
D
E

v
o

iil



VAI{ ENSCHOT
T}RANKENHAI§DEL BV

5l26NL Gilz,Q, telefoon 0161-455456

*t trIt |itt tit: *à

Bavelseweg -43,
a':' *t tr*

§S Ë{ :r '..t: .:,: e*

*g

*.:

' .:'

UWADRESVOOR:
ALT.IWDRANKEN

GESCHEI§KVERPAKKINGEN BIER EI\ WIJN
RELATIEGESCHENKEI{

VERHUUR TAPTI\STALLATIES, HANGTAFELS E'D'

Acht keer per jaar versturen wij onze'owijnbriefo met duidelijke

beschrijvingen van diverse wijnen. Nieuwe wijnen, mooie vondsten en altijd

tegen een extra scherpe prijs. Mogelij§ bent u geïnteresseerd in deze

wijnbnief. Lever dan rrwadres bijlrr. it . Het lidmaatschap is gratis'

vooR CONSUMENTEN ZIJI§W1J 9ï -
ZATERDAG OPEN VAN 12.OOU TOT 15.OOU
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Redactie:
William Akkermans I 455801

Jos van Dongen ? 452M3
AntoonFaes t 452675

HenkvanGestel I 455549

Voorpaginr & Prtnt van de marnd:
Joost van Puijenbroek I 451305

Oplage: 470

Beargklachten Yoorzet:
William Akkermans t 455801

Jos van Dongen 'S 452443

Bestuur YV Gilze:
Aimé Cruysbergs (vz) t

Cees Kock (secr) t
Tineke van Vug (pm) I
William Akkermans I

Peter Blok t
ko Diepstraten I
FrankvanHoek I

Ad Klaassen I
Mart Machielsen t

452622
452069
453785
455801
453352
455246
451908
455410
455295

Bestuur Supportersclub:
Henk van Gestel (vz) I

Martijn Roovers (secr) t
John Aarts (pm) Í
JohnGraa&nans ,lE

Christ Pelkmans I

455549
455187
455241
455991
455088

Contact-personen:
Jeusd:

Mart Machielsen I
Seniorencommissie:

Frank vanHoek I
A kt iv i,teitenc o mmis,s ie :

Peter Blok t
Onderhoud & pr iv at i s er i ns :

Leo Diepstraten I
Sponsoring & PR:

William Akkermans I
Supnortersclub:

Henk van Gestel I
Kantine:

Frans Aarts I

455295

451908

453352

455246

455801

455549

De Vootzet
(6" seizoengang 199811999, februari 1999, nummer 4)

"De Voorzet" is het cluborgaanvan:
V.V. Gilze, t ange Wagenstraat 52, Gilzn de Supportersclub V.V. Gilze
Postadres:Postbus 137,512621 Gilze Heuvelstraat 11,5126 CM Gilze
8 0161 -451993 8 016l - 455187

ln dit nummeÍ......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:

t Nieuws van uw supportersclub

= Effe bijpraten met Jan Bierens

> Open Kaart van ..... een selectiespeler

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

= Terugblik in het oude clubblad

= Nieuw: de jeugdpen

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

Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 451169.

Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór
31 mei. Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
e Aantal leden V.V. Gilze:444 1 februari 1

SuppoÉercclub V.V. Gilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

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

briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28

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

tientjes (!) oer seizoen.

o Aantal leden 202 I december 199

Inleveren kopij voor de volgende "YooruDt"i
o op diskette (Word of WordPerfect):

Uiterlijk 1 april 1999

o op papier:

Uiterlijk 25 maart 1999

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

Aktie-bal in ons

Da YsorzcC, l6rosrl 1999
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PYRAT-VïIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfiinde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0lsl-45?ó5x

Al onze specialiteiten l<unt u ool< aÍhalen.

Als u van te Voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert.

f)rankens peciaalzaak

Van Enschot
I parfuruerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 27 - Gilze
tel. 0i61-452432

t zonders.edii iibAI a

ts

Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

L LL



Uon de Voorzitter

Dat wijwilligers binnen een vereniging
belangrijk zljn mag als bekend worden
verondersteld. Gelukkig kunnen wrj binnen
V.V. Gilze terugvallen op ruim 90 mensen die
trJd voor onze vereniging wijmaken voor
allerhande werkzaamheden. Van het belijnen
van de velden, het trainen en begqleiden van
elftallen tot en met het uitvoeren van
ingrijpende verbouwingen, nooit doen wij een

tevergeefs beroep op deze mensen. De leden
van de supportersvereniging incluis. Des te
triester is het, dat de laatste tijd steeds meer
wijwilligers zich afrragen waaÍ ze het eigenlijk
allemaal voor doen. De maatschappelijke
vervaging van noÍïnen en waarden wor& de
laatste tryd helaas ook binnen onze verenigrng
meer en meer zichtbaar. En dat is jammer. De
afgelopen maanden zijn er binnen V.V. Gilze
door hst bestuur meer officiële
waarschuwingen en schorsingen opgelegd dan
in 5 voorafgaande jaren! Dat is natuurlijk geen

