben ik

's morgens om 07.00 uur op de fiets gestapt. Mijn
doel voor deze dagwas om de accommodaties van

deze clubs eens even te aanschouwen. Ik nam een

paar blikjes frisdrank en wat koeken mee. Het was

al met al nog een hele ondememing. Voor het eten

van een friaje en een tros druiven had ik even

een korte pauze ingelast. Frn terreinverzorger \an
Fluks en een official van Gelukvogels bleken zeer

verbaasd over mijn bezoek. Het was 's avonds

20.00 uur voor ik weer op Gilse bodem was." Zo

vertelt ons Toon. }{eL zal duidelijk zijn dat sport

en je sportief gedragen voor Toon belangrijke

waarde in zijn leven waren m nog steeds zijn.

Zoals gezegd met Toon bur je niet zomaar

bggepraat Er àjn nog zoveel herinneringen dat er

meerdere Voorzeffen mee gevuld zouden kunnen

worden. Zoals Toon zijn herinneringen aan ijsclub

De Leempufien, en Àjn ambities voor

kunstschaatsen, Toon als jeugdscheidsrechter,'

Toon op trainerscursus etc. etc. Toon als

bestuurder, Toon als consul, als

elftalcommissielid, ffiw. eltw. Dat zrln

herinneringen van Toon. Maar hoevelen hebben

ook mooie herinnerngen aan Toon. Toon die zijn

privé-zwembad aan de Glze jeugd beschikbaar

stelde. Wie deed er niet mee aan de recordwed-

strijden 10 maal 10 meter? Op een eindeloos

lange tijst hield Toon de verrichtingen bU van de

Gilse jeugd. Wie deed er niet mee aan de

voetvolley en de 4 tegen 4 wedstrijdjes? ( Waarbij

Toon de v.v.Gilze spelertjes direct opmerkte)

Toon die zelf ook aktief meedeed heeft

op deze manier een niet onbelangrijke btldrage

geleverd aan het positief sport beleven van de

Glzer jeugd. Het was eëÍr greep, een uit het leven

gegrepen deel van Toon van den Hout. De man

die zo hou& van sport. Toon bedankt ur geefnog

fi,zlr eeÏrs een voorzet 
Jos van Dongm-

Von de supPortersclub

Ad Naaldentrofee
De Ad Naaldentrofee staat weer te blinkur bij

onze wienden van E.V.V. '58. Even was hij in
Gilze, maar de beste kaarten vielen op deze avond

bij onze wienden van E.V.V. Weer was het

gezelligonderling te kaarten, met een lekker hapje

erbij aangebode,n door de kantinemedewerkers,

Frans en Ria. Onze dank hiervoor namens alle

kaarters. De puntenverdeling: E.V.V. '58 1527

punten en S.C. Gtlze 1337 Pufiten.

Op bezoek bij de drukkerij van Amarant
Samen met William Akkermans gurg ik De

Voorzet mee ophalen b{ de dnrkkerij van

Amarant. Pia Comelissen, die de leiding heeft

over de dnrkkenl gaf een goede uitleg over de

werkzaamheden van zijn medewerkers. Een leuk

team heeft Piet daar op de drukkerij, echte

werkers, druk bezig mst 'hun" Voorzet. Daarom

ziet De Voorzet er ook ahijd keurig uit, een grote

a
I
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pluim voor de medewerkers en natuurlijk ook voor

Piet. In overleg met een paar bestuursleden togen

wrj ma de V.V. Gilze-caps en portemonn@s van

de supportersclub naar de drukkerij. Allen waren

bhJ met deze afienties, de caps werdar gelijk

opgezet en dankbaar werden er handen geschud.

Het drukkerijtearq zeer bedantd o.a. voor de

uitleg en goede ontlangst' 
Henk van Gester

Sponsoravond v.v.Gilze. (Heel gezellig)

Wrl willur hierbij de V.V. Gilze bedanken voor de

heel gezellige avon{ die perfect georganiseerd

was. Goed van eten en drinken dat netjes bezorgd

werd door Frans en Ria ook deze bedankt. Het

moordspel was leuk bedacht. Rianne Aarts was de

snelste moordoploster. Proficiat met de prijs.

Bedankt nameÍts de aanwezigen van de

supportersclub en volgens ons, van allemaal. De

V.V. Gilze is goed voor haar sponsors ur dat mag

ook wel; een dank wederzijds werkt ahijd.

Lid worden van de supportersclub?
Voor sleclrts 2 tientjes per jaar bent u al lid van

die nog steeds groeiende club. En beste mensen

uw steun is weer een steul voor de gehele V.V.

Gilze van pupil tot seniorenlid.

WU heten u graag welkom. Even laten weten en

wij schrijven u graag in als lid van onze club

P S W{ hebben weer eeÍr leuk en bruikbaar

cadeautje voor u als lid van de Supportersclub.

Vanaf 19 december delen wij dit cadearÍje uit. Al
zovast veel plezier met het gebruik ervan. (Koud

of warm, het kan allemaal). Deze attentie maakt

dat niks uit. Pak hern wel goed vast. Nieuwsgierig

geworden? nog even geduld.

Het park is leeg en alle vijver dichtgeworen,

schlemielig staan de zwanen rr het grijze licht.

t Is moeilijk met die zwanen mee te voelen

want af m toe, dan zit mijn vijver nà zo dicht.
Toon Hermans.

Het mooiste momert uit de wedstrijd Gilze - F.C.

Drunen vond ik de schijnbeweging met overstapje

van Ben Hoppenbrouwers waardoor e€Ír

medespeler vrij baan keeg en de roos trof. Om

echt van te genieten.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan

onze Nieuwjaarsbijeenkomst, op zalerdag 2
januari 1999, aanvang 20.00u en uiteraard

vindl die plaats in ons clubgebouw. Dat gaat rn

een ongedwongen sfeer en de ervaring leert dat

het altijd heel gezellig is. Alle leden, supporters,

sponsors en anderen die de V.V. Gilze een

warïn hart toedragen zljn VAN HARTE

WELKOM!! Drankjes zrjn tegen een zeer

gereduceerd tarief en we zorgen ook nog voor

een borrelhapje. Graag tot dan!
Ahiv iteitmcommi ssi e V. f" Gi lze

Op 14 november jl.
sponsoravond, voor

hielden wij onze jaarlijkse

de negende maal inmiddels.