goede zaak. Reden waarom het bestuur heeft
besloten om op korte termijn gedragsregels
voor onze vereniging op te stellen. Niet met de
bedoeling allerlei beperkende regeltjes in te
voeren maar gewoon om eens duidelijk aan te
geven wat brnnen onze verenigingen de normale
omgangs- en gedragsnorÍnen zouden moeten
zljn.
Evengoed als de Ieden van het bestuur en

wijwilligers mag verwachten dat zlj de
belangen van de vereniging goed behartigen,
mag van de leden verwacht worden dat zlj zich
aan de opgestelde gedragsregels zullen houden.
Met een beetje goede wil van ons allemaal blijft
V.V. Gilze dan een gezellige vereniging waarin
iedereen met plezier zijn of haar tijd blijft
steken.

Aime Cnusbergs

lk geef de pen door ooll....

Bedankt, Maarten Comelissen voor het doorgeven

ran de pelr. Hoewel ik beter ben in het bezorgen

lan brieven, zal ik toch proberen een briefie te
schrijven. Mijn naam is Amo Aarts en ik ben

vanaf nujn 8" levursjaar lid van de club. Vader
Gerard is reeds 48 jaar lid ran V.V. Gilze, eerst

als aktief voetballer en daama in diverse andere

fincties. Wekelijks brachten wij dus heel wat
uurtjes door op het voetbalveld. Je kunt du wel
spreken van een avart-wit hart. Aangezien ik geen

groot talent was in de D-pupillen, wilde mijn
vader mij toch stimuleren door mr1 een beloning
van f 2,50 te geven voor elk door mij gemaald
doelpunt. Hij was echter vergeten te vertellen dat
dit doelprurt bij de tegenstander moest vallen. In al
die jaren ben ik slechts één keer kampioen
geworden, te weten bij de C3, in het seizoen 1976-
1977 . Drt team stond onder de deskundige leiding
van Henk Hendrickx en May Gerrits. Dit
kampioenschap werd beslist op neutraalterrein bij
Sarto, de tegenstander Hieronlimus werd met 2-1

verslagen. In de jaren bij de senioren, meesial als
rectrterverdediger, ben ik (op lx na) nooit echt
geblesseerd geweest, hoewel ik toch ahijd stevig
de duels aanga. Deze blessure was tijdms een

toemooi in Waalwrlk Tijdens de beslissende

wedstrijd gaf ik mij geheel voor de bal om een

doelpunt te voorkomen. Dez-e aldie heb ik echter
wel moeten bekopur met twee weken 'breed'
lopen. Samen met John Klaassen ben ik zfi'n 9
jaar elftalleider geweest. Nu voetbal ik nog
wekelijks bij Glze 4 *r verznrg sinds een aantal
jaren de ledenadministratie. In dit verband merk ik
op dat helaas te bespeurur vah dat sommige leden

nalatig àjn met het doorgeven van
adreswijzigingen e.d. Ik zou het daarom aan

iedereen willen wagen hier alerter op te zijn, zodat

we oÍrze ledenadministratie zo actueel mogelijk
kunnen houden. Tot zover. Ik geefnu graag de [en
door aan Amy Genits, de jeugdleider ran de C2,
die mij, zoals eerder gemeld, in 1977 een

kampioenschap heeft bezorgd.
AmoAarts

Icsn dc Koninck

Kroonprins als IOCJid? Dat is een waag die de

politiek bezighou& nu het IOC, het [Íemationaal
Olympisch Comité, zo in opspraak is geraakt nu

er door diverse lede,n van het IOC geld of
goederen of diensten ajn aangenomen voor
wellicht een gunstig advies 'mzake 

de

kandidatering van een organiserend stad/land. Op

de waag of onz* l«oonprins Willem Alexander nu
toch deel mag (of mod) uitnaken van het IOC,
wil ik heel duidelijk zijn: "J4". Juist nu, zou ik

De lfoorzcí feàrseil 1999, pasloo I



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
Kwalttarta
Bar

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

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161 -453513
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aritama

hoenen

DAMESSCHOENETI HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GlLZE

10 7o kortins oD :

Voetbals cho enen, scheenb e s chïr niers, voetbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§7aar kunt [J beter terecht voor een deskundig advies????

vriidag kooprvond dinsdrg de gehele dag gesloten



haast zeggur. Ik ben overtuigd van de rrtegriteit
van de heer Van Buuren (ees Willem Alexander),

ln ajn positie kan hij Àch namelijk niet

veroorloven om zich hierdoor te laten beihvloeden

en geschenken of iets dergelijks aan te nemelt.