En begonnen we destijds met zo'n 30 personen,

nu zijn dat er de laatsle jaren al zo'n 60. Onder

die 60 zijn daadwerkelijk 20 sponsors. En

hoewel de kantine dan al aardig gevuld is,

zouden wrj en de andere sponsors het leuk

vinden als nog meer sponsors de weg naar ons

clubgebouw zouden weten te vinden. Ieder jaar

proberen we de aanwezigen op een leuke

manierte 'onderhouden'- Zo hebben we al eens

een dart-avond, tafelvoetbaltoemooi, V.V'

ucn dffi! [lout
]let
Toon

a
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ontvangstruimte bij onze hoofclsponsor een

heus jeux-des-boules toemooi georganiseerd.

Dit jaar werd het ('opnieuw') een moord-

avond. Er was een moord gepleegd en met

behulp van wat aanwijzingen moesten de

aanwezigen de moordenaar, de plaats van de

moord en het moordwapen vaststellen. Als

ware detectives ging men na een "overbodige"

bingo-ronde aan de slag. En toch nog sneller

dan verwacht werd na enige tijd'"de juiste

oplossing aangedragen door Rianne Aarts, u
weet wel: die van MARITAMA-schoenen. Als

laatste lavam zij samen met Martijn binnen en

toch nog als eerste mst de juiste oplossing! Ha
buffet werd dit jaar verzorgd door Restaurant

Sporthal Achter de Tuintjes oftewel Huub van

de Ouweland. Ha zag er goed en verzorgd uit,

sterker nog het smaakte heerhjk. Dorst werd er

ook niet geleden: Ria en Frans Aarts zorgden

voor een perfecte bediening en nagenoeg alle

drankjes waren voorradig of men had ervoor

gezorgd. Enkele sponsors smaakten de

consumpties zo goed, dat men het verschil

tussen de fles thuis of die van de kantine V'V'
Gilze niet konden vaststellen! Compliment dus

voor de beheerder! Om twee uur ('s-nachts)

gingen we nog wat opruimen maar daarna snel

naar huis voor een (welverdiende?) nachtrust'

Sponsors die er waren: leuk dat er was! U hebt

bijgedragen aan een geslaagde avond en wrj

hebben slechts een advies: maak ook die andere

sponsors enthousiast en breng ze volgend jaar

mee. En dan gaan we voor ons tweede lustrum,

het l0-jarige bestaan van onze traditionele

sponsoravond.
En de sponsors die niet konden komen:jammer,

u hebt iets gemist, een echte moord-avond!

Noteer alvast in uw agenda van 1999 de

sponsoravond: zaterdag 13 novcnqber.

De aktiviteit staat dan overigens ook al vast'

Wij zullen dat tijdig aan u bekend maken, zoals

ook het programma. Gegarandeerd dat het weer

leuk wordt! 
ÍIririam Akkermans

Wist Íl dot.,...
o het dak van de kantine gerepareerd is

. daarmee een einde is gekomen aan de

lekkages in o.a. het magazijn en de

damestoiletten
o Ad Klaassen bij de reparatie van het dak

van de kantine een steentje kwijt was

. hrj dat steentje later heeft teruggevonden

tussen de tanden van zijn rijf

Komt qltiid vsn Pos,
die scheidsrechtersP§§
Slechts eenderde van de door de K}IVB

en applicaties voor de scheidsrechter is de

kersverse pas ook bedoeld als

georganiseerde wedstrijden staat onder leiding

van officieel aangestelde scheidsrechters. En

dat is veel te weinig, meent de voetbalbond'

"Gewaagd, neutrale voetballieflrebbers", klinkt

daarom de oproep op de poster, die alle

voetbalverenigingen in Nederland in oktober

hebben ontvangen. De vacature in vette letters

is omhjst met fotografie van arbiters in

verschillende situaties: op ha veld en in de

zaal, blj maÍmen en wouwen, bij jongens en

meisjes, bU jeugd en veteranen. De foto's zijn

niet willekeurig gekozen. Het aanbod van

KNVB-scheidsrechterscursussen is divers'

Voor de arbiter met ambitie biedt de Kln/B-
academie, verantwoordelijk voor alle

opleidingen in zowel het betaald als

amateurvoetbal, een gefaseerde scholing' Voor

eenieder beginnend (op het veld of in de zaal)

met de cursus 'scheidsrechter III' en voor een

enkeling eindigend in'scheidsrechter Betaald

Voetbal'. Maar ook voor de scheidsrechter die

minder hoog van de toren wil blazen, heeft de

KNVB meer dan genoeg in de aanbieding' Van

'Verenigingsscheidsrechter' tot
'Pupillenscheidsrechter' en

' Juniorscheidsrechter' .

Alle arbitrage-opleidingen zijn dit jaar voor het

eerst gebundeld in de zogenaamde

'scheidsrechterspas', een handig boekje met

verschillende frrncties. Of zoals voorzitter

amateurvoetbal Hans Lesterhuis het in zijn

voorwoord stelt: "De scheidsrechterspas moet

voor de arbiter van eenzelf<le betekenis worden,

die het monsterboekje heeft voor de zeeman en

een sofinummer voor de ingezetene van dit

goede land." Voor het eerst in de geschiedenis

van de KNYB ontvangt dit seizoen iedere

(nieuw) opgeleide scheidsrechter dit document'

Naast de loopbaanmogelijkheden, opleidingen

De lloorrel, t99E

en een middel om zelf
persoonlijk
het verloop



Café-Zalen 't Centrum biedt U vele rnogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzer'.
Ílij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging varl!

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uit jes' , etc.

grote en kleine zaal
- ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)

gezellig terras
sfeervol café

- geen zaalhuur
Steenakkerplein 2

Gilze, tel. 0161-451368

PËTËR FALTffiR B V.AUTOBEDRIJF
ln- en Verkoop van ALLE merken Nieuw en Gebruikte auto's

Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering
Constante voorraad betrouwbare occasions met

BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.

*ffi

ffi oLID
BOUAG

A(JTO
PEUGEOT RENAU[T CITROËN

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



van de carrière te kunnen vastleggen. Ook

biedt de scheidsrechterspas de mogelijkheid om

alle zaken te registreren die in de loopbaan van

belang zrjn: de gefloten wedstrijden, de

beoordelingen, de groepsindeling en ga zo maar

door.
Interesse om scheidsrechter te worden?

Schnjf of bel voor nadere informatie naar:

KNVB (Remco Zwartkruis) Postbus 515, 3700

AM Zeist (0343-499379) of informea bij het

districtskantoor van de KNVB waartoe V.V.

Gilze behoort: Takkebijsters 3, 54817 BL
Breda, tel. 076'5728356 (E-mail:

zuidl@knvb.nl)

s regels Ueldvoetbol
Speeltijd
Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften

van 45 minuten, tenzij anders is
overeengekomen tussen scheidsrechter en de

twee deelnemende ploegen. Elke afspraak om

de duur van de helften te veranderen (bijv. elke

helft met vijf minuten inkorten wegens

onvoldoende licht) moet zijn gemaakt voor

aanvang van de wedstrijd en moet in
overeenstemming zljn met de competitie-

reglementen.

De rust na de eerste helft
De spelers hebben recht op een rust na de eerste

helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15

minuten. De duur van de rust na de eerste helft

mag alleen met toestemming van de

scheidsrechter worden gewij zigd.

Bijtellen van verloren tijd
In elke helft wordt trld brlgeteld die verloren is

gegaan door:
r het wisselen van spelers;

o het beoordelen (verzorgen) van blessures

van spelers;
o het verlaten van het speelveld door

geblesseerde spelers voor verzorging;
r trjdrekken;
o enige andere reden.

De trld die wordt brlgeteld is ter beoordeling

van de scheidsrechter.

Strafschop
De speeltijd kan worden verlengd om een

strafschop te laten nemen aan het einde van

elke helft of aan het einde van de eerste of
tweede helft van de verlenging.

Verlenging
Competitiereslementen kururen voorzien in een

verlenging bestaande uit twee gelijke helften

Gestaakte wedstrijd
Een gestaakte wedstrijd wordt overgespeeld,

tenzij de competitiereglementen anders bepalen'

Volgende keer gaan we in oP regel 8,

"begin en hervatting van het spel"
ll'illiam Akketmans

(bron: spelregels Veldvoetbal KNVB)

Gedrog§code v U § ln
Het deel uitmaken van een team en een

vereniging is voor veel ouders een belangrijke

reden om hun kind te stimuleren te gaan

voetballen binnen de V.V. Gilze. Het is bekend

dat normen en waarden bij de jeugd onder druk

staan. Dit geldt voor de voetbalverenigurg,

maar ook op alle andere plaatsen waar jeugd

elkaar treft. Pesterijen, gebrek aan respect voor

elkaar en leiding, vandalisme enz. lijken haast

onvermijdelijk met grote groepen jeugd

verbonden te zijn. De jeugdcommissie en de

leiders/trainers menen daarin ook een

opvoedende taak in te hebben. Kinderen moeten

leren een ieder respectvol te benaderen en

andermans eigendom met rust te laten. Om

voor eenieder duidelijk te maken wat w4

bedoelen staan hieronder de belangrijkste regels

(=gedragscode) vermeld zoals die gelden binnen

de V.V. Gilze.
Wij verwachten van onze jeugdspelers en

speelsters dat zlj:
. zich onthouden van discriminerend gedrag

o respect hebben voor anderen en andermans

eigendom
o pesterijen, vandalisme en diefstal

achterwege laten
o zich onthouden van commentaar oP

begeleiding en arbitrage
. op wedstrijddagen op de aangegeven tijd

aanwezig te zijn
. op trainingsavonden 15 minuten voor

aanvang aanwezig t zijn
. trjdig afrnelden bij eventuele verhindering'

Let op: aftnelden is VERPLICHT!
. Zich in woord en gebaar gedragen zoals dat

brj V.V. Gilze gangbaar is

te allen tijde sportiviteit hoog in het vaandel

houden.

De Yoot ct, Dcteobcr l99E



\íAN DELFT SPORT

Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

GESPECIALISEERD IN:

odidod+.

I
UIPMENT

Doelstraat 11

5101 PA Dongen
Telefoon.A162-312733

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 14 45
fax.0161- 453432

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

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)

o



Het nist opvolgen of naleven van deze regels

(:gedragscode) kan als gevolg hebben:
. het worden weggestuurd voor de trainrng,

met bericht aan de ouders
. schorsing voor één of meerdere trainingen
. schorstng voor één of meerdere wedstnjden
o het krijgen van een altematieve straf zoals

bijv. corveedienst op zaterdag.

Bij emstige overtreding van de gedragscode

zoals bijvoorbeeld diefstal en/of geweldpleging

zal niet worden geaarzeld om het lidmaatschap

per direct te beërndigen. Bij onregelmatigheden

zullen wij altrid de ouders op de hoogte

brengen.
Voor zover u dit nog niet hebt besproken met

uw kind aan de hand van een eerder uitgereikte

brief, verzoeken wij u dit alsnog middels dit
schrijven te doen.

De jeugdcommissie

Jeon de Koninck
Hebt u dat ook: "bij een ander is het gras altrld
groener". Begint al br1 je thuis, je hebt je

woning leuk ingericht, kom je een keer ergens

op lrsite en denk je, "verrek, dat is leuk,

moeten wij ook hebben". Voordat je het weet

sta je al in die winkel of doe-ha-zelf-zaak om

het idee, datje br1 een ander hebt opgedaan, te

verwezenlijken. Maar het beroerde is: het lukt
je absoluut niet om het 'mooie' dat je bij

iemand anders hebt gezien ook bij jou op

dezelf«le manier te laten tonen. Dus, weer iets

gekocht wat je eigenlijk nia had moeten doen,

want je hebt er uiteindelijk geen prettig gevoel

bij, zeker als je later weer terugkonrt bij de

plaats waar je dat idee hebt opgedaan. Voor een

deel komt die drang om alles nst zo leuk te
maken voort uit de welvaartsmaatschappij

waarin wij nu leven. Alles wat we NODIG
hebben, ontbreekt ook niet. Dus ga je dingen

aanschaffen die je wel leuk vindt, maar die je

ook net zo goed kan missen. Als je daar goed

over nadenkt en je beseft dat je alles hebt wat je

hartje begeert, dan kom je ook wel eens bij

mensen die zich,
. óf de luxe zoals jr1 hebt zich nia kunnen

permitteren
. of al een beetje verder zljn an goed kunnen

relativeren dat het groene gras bij een ander

ook af en toe "gemaaid" mogt worden'

Want laten we eerlijk zljn, gaalrr we zelf ook

niet het liefst om met mensen die gewoon

zichzelf bhjven en dus niet zichtbaar er

genoegen in scheppen om met wat meer luxe

zich willen onderscheiden van de medemens.