Sterker nog, ik geloof er slellig in dat een man in
zijn positie het IOC er bovenop kan helpen. Hij
moet in staat. worden geacht de "comrpte"
dwalingen uit te bannen. Maar wat mij dus het

meest heeft verbaasd, is dx juist onze"politici zich

hierover druk maken. Want hur stelling luidt: een

persoon van goede komaf (onze kroonprins dus)

mu Àch niet moeten inlaten met een organisatie

waarvan enkele leden niet (helemaal) eerlijk
zouden zljn. Zo ken ik ook een gezngde: "de pot

verwijt de ketel dat hrl nxrart àet". Want laten we
eerlijk zijn, juist binnen het korps van politici
komen met de regelmaat van de klok de rofte

eieren boven drijven. Ook die worden dan (soms)

aan de kant gezet. Maar ook daar dienen zich

steeds weer nieuwe lieden aan die die cultuur
willen verbaeren, laat dat dus ook de uitdaging
zijn van de heer "Van Buuren. "

Jean de Koninck

SURVIVAL
Voor de wat oudere jeugd (A, B, C-junioren
(ook meisjes)) wordt op 22 mei een survival
georganiseerd. Meer informatie hierover volgt
zo spoedig mogelijk, zo ook bijvoorbeeld de

lokatie! Noteer in elk geval alvast de datum:

zaterdag22 mei 1999.

FIETSTOCHT
Op zondag 30 mei organiseren we voor de V.V.
Gilze, Supportersclub en sponsörs een

fietstocht. Start en errdpunt is natuurlijk het

ons clubgebouw. Ook hier geldt: noteer alvast
de datum en meer infonnatie volgt te zijner tr1d.

ï4iilliam ,lkkemums

ËurwwmeËbwffishww

In Eindhoven, direct naast het PSV-stadion is de

Eurovoetbalshow gevesligd. Daar kun je op

diverse terreinen je kennis, techniek en

behendigheid op voetbalgebied testen, alleen of in
competitie. Zo Àjn er diverse tv-schermen

opgehangen die beelden tonen van belangrijke

wedstrijden op club en nationaal nivo. Je kunt
trjdens het bezoek meedoen aan een quiz ur de

hoogste scores worden brjgehoudor. En wat denk
je van het nemen van penahy's. Je kunt inzetten

als 'beginner', gevorderd of zelfs professional,

maar dan wor& het echt een stuk moeilijker. Op

een groot TV-scherm kun je dan zien hoe je het er

af brengt. De Eurovoetbalshow is open van

dinsdag tot en met zondag ran 10.00u tot 17.00u.

(maandag's geslcten). Bovendlen is de

Eurovoetbalshow brj thuiswedstrijden van PSV

cpar tot het begin van de wedstrijd. Wij als V.V.
Glze beschikken over kortingsbonnen die je kunt

gebruiken bij de aankoop \an eerl toegangskaart.

De Eurovoetbalshow is goed te bereiken per trein,

maar hou& rekening dat je dan nog een stukje

moet lopen. Ook met de affio is dit goed te doen,

er is in de nabijheid volop parkeergelegenheid. De

toegangsprij zen zlin'.
. volwassenen f 17,50
. kinderen 4tlm12 jaar f 15,00.
r Reserveren kan op telefoonnummer 040 -

2757775.
De kortingsbonnen waarover onze

voetbalvereniging beschikt (200 stuks) geven

een korting van / 5,00 per toegangsprijs.
Ben je van plan om binnenkort de Euro-
Voetbal-Show te bezoeken, vergeet dan niet om

de benodigde kortingscoupons op te halen bij
Frans en Ria Aarts in de kantine of brj Cees

Kock' versterstraat 6' 
wiriantAkkermans

Dc YooBe* Íetroerl ,999, 2
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Partnera
ln Bualneaa

HAPE,RS
bedrij fsorganisatie
Telefoon: 0161 - 45 7A 24

E-mai[: info@hapers.com
Internet: www. haPers.com 0000

0001 Van BaaI& De Wif s

0000

VERMETTEN
ACCOUNTANCY

Personeet- en 0rganis atieaduiseurs

Telefoon: 0161 - 45 60 00

-

Tefefoon: 0167 - 45 11 60

E-mai t: i nfo@ gl.obe. n l"

Internet: www.gl'obe.nI

BELASTINGADVISEURS & REGISTERA((OUNÏANTS

Telefoon: 0161 - 45 60 56

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

-Erog RNET

- 

Raadhuisstraat32,5126 CJ Gilze E
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Robobonk Pupillenkomp

14115 en 16 mei 1999 is het weer zover.
Op deze dagen zal het sportpark bewoond
worden door, naar wij hopen, een ll5 pupillen
en daarbij ongeveer 55 wijwilligers die daar
deelnemen aan het Rabobank-Pupillenkamp
1999. De organisatie draait alweer op volle
toeren en de werkgroep zal er alles aan doen
om er spetterend, leuk en sportief kanrp van te
maken. BrJ het verschijnen van deze Voorzet is
de inschrijftermijn al voorbij. (Die liep af op 28
februari 1999). Wel zijn we genoodzaak om na
5 jaar het inschrijfgeld te verhogen naar f 25.00
per pupil. De begeleiders kunnen alvast in de

agenda noteren dat op wijdag 23 april de

werkgroep weer een poging gaat wagen om alle
spellen, waaronder een aantal nieuwe, uit te
leggen zodat hier op de kampdagen geen

problemen mee kunnen ontstaan. WU
verwachten iedereen om 2430 uur in de

kantine.
Verder staat gepland de gebruikelijke ouder
infonnatieavond op maandag 26 apil aanvang
20.30 uur. U bent dan vanaf 20.00 uur
welkom in de kantine voor het bekijken van de

videofilm van het kamp van 1998.

Vrijwilligers voor de begeleiding van een van
de groepen kunnen zich aanmelden bij John
Graafinans waarbij we opmerken dat de

begeleiders van vorig jaar door John zelf
benaderd zullen worden. Ook dit jaar is het
slagen van het kamp voor het grootste deel

aflrankelijk van voldoende en gemotiveerde
leider(sters).
Via ha weekblad en ons clubblad de Voorzet
zullen wij iedereen op de hoogte houden van de

voortgang in de organisatie.
lï/ e rk gro ep Ra b o b an k - P u p i I I en kam p.

J{ieows von de
soPPortetsclob

Even terug in de tijd.
Z*erdagnttddag 19 december waren 65 pupillen
naar de kantine gekomen voor de gratis bingo.
Vele prijsjes, drinken en moep voor de V.V. Gilze
pupillen, dankzij de vele sponsors. Sponsors zoals,

Maritama schoenen, Hapers C 1000, Zuivel van

Hoeh Flans Hessels pompstation, leden

supportersclub en de kantinecommissie. Spanning
en rode hoofcljes en veel, zeer veel warnÍe in de

kantine ur wij proberen ahijd de handjes te vullen
bij vertrek en dat lukte ook deze keer weer. Een

opro€p voor de Kerst en Nieuwjaarswens aan de

pupillur, helaas waren er maar 15 kaarten voor
ons. Ook hiervoor hadden wrj prijsjes De

winnaars warerL Neil Pell«nans, Rudy van Hoek,

Tom van Gestel, Sjoerd Dirystraten en Mark van
Heyst. Pupillen bedankt voor jullie komst en tot
het eind van ditjaar.

Clubavond zaterdag 19 december 1998
113 leden en hun aanhang waren naar De Kronen
gekomen voor de clubavond. De kantine was te
klein geworden, rraar dat weet u inmiddels wel.
De grote groep had het goed naar hun zn blj
Gerard en Carla de sfeer was er zeer goed. Wij
hadden de koffiaafel geregeld met de hulp r,an

onze wouwen en natuurlijk met de ganeldige

steun ,,an onze bakker en slager was het allemaal
weer af. Goof en Annie van Loon, Ad en Jolanda

Spapars onze hartelijke dank voor jullie steun aan

oÍrze en uw club. Het was weer perfect en dat
lieten onze gasten ook zien tijdens en na de koffie
tafel. Een paar rondjes bingo hoort bij deze avond.

Met vele prijsjes was de qpanning goed aanwezig.

Ook hier konden wij weer rekenen op de steur van
Familux, Zuivelhandel van Hoek, De Rozelaar.

De loterijprijzen logur er niet om. Vele mooie

Oc Voorrcc, fchrocrl 1999, poglrrq 3



HYPOTHËKEIU?
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Belangrijko zakon bosproek Ie met vakmensent nva Lu

UE ve rzekeri n gsadvi esbu rea u
rcelands bv

steenakkerplein í 1a-í2, gilze
telefoon: 016í-45 17 20 Íax Oí61-45 1O Og
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Fax 01 61 A')3 ) ?:0

Partyservice & barbecue special ist
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Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

KEURSTAGER



pnjzen hadden wij hiervoor klaar slaan. U steunde

ons weer geweldig, echt ongelooflijk maar toch
waar. Dank aan u allen. Aan elen en dnnken geen

gebrek op deze avond dus een heel gezellig feest.

Dank aan alle aanwezigen is op zljn plaats en

natuurlijk een pluim voor de organisatie, ook dat
mag. NatLrurhlk danken wij ook de V.V. Gilze
voor hun steun aan deze avond. De
kanttrecorumssie voor de aankoop van onze

materialen die nodig waren voor de koffietafel.
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Gcsloogde worstcnbrodoktie I 999!
Gilzenaren bedanld voor uw steun aan onze club.
Helaas moestar wij nog een aantal mensen

teleurstellen. Het worstenbrood was namelijk
geheel op. Bakker Spapens had dit ook niet
voorzien. Maar jammer bhjft het, voor u, voor de

bakker en voor de supportersclub. In de volgende
eeuw proberen wt dit natuurlijk te voorkomen. De

wijk waar wij nu uitverkocht waren is de volgarde
eeuw ais eerste aan de beurt. Nogmaals onze