Want besef, dat ook bU die ander tussen het

groene gras onkruid groeit.
Jean de Koninck

KqlendcÍ tr 999
Al enkele jaren geven wij narnens de V.V Gilze

en haar Supportersclub een verenigingskalender

uit Op die kalender vermelden wij per maand

de belangrijkste aktiviteiten en werden ook de

shirtsponsors vermeld. Wrj gaan dat anders

doen. In overleg met de supportersclub stappen

we qua kalenderperiode af van het oude

vertrouwde kalenderjaar (anuari-december) en

zullen wr1 blj aanvang van het seizoen

199912000 een seizoenkalender uitgeven.

Overigars is de vorïn daarvan nog nia
vastgesteld, maar wrj denken dat de

aktualiteitswaarde en betrouwbaarheid zal

toenemen en dus uiteindelijk ook de

attentiewaarde van de gebruiker! Deze

jaarwisseling dus geen V.V' Gilze-kalender,

maar het voomemen dat we iets nieuws voor u

Ír petto hebben. Nog even geduld dus!

Desalnienemin wenst de redactie van De

Voorzet u een fijne jaarwisseling en alle goeds

voor het nieuwe jaar in een goede gezondheid,

want dat is uiteindelijk toch het belangrijkste!
Redactie De L'oorzet

f, ktivitcitcnovcrzicht
tlm februori I999
18 dec.

19 dec.

28 dec.

29 dec.

2 jan.'.

8 jan.:

5 feb

12 feb

12 feb

Pupillenbingo (Kantine W Gilze)

Clubavond Supportersclub (Restaurant

de Kronen,
Z aalv oetb altoemooi J eu gd ( Sp orthal)
Zaalv oetb altoemooi J eugd (Sp orthal)

Nieuwjaarsborrel (Kantine V.V. Gilze)

Kaartavond Supportersclub (Kantine

V.V. Gilze)
Kaartavond Supportersclub (Kantine

V.V. Gilze)
Camavalsbal (Kantine V.V. Gilze)

Worstenbroodaktie
(Supportersclub V.V. Gilze)
'Worstenbroodaktie

(Supportersclub V.V. Gilze)
13 feb

Dc Yoorrct" Derember 1998
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Worstenbroodsktic
Supporterstlub
Natuurhjk, het most nog kerst worden, maar

als de Voorzet na deze editie uitkomt, zal de

Worstenbroodaktie misschien al achter de rug

zijn. Daarom gaan wij u nu alvast warm maken

voor deze bijzonder gezellige, lekkere, leuke en

hartverwarmende aktie van or,ze

supportersclub. Op wijdagmiddag 12 februari

1999, dus wijdag's voor Carnaval, staft men

met de verkoop in de buitenwijken en tegen de

avond bereikt men al de bebouwde kom. Op

zaterdag 13 februari is het helemaal een drukte

van belang \ilant met man en macht bezoekt

men dan ALLE huizen in Gilze. Het wordt al

wat minder, maar enkele jaren terug hoorden

we nog wel eens van "goh, hier is niemand

geweest". Nee, u hoeft absoluut niet bang te

zijn dat uw woning wordt overgeslagen, sterker

nog, onze enthousiaste verkopers zullen eerder

twee keer aanbellen in plaats van u over te

slaan. Onze vaste klanten weten wel dat ze dit

OVEN-heerlijke worstenbrood niet mogen

missen. Sterker nog, ze komen in gewetensnood

als ze door omstandigheden geen worstenbrood

zouden (kunnen) kopen. Het is voor veel

partijen een uiterst goed Produkt:
1. Voor u als klant
2. Voor uw suPPortersclub

3. Voor uw kwaliteitsbakker

En dat alles voor de gewone winkelprijs, dus

NIET duurder! Want het is niet zomaar een

fabrieks-worstenbroodje, het is ambachtelijk

gebakken in de bakkerij van AD en JOLANDA

SPAPENS. De verkoop geschied door top-

verkopers die u uitgebreid over kwaliteit en

prijs kunnen informeren. Zij dringen u niets op,

maar u kunt er niet omheen. Want u laat een

kans liggen als u besluit 'nee' te zeggen tegen

het unieke aanbod van de verkoper. Kortom,

wrj adviseren u b{ het inkopen van uw

boodschappen tegen de camavalsdagen er

1. schriftelijk:
onderstaande bon uitknippen, invullen en

inleveren bij Henk van Gestel,

Nerhovensestraat 28, Gilze

2. telefonisch:
pak uw telefoon en druk of draai het

nummer: 455549. U vermeldt uw naam en

adres, geeft het aantal gewenste

worstenbroodjes door en de dag \À/aarop u

de bestelling thuisgebracht wil hebben

(wijdag of zaterdag)

3. via E-mail:
stuur een e-mail naar

"akkertje@worldonline.nl" en vermeldt

uw naam en adres, geefhet aantal gewenste

worstenbroodjes door en de dag waarop u

de bestelling thuisgebracht wil hebben

(wijdag of zaterdag). Uw e-mail dient u dan

overigens voor 12 februari te versturen!

Bovendien vragen we voor het welslagen van

deze aktie nog enkele medewerkers. Natuurlijk

. rekenen we op de 'vaste' krachten van vorige

Jaren, maar ook nieuwe medewerkers zijn van

harte welkom. Daarom

Bestelling Worstenbroodaktie
Supportersclub V.V. Gilze

Aantal worstenb roodj es :

Bezorgen op: wijdag I zaterdag*)

tijd: ............. uur

Inleveren bii: NerhovensestraaÍ 28. Gilze

Naam:

Tel.

Adres

doorhalen wat NIET van ts

u ons wilt dit
om alsvragen wll aan u

ook kenbaar te

gc Yoorrct, Dxanber 1996

rekening mee te houden dat wij nog met

kwaliteits-rnorstenbrood brj u aan de deur

komen. En net als vorig jaar kunt u nu alvast

uw bestelluigen doorgeven, schriftehlk,

telefonisch of per e-mail.
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U kunt elke dag winnen ...
In clc Grote Sponsor LoLerij rnaakt u elke dag
kans op 25.000 gulden en bovendien elke week
op 100.000 gulden en alle Bingoprijzen.
Misschien r,vint u zelfs de jaarlijkse
Superhoofdprijs van één miljoen gulden.

.., en Éw club wint altiid
Als u de bon hieroncler instnurt, gaat 5 gulden per
lot naar uw club. U speelt dus voor uw eigen
goede doell Daerrnaast stellnt u ook Humanitas,
vier Rijksrnusea, Terre des Hclrnmes, deJohan
Cruijff Welfare Foundaticln en r,.ele anderen.

Zo simpel speelt u mee:
Als u clc bon hieroncle r- invult cn \ crstLlLlrt, gr.e [t Lr

urachtiging onr cenmaal pcr maancl 10 glrlclcn pcr lot
viln Lr\\' re kcniug aI tc schrijve n. Llu, uniclic lotnunr-

maar
mcr zict u op u\\ giro ol banltalst:hril't staan.
[-r ckrct clan elkc uraanc[ rncc ailrl clc trekliing,
r'll lllx;tLl :rr k.ttt. o1r .1ll( p11j21 11Johatr Cruijff,

EIke week:
Bingoprijzen !

Bovenclien specll r.r elke week
gratis lnee voor clc

Bir.rgopr-i.jzen tot 25.t100
gulclen in dc Rccorcl Shorv
nret Marti.jn Krabbc o1t

RTL 4. Lllv bingoliaartcn
hri.l gL u arutor.r'ur1isch thuisgr:stu urcl.

Verrassingspriizen !
Zelfs zonder volle kaart kunt u met de

Bingo nog winnen. Flce It u rlinstcns l2
van clc 15 gctallen gocd? Dzrn kunt u binncl 2-1 uur
clc Bingolijn bellcn cn ktrns makcn op vcrrassings-
prijzen. cacle:rubonncn cn... e crt uitnocliging n?tar cle

Stuclio. Dan rvorclt u misschicn kancliclaat o[ *'rnt rr

cle RM\\'!
Allc uitslage n vinclt u op tclctckst, in un, huis-nan-
huisblacl cn op irltcrnct. ()l bcl clc L.litslagcnliin:
0c)0c) - 0088 thrr (r/nr.l

Na inzending ontvangt u uw lotnummer(s), Bingokaarten en uitgebreide inÍormatie.

In de Grote
Snonsor lxterii
riordt elke dud

gewonnen.

SpónSofpfijzen: erke maand 1ooo,.
(laàtste 5 cijÍeri goéd), 100,- {laatste 4 ciiÍers

ISoed], 10.- {laatsté 3 ciifers goed}

00.000,= elke week

dag

@

a
dF

voör een kaart bli hèt 23ste ti rÍl

e€nvoor

'ï
op èen

ik speel mee voor mijn favoriete goede doel en maak tegetijk kans op alle prijzen in
I de Grote Sponsor Loterij, inclusief het miljoen en de wekeÍijkse Bingoprilzen.

De samenstelling van
het prijzenpakket kan
per maand variëren.

lk speel mee voor:

3219
V.V. GILZE

GILZE

lk machtig u hierbil tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg van
nevenstaande rekening af te schrijven.

l1 Í 40,= (vier lotnummers)

i l I 30,= {drie lotnummers)
I Í 20,= (twee lotnummers)
il í ta,= (één lornummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder
i nvu I len met bl oklette rs.

:l de heer n mevrouw 603.98.10

Naam

Ad res

Pl a ats:

Postcode:

Bel mij bij een priis
boven de /10.000,-.

(Post)banknummer:

Tel Nu met bingol

Datrr m
Handtekening

Van Eeghenstraat 70,
107'1 GK Amsterdam.

[V]eer inÍormatie: 020 - 677 68 00

Alle prilzen, ook de bingoprijzen, worden
automatisch op uw rekening biigeschreven.
Verkoil req oment Trckkinq vindt elke ma.nd p aals en woftlt verricft
door mr PJ N van Os. nolar s re Anrst-ordam Priizcn boven de 1.000
q! den worden tre !st met 259; kansspe b€last níJ Opzeggen kan op
ie.ler moilrenr De lot-.rlj is gLredSekeud door de Staalssecretars van
Just t e onder nLríinrer t O 73010002/829 2 dd 19112 1997

Bon invullen, uítknippen en in een envelop (zonder postzegel) verstttren aan
Grote Sponsor Loterij, A,ntwoordnummer 875, 1100 VG Aitsterdam-

öot priis nii tZ of mes getailen goèdl Kans op em
uitnodiging voor de Record Show, VIP-arrangementen,

. cadeaubonnen en andere verrassingspriizen.

25.000,= elke

25.000.=
bti 22 §€tallèo

10.000,= tot 5,=



Het is heel gezellig werk en voorgaande jaren
heeft steeds aangetoond dat alles in een
werkehjk heel gezellige sfeer verloopt. Meldt u
daarom aan als medewerkers, wg hebben
behoefte aan chauffeurs (met auto) en
natuurhjk verkopers. Ook dames worden
natuurlijk uitgenocligd te reageren. Vul de
onderstaande bon rn en geef hem af aan Henk
van Gestel, Nerhovensestraat 28, Gilze. Ook
voor meer rnfonnatie kunt u bij Henk van
Gestel terecht. Henk is telefonisch te bereiken
via nummer'.455549.

Nicows von de Grote
Spon rorloterij
De nationale Sponsorloterij is dit jaar
overgenomen door de Postcodeloterij en kreeg
daama ook de nieuwe naam De Grote Sponsor
Loterij.
Elke dag maakt u kans op een prijs, te weten:
o eenmaal per jaar I miljoen, op 31 december;
. elke maand / 1000,00 (laatste 5 cijfers)
e elke maand / 100,00 (laatste 4 cijfers)
. elke maand / 10,00 (laatste 3 cijfers)
. elke week thuisbingo / 25.000,00 (voor een

volle kaart bij 22 getallen)
. elke week bingoprijzen van / 10.000,00 tot

/ 5,00.
. elke wek kans op een BMW!
. elke week / 100.000,00;
r elke dag / 25.000,00
Kunt u nog redenen bedenken om niet mee te
doen?