excuses voor de mensen waar wii niet aan de deur
zijn geweest. Ons team heeft weer een topprestatie
geleverd. 10388 worstenbroodjes hebben nj
verkocht. Dat is pas klasse. Gezellig was het

zowel op straat als in de serre brj Ad en Jolanda

Spapens tgdens de laatsLe worstenbrood actie van

deze eeuw. Vele broodjes en deze werdar goed

belegd door Goof en Annie van Loon, stonden

klaar voor het complae verkoopteam. Weer
gingen de winkelrnandjes van Wouters Familux
mee door de straat gevuld met worstenbrood. Dus
genoeg steun en hulp voor cmze club. Alle kopers

bedankt. Biizondere dank aan: Ad en Jolanda en

hun medewerkers(sters) voor de prefiige
samenwerking. Goof en Annie voor de vele
plakken snijwaren aan ons geschonkur.

Groenteman Jan de Vet voor het gebruik van de

parkeerplaatsen.
I)e

ffie ieugdprn
krmiddels is, "Geef de par door" al weer enkele
jaren een vast onderdeel van ons clubblad. Nog
steeds loopt u de kans gewaagd te worden om

eens wat te schrijven voor het lezersvolk van De

Voorzet. Voor zover we kurulen nagaan wordt
spontaan meegewerkt om de per erin te houden.

De jeug{ veruit het grootste deel van de actieve
leden, heeft naast voetbaltalent, vast ook
schrijverstalent in hun midden. We introduceren

daarom in deze Voorzd de jeugSur. Bram van

Hoesel is zoh talent. Aan Bram de eer om als

eerste de jeug@en op te nemen. Bram en allen die

hem opvolgen krijgen hiervoor een leuke atentie.
Er wor& gevraagd de por niet te laten "rondcirke-
len" in een bepaald jeugdelftal maar door te geven

aan eerl andere categorie. Hartstikke tof als jullie
gewoon meedoen.

De redactie.

IK GEEF DE PEN DOOR:
Toen Jos van Dongen ( de oprichter van dit
nieuwe rubriekje) naar mij toe kwam met de

waag of ik de eerste wilde zijn die hierin wou
schrijven had ik al wat dingen in mijn hoofcl.

Maar toen ik het blad voor mijn neus had, was
het toch niet zo gemakkelijk. Toch zal lk maar
iets schrijven, maar eerst even voorstellen. Ik
ben Bram van Hoesel en speel nu in de A1 van
V.V, Gilze. Eigenlijk ben ik nog een B-speler
maar wegens een spelersgebrek ben ik
verwoegd naar de A gegaan. Ik ben sinds 1988

lid en heb het nog steeds naar mijn zin.
Ik moest toch iets verzinnen dus ik wou het met
jullie over de kleedkamers hebben. Jullie weten

natuurlijk al, dat de kleedkamers vemieuwd

et

{
À

(
,

tri.li. Gilze

Dc Yoorzet, feDroarl fgg9, 4
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zijn. En misschien hebben jullie er zelfs al
gebruik van mogen maken. De kleedkamers zijn
een stuk modemer geworden en daar valt dus

niks van te zeggen. Wel zou ik aan degene die

de kleedkamers zo mooi hebben gemaakt willen
vïagen waarom de ouderwetse kleuren van de

deuren nog niet vervangen zijn. Want dat oude

oranje staat natuurlijk niet bU dat mooie

modeme kleurtje van nu. Misschie.4 wordt dat

nog gedaan ofalvast een tip voor volgendjaar.
Verder vind ik het hele mooie kleedkamers

maar op de open plek die er nu is gekomen kan

natuurlijk voor deze professionele vereniging

toch wel een super de luxe bubbelbad af. Maar
ja je kunt niet alles hebben bU de vereniging.

Wie weet ook een tip voor volgend jaar.

Nu genoeg over de kleedkamers, want ook wou
ik even zeggen, dat de berging (containers)

steeds voller komen te staan. Ik schrok me

kapot, toen ik de pionnen ging pakken en er

ineens 4 of 5 plastic poppen voor mijn neus

stonden. Die bleken voor Gilze i te zijn, want
van echte tegenstanders is het moeilijk te

winnen. Dus doen ze maar een partijtje tegen de

plastic poppen. Straks zijn de poppen niet meer

nodig, want er komt een prachtige jeugd in ha
eerste te voetballen. Dat zal nog wel even

duren, dat kornt omdat er een klein spelers

gebrek is, en dus sommige teams met tien man

staan te voetballen.( A en B)
Maar de gezelligheid blijft. Volgend jaar zien

we wel hoe het wordt opgelost en laten we

hopen dat we lekker kunnen blijven voetballen.
Dit was het einde van deze eerste aflevering
van ik geef de pen door en ik zou hem graag

willen doorgeven aan Nicole Huijben.
Bram van Hoesel.

Vanaf 1946 is Jan lid van de V.V. Gilze. Ruim 50
jaar lid dus, waarvoor hij in 1996 gehuldigd werd.

Alle reden dus om ook met Jan eens effe bij te
prat€n. Toen Jan gevraagd werd of hij bereid was

zjn medewerking te geven aan dit gesprek,

aarz-elde hrj niet. Wel gaf hij aan. "Ik geloof niet

dat ik zo heel veul te vertellen heb, mar goed ge

kom mar eens langs." En zo gebeurde het dat op

dinsdagavond 4 januari Jan ons o.a. meeneernt in

zoh 50 jaar voetbalverledsr. Dat nia veul te ver-

tellen pakte effe anders uit. Jan woont, getrouwd

samen met Dimphy, aan de Burgemeester van

Poppelstraat 126. Hun beide kinderen Koos en

Josemiek zijn getrouwd en hebben inmiddels ook

hun gezinnetje. Jan 66 jaar, gepensioneerd dus,

was in het grijze verleden schoenmaker. Rond zijn

dertigste gtrg hrj in de bouw werken en werd

stucadoor. Een erg zwaar beroep. Toch denkt JaÍl

dat hij het o.a. hier aan te danken heeft dat hij zo

lang 44 à 45 seizoenen, actief voetballer is

geweest. Pas toen hij 59 jaar was hing Jan ajn
voetbaltas aan de wilgen. "Door da arare werk

bouwde ik kracht op ur bleef mijn lichaam in een

goede conditie." Zowas Jan zijn theorie. "Aanvan
kelijk zagen ze het thuis niet zn zttten dat ik girg
voetballen. Ons moeder heeft ha ook lang tegen

kunnen houwen. Ge loat toch nie vrijwillig oew

benen kapot schuppen was haar verweer. En als

ge aan het voetballen bent dan ben je niet aan t
werk zullen pa en moeder gedacht hebben. Dat
haar broer bij het voetballen al eens een

hersenschudding had opgelopen al wel de

belangrijkste rol gespeeld hebben, veronderstel ik.

Toen het dan eindelijk zover \ryas, kwam ik meteeÍl

in een prima jeugdelftal terecht. Met esn aantal

spelers kwamen we na de overgang naar de

senioren in de selectie terecht. Om er hier nog eeÍrs

enkele van te noemen. Joske van Gils, Bertje van

Bezouw en Janus Graaumans. Ondanls dat het

allemaal al weer zoveel jaren geleden is, een

promotiewedstrijd tegen V. O.A.B blijft mijn levut
lang bij. Of Gilze of V.O.A.B zou promoveren'

Dit moest in 2 wedstrijden beslist worden. De

eerste wedstrijd verloren we thuis met 4-1. Voor
deze speciale gelegenheid zouden alle spelers

worden gemasseerd bij Willeke Faes, van cafe t
Centrurq wat toentertijd ons clubhuis en tevens

kleedlokaal was. Ondanks die massage speelde we

maar eeÍr zmr mrtige wedstrijd. We woegen ons

zelfs af of die massage niet bercr achterwege had

kunnen blijven. Vooral Kees Faes was helemaal

van slag door al dat gemasseer. Hij had absoluut

zijn dag niet. Dan de uitwedstrijd. V.O.A.B l«vam

er aanvankelijk niet aan te pas. We kwamen op 1-

2. Toen Frans Aarts, bger bekend onder de naam

"De Nooy'' een bal met de borst stopte, zag de

scheids daar een penahy in. Onze keeper, Jan

Graaumans, was gerreldig op dreef en stopte.

Maar er moest overgenomen worden en weer

demonstreerde Jan zijn geweldige vorm en stoÍpte

weer. De scheids die kennelijk toch een doelpunt

wilde zien, liet voor de tweede keer ovememen.

Dit was teveel rran het goede voor Jan. Toen

Effe biiPloten
Ion Bierens
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V.O.A.B. nog een keer scoorde waren onze

kansen op promotie verkeken. Om al helemaal
nooit te vergeten was de kampioens- en
promotiervedstrijd tegen Hilvaria op het Sarto-
terrein in het seizoen '58-'59. Ik stond toen
weliswaar reserye maar heb dat toch als een

geweldige beleving ervaren. Glze promoveerde

dat seizoen naar de derde klasse. We kunnen het
ons nu nog nauwelijks voorstellen maar Gilze liep

ectrt helemaal uit voor zo'n gebeurturid

Het sterrenteam van weleer
begin jaren vijftig

staand v.l.n.r.:
Jan Broers, Toon v/d Hout, Bert Michielsen,

Frans Pelkmans, Jan Bierens, Koos Graumans,
(elftalcommissielid) Bert van Bezouw, Charles
Baeten (bestuurslid)

zittend v.l.n.r.:
Henk v/d Ouweland Jack de Jong, Jos van Gils,
Kees Faes, Jan Graumans (doelwachter), Toon
Wirken, Frans Aarts.

Het waren fantastische wedstrijdur met zeer veel
publiek en waar ik met veel plezier op terugkijk."
n regt Jan niet zonder wat weemoed in zijn stem.