Want net als voorheen steunt u daarmee de
V.V. Gilze. Per lotnummer van / 10,00 gaat
50oZ daarvan en dat is MJF gulden rechtstreeks

naar de V.V. Gilze. Een gulden gaat naar
andere goede doelen zoals Humanitas,
Rijksmusea, Terre des Hommes enz. Zo ziet_ t
dat slechts 4 gulden van uw inleg bestemd is
voor de organisatie en prijzengeld. Heus, vijf
gulden is een fantastisch leuk bedrag voor onze
vereniging en wrj waarderen uw steun! Vul
daarom de bon in die naast deze pagina is
afgedruk en stuur hem op of nog beter, geef
hem af aan de bar m ons clubgebouw of aan
William Akkermans, Pastoor van Dijkplein ll,
5126 HD Gilze. Want als u uw kaart via de
V.V. Gilze laat insturen maakt u kans op een
leuke extra prijs Elke kaart die wordt
ingeleverd bij de bar of via William Akkermans
krijgt een volgnummer en elke 10" kaart wordt
beloond met een fles wijn! En nog voordat u
daadwerkelijk deelnemer bent aan deze lotenj,
maak u al kans op een extra prijs. '

gdzokcn
Zaalv oetb altoernooi Winterstop
Zoals al in de vorige Voorzet vermeld,
organiseert de jeugdcommissie weer het
jaarlijks terugkerende Winterstop-
Zaalvoetbaltoemooi in de sporthal 'Achter de
Tuintjes' en wel op maandag 28 december
1998 en dinsdag 29 december 1998.
Alle jeugdspelers en jeugdspeelsters komen dan
aan bod.

De indeling van beide dagen is als volgt:
Maandag 28 december 1998
C-Junioren 09.00 -12.00 uur
A- en B-Junioren 12.10 - 15.00 uur
F-Pupillen 15.05 - 18.00 uur

Dinsdas 29 I 998
D-Pupillen 09.00 - 12.30 uur
Meisjes 12,45 - 14.55 uur
E-Pupillen 15.00 - 18.00 uur

De uitnodigngl waag om team-opgave is al
ingevuld en wel teruggestuurd door de leiders
en op het moment van verschijnen van deze
Voorzet is het gehele programma al
aangemaakt.

' Jeugdleider/j eugdtrainer
Je voelt hem al aankomen. Als het aantal
spelers en teams groeit, dan groeit ook meteen

f, 6 N ],t E LDI HGSFORi'|O u ER
WOR§TEI{BROODFKTIE
SOPPORTERSCLOB V.V. GILZE

Naam

Adres:

telefoon

gewenste flmctie: chaufiFeur / verkoper *)
Inleveren bij: Nerhovensestraat 28, Gitze

doorhalen wat NIET van l§

De Voorrct, Dccembcr 1998
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de vraag vanuit de jeugdcommissie om nieuwe
j eugdleiders/j eugdtrainers.

\Mant zo als jullie weten, willen we de

begeleiding van onze jeugdteams zo compleet
mogehjk maken en daarom hebben we bijna
altrjd 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 te zin en tijd hebt om een teanil te gaan

begeleiden, hetzrj op zaterdag en/of 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!

Inmiddels is Gilze F 4 Pupillen inderdaad als

nieuw team ingeschreven bij de KNVB en ook
hier is de begeleiding al weer rond. De
leiders/trainers van Gilze F 3 Pupillen (Hans,

Joost en Richard) gaan naar het nieuwe team

Gilze F 4 Pupillen en bij Gilze F 3 Pupillen is
de leiding in handen van Joost Ligtenberg en

John Oosthoek.

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 korte broek is weer voorbij!
We moeten weer wat meer bescherming zoeken.

Dus: Als standaard-uitrustingsstuk een

trainingspak aan of in je voabaltas en zoÍg eÍ
ook voor, dat je voor na de training of voor na

de wedstrijd een jas bU je hebt en eventueel een

muts voor op je natte haar.

Ook het daglicht wordt een stuk minder en zoÍg
er daarom voor, dat je licht van je fiets in orde

is, als je naar de training toe fietst en van de

trainmg weer terug naar huis fietst. Als toch het

licht van je fiets nagekeken moet worden, let
dan ook op je remmen! Overigens heeft ook de

politie gezegd, dat zij strenger optreden tegen

fietsers, welke onverlicht rr het donker fietsen.

Afgelasting
Inmiddels zijn er toch al wel verschillende
competitie-programma's afgelast vanwege het

slechte weer en/ofde slechte gesteldheid van de

velden. Elke keer weer is het voor velen

onduidelijk of het voetbal afgelast is of niet.

Of het programma door de KNVB is afgelast,
kun je thuis zien op je TV als je

Teletekstpagina 603 raadpleegt. Als je dan kijkt
bij het district Zuid I (hier hoort onze

verenigrng toe), dan staat daar aangegeven of
onze jeugdwedstrijden door de KNVB afgelast
zijn. Dit is meestal voor het eerst zichtbaar op

vrijdagavond rond 18.00 uur.
Als het echter al eerder duidelijk is, dat het

prograÍnma afgelast za1 worden, dan plaatst de

KNVB het afgelastingsbericht al eerder op

Teletekst. Verder moet je, als de KNVB het

programma niet afgelast, maar het is toch

twijfelachtig of het programma door zal gaan

of niet, gewoon op zaterdagmorgen even naar

het Sportpark toegaan of telefonisch informeren

bu het Sportpark (tel. 0161-451993) of je
betreffende wedstrijd wél of niet doorgaat.

Bel dan niet naar je eigen leider thuis, want die

kan vanaf thuis niet zien of er op ons eigen

Sportpark gespeeld kan worden. Bt een

uitwedstrijd kan hij er al helemaal niets van

zeggen!

Op het Sportpark wordt bekeken of de

wedstrijden thuis door kunnen gaan of niet.
Met betrekking tot de uitwedstrijden zijn we

aflrankelijk van het bericht van de tegenstanders

over een mogelijke afgelasting van die

wedstrijden.

Jeugdleiders-/j eugdtrainers-bij eenkomst
Extra geheugensteun:

Op maandag 21 december 1998 is er weer een

bijeenkomst voor onze jeugdleiders en

jeugdtrainers. Hier komen weer een aantal
zaken aan de orde, welke voor de leiders en

trainers belangrijk zijn om te weten. Nu zullen

we het o.a. hebben over het

Zaalvoetbaltoemooi voor onze Jeugd tijdens de

Winterstop. De bijeenkomst begint om 20.30

uur. S.v.p. bij verhindering even afmelden bij
iemand van de Jeugdcommissie.