"Het was bijna vaste prilg" zo vervolgt Jan, "dat
we op maandagavond met esr aantal spelers bij
elkaar kwamen om over de wedstrijd van zondag

na te babbelen. Meestal kwamen we brj Toon
Wirken bij elkaar en ook de helaas veel te jong

overleden Henk v/d Ouweland was steeds van de

partlj." zo hennnert zich Jan. Het is tekenend voor
Jan zijn beleving van de voetbalsport. Wat hiervan

te zeggen. Om 's avonds te kunnen gaan trainen

stond Jan vaak 's morg€Íls al om vijf uur naast zijn

bed om het werk wat thuis te doen stond klaar te
hebben. Hiermee komen we als vanzelfsprekurd
op de vergelijking van het voetbal toen, jaren

vijftig ur nu. Jan: "Er is mijn inziens veel

veranderd. Het huidige voetbal is toch wat
ingewikkelder gewordan. Er moet strak
vastgehoudm worden aan een tastisch concept.

Daar werd vroeger wat minder de nadruk

opgelegd Alhoewel Ben Berenschot onze trainer
van toen al wist te vertellen, als oewe tegenstander

ga piesen dan goade Ínar gewoon mee. Dus ik wil
mar zeggen ook wrj wisten wat mandekking was.
Het voetbal is ook sneller geworden, de bal gaat

sneller rond. Ik vind het ook als kijkspel nog

steeds de moeite, ja ook bU de V.V. Gilze,

waarvan ik nog steeds supporter ben. Als we dan

toch aan het vergelijken dan is mijn inziens ha
ircasseringsverrnogen afgenomen en dat is toch
ook een belangnjk onderdeel van de voetbalsport.
Dat gel& zeker voor de teamgeest, voor elkaar
willen gaan, elkaar niet afreiken, maar positief
stimuleren. Ook daar worden en misschien wel de

meeste punten mee gepak." Zo geeft Jan

openhartig zijn kijk op toen en nu weer. Jan

speelde tot en met zijn 27 tn GillzÉ l. Daama

kwam een hele lange periode waarin Jan in vele

lagere seniorurelftallen voetbalde. 7-o ook in Gilze
6 met o.a. Toon Diepstraten en William
Akkermans. Jan herirmert zich vele wedstrijden,
zoals een wedstrijd tegur N.O.A.D. "Toon Diep-
straten stond als reserye langs de lijn. William
Akkermans die wat "ondervoed" aan de wedstrijd
begonnen was, voelde dat hij het einde van de

wedstrijd zonder wat "bijvoeding" niet zou halen.

De oplossing was nabij. Toon Diepstraten die toch
maar werkeloos stond toe te zien, werd wiendelijk
verzocht om met enige spoed voor een paar

frikadellen te zorgen. Al voetballend werden die

weggerrerkt en speelde William deze wedstrijd ver
boven zijn niveau uit." Het gesprek met Jan zou

niet compleet Àjn als àj, liefcle voor het

kunstschaatsen niet ter sprake zou komen. BU het

uitspreken van de naam Jan Bierens denken veel,

wat oudere Gilzenaren, direct aan kunstschaatsen.

Het was in de vijftrger jaren en ook lang daama

dat o.a. de Gilse jeugd, Jan vol bervondering gade

sloeg als hij aan het kunstschaatsen was. Op de

strlq de oer-gezellige ijsbaan "De Leemputten"

was Jan altijd te vinden als er ijs was. Het ge-

beurde zelfs dat wanÍreer Piet Maas hA licht had

uitgeschakel{ alleen de maan rrcg zeg dat Jan er

maar niet genoeg van kon krijgen. Jan beleeft het
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weer even opnieuw. "lnderdaad, schaatsen was het
helemaal, de sfeer, de muziek, de buurtpraatjes op
het ijs. Wat zou ik het graag allemaal nog een

keertje overdoen. Het is moeilijk in woorden te
vatten, maar onze gedrevurheid ging ver zelfs
znver dat we netkragen in brand staken als het
maanlicht ons in de steek liet. Nou we het toch
over schaatsen hebben denk ik weer aan Toke van
Gestel. Toke was mijn overbuurmeske lan dun
Alphenserveg. We waren samen aan het schetsur,

toen ik mee Toke tegen de ijsvlakte ging. Nou lag

er precies op die plek een lat ingeworur met een

paar spijkers erin waarvan de purten omhoog
staken. In mijne val schampte ik met mijn
onderbeen over een van die spijkers. Een diepe en

lange kreew en meteen volop bloed was t gevolg.