Reisgelden jeugdteams t/m december 1998

Het verzoek aan de leiders om de

reiskostenformulieren t/m december 1998 n te
leveren voor 3l-12-1998 bU Jan Faes

(Ridderstraat 23) of bU Toon Faes

(Kapinelstraat 17). Met deze formulieren
kunnen wij de reiskostenvergoedingen voor de

ouders uitbetalen. In de loop van januari 1999

zal dit dan verder worden afgewerkt

De Yoorrct, Deunber 1998



Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder-
menu en pannenkoeken.

Tijdens de wintermaanden, van Oktober Um April, ook glas-
grillen, f142,50 p.p., minimaal24 uur 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
Ghaamseweg 21

5126 NE Gil-ze
tel: Oí 6í -451548

D'n Brooy

9ez e

a

a

a

Eetcafé

è
o

trrg§

are,lÉker 
eÍu,

o
?.u,

ledere 3 maanden wisselend keuzemenu
Drie gangen fl 35,00

a



Trainingsvergoedingen t/m december 1998

Ook doen wii het verzoek aan de trainers om

het aantal trainurgen door te geven vóór 3l-12-
1998 aan Jan Faes (Ridderstraat 23) of br1

Toon Faes (Kapittelstraat 17). Hiermee kunnen
we dan ook dit onderdeel afiruerken in de loop
van januari [999.

\ilinterstopAilintercompetitie
Onze teams Gilze A l, B 1 en C t hebben een

wurterstop van 26-12-1998 Vm 09-0 1 -1 99q.

Onze teams Gilze B 2, C 2, C 3, MA 1, MC 1

en D 1 t/m D 4 hebben een winterstop van 26-
I 2-l 998 t/m 16-0 l-l 999.

Alle E en F teams hebben een winterstop van
26-12^1998 tlm 02-01-1999. Voor de

zaterdagen 09-01-1999 en 16-01-1999 hebben

we een aantal wiendschappelijke wedstrijden
gepland in een zogenaamde wintercompetitie
met een aantal verenigingen hier uit de buurt.
Mogelijk dat er voor andere teams inmiddels

ook nog wat vriendschappelijke wedstnjden
zijn toegevoegd.

Toon Faes

, Prcnt von de moond

Yrede

Vrede is een kind dat glimlacht als je emaar kijkt,
een weiland waar jonge veulens graztrr.

's Avonds samen fijn naar huis toe fietsur op de

dijk, het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen.

Vrede is geen $oene tafel maar een stille kracht,

een slsteem, geeÍr plan dat wor& berekend of
bedacht. Vrede is een opa die verliefd met oma

danst, wede is de gloed die in veftrouwde ogen

glanst. Vrede is een oud verhaal dat met een ster

begint, een stal, een houten kribbe...... en een kind.
Toon Hermans.
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AUTOBEDRIJF

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

OPEL DEALER ó

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289



llistorie V.V. Gi§ze
Zoals gebruikeh3k nemen we elke editie een stukje historie op in ons clubblad. Ditmaal hebben we in
"Contact", het voormalige clubblad van de RKSV Gilze, iets gevonden over: "Kiske"
Uit het clubblad "Contact" ran de R K S.V. Gilze. Ha stukje historie is genomen uit het de<embemummer
van 1954. Het is geschreven door Ed Hoeks. Onder de naam Td schreef hij regelmatig in het clubblad. Ed
was een zoon van Dr. W.R.P. Hoeks die enige tijd voorzitter was van de R.K.S.V. Gilze. Helaas is het deze
keer niet mogelijk om het in de originele lay-out afte drukksr daarvoor is de leesbaarheid te slecht.

Kiske
"Kiske", noemden hem alle jongens van het dorp. "Van Laarhoven" zeiden de grote mensen de weurige keren,
dat ze hem op strad tegenkwamar. Kiske lan Laarhoven had een klein huiske en een nog kleiner pensioatje,
waarvan de helft nog verorberd werd door twee lieve kleine pinchertjes. "Jan," zei moeder, "Kiske heeft
gerraagd ofjij nog evur langs kornt, voor je gaat voetballen." Dan wist ik het al . Kiske had weer een bood-
schap. Dat gebeurde zo elke week wel een paar keer. Van ons, helemaal naar het kerlqlein, 20 minuten en dit
dikwijls voor eén haring of een half broodje. En dan brlna ahrld als wij een belangrijke wedstrijd moesten
spelen. Weer woeg ik moeder, waarom Kiske niet naar het gasthuis ging. Daar kon hr1 het goed hebben en nu
was het aÍïnoe. Maar moes glimlachte even, streek mij over mijn blonde kuif en zei zachtjes: "Jàngen, Kiske
kan niet van njn huisje scheiden, daar leven nog zoveel mooie herinneflngen voor hem, dat een afscheid
daarvan een afscheid van het leven baekensn zal." Als moeder zo sprak en dee{ was mijn weerstand
gebroken, ook al snapte ik niet welke die herinneringen moesten njn. Daar stond in het hele kamertje voor
geen vufgulden waarde, maar ik ging. "Jan," zei Kiske, "brarg jij even deze schoenen naar de schoenmaker?"
En zonder mijn antwoord af te wachten, wikkelde hij ze in een stuk papier en gaf z-e aan mij over. Met de

schoenen stapte ik naar buiten. Daar riep Kiske mij nog na: "Zegiqen de schoenlapper, dat ik zo lang op
mijn kousur moet lopen. Vraag maar ofje er niet op kunt wachtsn." Fluitend stapte ik aan. Tosr ik langs ons
huis k\À/am kon ik mijn plannetje niet langer uit stellen. Gauw wipte ik naar binnen en telde mijn qpaarpot. F
9,80. Dat zou kunnen. Nu nog moeder bepratur. "Moeder, kent u die nieuwe voetbahrui van Harry van Rooy,
de keeper lan het zesde. U weet wel, die zwafte trui met die wiue geborduurde sleutel erop." Moeder kende

ze nid, maar mijn overtuigende betogingar gaven toch de doorslag. Ik kreeg mij f 9,80 mee. Toen g$g het in
looppas naar het kerlglein. Eerst naar de "Concurrent". De trui lag voor de etalage, met een grote witte
sleutel aan de linkerborstkant. Een pracht lan een trui. Even nog de neus tegen de etalageruit en dan naar
binnen. "Acht gulden, jongeheeq zal rk zn even voor u uit de etalage halen?" "Ja het is een pracht lan een trui
ur ze past u prima." "Goed." "Alsjeblieft, jongeman en suc@s met uw club." Nu nog gauw even langs de

schoenlapper. Ik gaf het palde af. De schoenlapper keek even en schudde dan het hoofcl. "Nee," zei hij "die
kmnen niet meer gelapt worden." Hij wikkelde de schoenen weer in het papier en gaf z& aafl mij terug. Je

weet soms niet hoe het kont, maar ik kon niet wegkomen van het kerkplein. Wel drie keer was ik rond het
plein gezwalkt. Toen ik doelloos voor "De Concurrent" bleef staan, zag k daar vlak voor me een paar
herenschoenen staan. Zonder me te bedenken stapte ik naar binnen. "Ik zal even de chef roepur jongeman,"

zei het verkoopstertje. Daar kwam hij al aan. "Zegh€t eens kerel," "Ja, mijnheer ik moest voor Kiske van
Laarhoven een paar schoenen laten repareren, Ínaar dat gmg niet meer mijnheer. Het bovenleer was al te ver
afgesleten. Nou heb ik niets als deze trui en f 1,80. Zou tk daar een paar schoenen voor ktrnnen kopen?"
Mijnheer pakte een doos boven van een bank. "Deze heeft Kiske al wel tien keer in zijn handen gehad," zei de

mijnheer. "Het is fijn leer, die mag jij wel hebben." En voor dat ze de mijnheer weer in de doos dee{ stopte hij
in elke schoen nog een sok, Ondenveg bedacht ik dat de weugde des te grCIer is, naarmate de nood groter is
geweest. Toen ik dan bU Kiske binnenstapte, zei ik: " Het bovenleer was te ver weg om er nog nieuwe zolen

aan vast te naaien, zei de schoenlapper." "Och, dan g*f ze maar," zei Kiske. "Ik kan zE nog wel een tijdje
dragen." Ik gaf Kiske het pakje. Zo gauw hij de doos opendeed, liep er wat nattigs over ajn rimpelige wang.
Hij sprak geen woord liep naar de bedstee, deed het deurtje open en pakte van onder zijn kussen een klein
pa§e. "Hier," zrlihij. Toenikhetopardeed "agikeenavartetruimeteeÍrwitgeborduurdesleutelerop. "Van
Harry van R@y," zei Kiske, "die had graag dat bruine pinchertje." Ik gaf de oude rïun een ornhelzing, die

hem zeker pijn heeft gedaan....... TED.

Dc Yaorzeï Dcaenb@ tgga
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Eras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHMIV
Tel./fax: 0l6l-491 613

GESPECIALISEERD IN

CLUB[(LEDING

\rà\,rÈa
§
Èl

È\
§)

*{
q)
N
a>t\J
\). t\a
§\..l§

t\r.
Èa
!
+

Ë

a

B OVAG-g arantie * V\ri{-keuring * Autop as A
ffi

Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze
Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

* APK II Keuringen (onafhankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
* Automatel'ialen
* In- en verkoop nieuwe en gebl'uikte auto's
* b[j grote heurt APK gratis .,

Frank en C0nny Gooiiers.Venriimeren

WH
Atlto Verwilmeren* '



Open ksort

Naam:
Adres:

Gebooltedatum:
In het dagelijks leven
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid v.v.Gilze sinds:

Status bij de club:

Beste trainer:
Idool:
Roken:

Drinken:
Stamcafé:

Moet iachen als.
Ben goed nijdig als:

Wnst betekeflt voor mij:
Verlies baekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meelaller:
Eur tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:

Slechtste eigenschap:

Mooiste wouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste s§eem:
Mening clubblad:
T.V. programma:
Dat is goed bij v.v.Gilze:
v. v. Gilze moet verbeteren :

Op mij" verjaardag geen:

Gelovig:
Bijgelovig:
Haftewens:
Hekel aan:

Ochtendhumeur:
Be&ijd:
Romantiek:

De auto van je levar:
Laats0e boek:

Een goed advies:

Dat is àntastisch:
Bewcmdering voor:
Vakantieoord:
Wat doe je met f 1.000.000,-

Frank van Hoek
Aalstraat 32
10-5-1962
Melkboer
Geniet van elke dag
Alles wat om voetbal draait
'70t/m '80 en van'94tci......
Bestuurslid, jeugdtrainer

Organisatie pupillenkanp
Die met goede voetballers
Vroeger Ruud Krol, nu niemand
Nee
Na de bestuursvergadering
Kantine van v.v.Gilze
Met sommige opmerhngeÍl van kinderen
Afspraken niet worden nagekomen

Och, wel leuk
Volgende keer beter
Meezingers.

Geen voorkeur
Zilerdagavand lekker thuis
Niet afrnelden voor een training
Ik vind alles lekker
Laat dat een ander z,eggffi
Meer tot l0 tellen
Poeh... mooie zijn er zoveel

Doe maar....hard schot
Achter dichthouden
Best wel leuk
Studio-sport
Pupillenkamp
Deelname ssrioren aan aktiviteiten
Gewoon, iedereen welkom
In mindere mate
Dat zekerniet
Iedereen gezond

AIs ik ergens te laat kom
Totaal geen last van
Ja, al voor elfuur
Na twaalf sr een halfjaar?
Mijn nieuwe melkkar
Een schoolboek
Met melk meer ÍnÍms

Het zingm van onze kinderen bij onze kcperen bruiloft
Mensen die met een ziekte moden lerren

Niet te ver lan huis
Dat zie k wel als het zover is

&
s

,ï
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Àan die trorse ogen zier u het direct: deze

jongens gaan voor elkaar door her vuur. Door

niets laten tij zrch uit het veld slaan. Al krijgen ze

er tien regen. \ler z'n allen het veld op, mer z'n

allen er ook weer af.

Het idee dar je door samen.,verking iers nroois

kunt opbourven, spreekt de Rabob:rnk bijzonder

aan. Waarorn? Omdat we rnidden in onze sarnen-

leving sraan. t)mdat ,,ve altijc'l ons sreenrje bijdragen.

Ook als dar berekent, dar we onze resen-es

moeten aanspreken. \ï'ant ,,ve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaarselijke gemeen-

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

kenheid. \Wij strran \roor u klaar. Ook na het laarste

fluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Rabobank
Baa rl e-Nassa u e n o mstreke n

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