Toke had het niet meer en begon meteen te
schreeuwen, k reg kalm mar Toke t valt
mrsschien allemaal wel mee. Uiteindelijk moest ik
er toch mee naar dun dokter. Die wond begon

behoorlijk dh beest te rijen, zoals we da vroeger

zeeje." verduidelijkt Jan. Het ,ijn allemaal

dierbare herinneringen. Ook bt1 Jan stond een

belangrijk deel van zijn levur in het teken van de

sport. Zijn benen dragen hier de sporen van. Maar
ook in het hier en nu weet Jan zijn tijd prima rrr te
r,ullen. Dit o.a. met vnjwrlligerswerk voor de

ouderenbond Regelrnatig ajn Dlnph en Jan met

een zondagmorgenclub aan het midgetgolven bij
de Steengroeve in Chaam. Zo nu en dan wat
tuinieren br3 zrln dochter. Een partijtje biljaften bij
hA Trefpunt or zo geniet Jan samen met Dimph
van Àjn pensioen. En zs hebben we effe
bijgepraat met Jan Bierens. Een ',an de leden die

ook na zijn actieve voetballocpbÍum een betrokken
lid is gebleven van de V.V. Gilze en dat verdient
navolging. Jos van Dongar

Hieows vsn dc
jeugdafdeling

Wat is en wie zijn ........de D-2 Pupillen?
Nadat Gilze D I Pupillen zich voorgesteld heeft
in de Voorzet van oktober 1998, geeft de

redactie nu aan Gilze D 2 Pupillen de kans om
zich aan de rest van de vereniging voor te
stellen.
Het team is aan het begin van het seizoen
samengesteld uit de complete selectie Gilze D
llD 2, nadat we samen de

seizoensvoorbereiding afgewerkt hadden,
De jongens die net buiten de boot vielen voor
het team Gilze D 1, vormden vanaf half
september 1998 samen Gilze D 2 Pupillen.
Zeker ook van deze jongens wordt goed in de

gaten gehouden hoe ze zich voetballend
ontwikkelen tijdens dit seizoen, want er bestaat

een grote kans, dat er spelers tussen zitten, die
komend seizoen wél btJ Gilze D I
terechtkomen, mede door hun prestaties in het
lopende seizoen!

Op de ./bto, sÍaand van links noar rechts:
Mcrrvin, Rik. Jinnlt Klaassen (vast sttpporter).
Bas, Yassir, Toon (leicler/trainer), Geert,

Chris tijan, Jack fteider,tassistent-
scheidsrechter), Rob.

Knielentlvan links naar rechts: Michel.
Sander, Nick, Bob, Frank, Martijn.
Op de .foto, gemaakt ti.ldens het toernooi in
Chaam ontbreelct Gert, welke afgemeld had
tanwege een blessure.

Dc aloorueí" f&ruetl 1999, pogloo 7
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Het D-2 team bestaat uit negen tweedejaars en

vijf eerstejaars D-Pupillen. Voor de eerstejaars

is het hun eerste seizoen op een groot veld en

voor sommige spelers hun eerste seizoen,

waarbij ze tweemaal in de week trainen.
Na het spelen van enkele bekerwedstrijden
startten we met de Najaarsreeks. Oeze sloten

we af met 18 punten uit 10 wedstrijden (zes

keer winst, vier keer verlies en 32 doelpunten
vóór en 17 tegen). We eindigden op de tweede
plaats na de kampioen GSBW D 3 We wisten
in 9 van de 10 wedstrijden te scoren!

Tijdens de Winterstop speelden we als

invallend team mee in het Jubileumtoernooi bij
de V.V. Chaam. In alle vijf de wedstrijden
kwamen we als winnaar uit de bus en we
scoorden totaal 13 keer en kregen slechts één

doelpunt tegen. De finale wonnen we met 2-0

van Viola D 1!

Voor de Voorjaarsreeks zijn we ingedeeld in

een hogere klasse, met vier D-l teams en één

ander D-2 team.
De eerste en tot nu toe enige wedstrijd wonnen
we met 4-0!

Welke spelers zorgden er voor deze resultaten?

Yassir Al Yassiry:
Yassir is * ook noodgedwongen - al na enkele

wedstrijden terechtgekomen op de

voorstopperpositie. Dit doet hU erg goed. Hij is
fusiek sterk en voetbalt ook erg goed mee. [n de

Najaarsreeks werd hij mede-topscorer met vijf
doelpunten! Yassir is een 'positieve' speler

voor ons team.

Murvin Antens:
Marvin kan behoorlijk goed voetballen, maar in
ha begin liet hij hier nog te weinig van zien en

hij miste toen ook behoorlijk wat trainingen. De
laatste maanden mist hij nog maar weurig
trainingen en zry voetbalprestaties worden
steeds beter. H{ wordt nu een "dragende'

speler van Gilze D 2.

Bob Clemens:
Bob wisselt hele goede met slechtere

wedstrijden af. Terugverdedigen is voor hem

nia zijn grootste hobby. Als linksbuiten houdt

h{ het speelveld erg goed breed en hij heeft een

erg goede voorzet in huisl Als hU wat
constanter presteert (net zoals tijdens het

toemooi in Chaam), dan wordt hij nog van
groter nut voor ons team.

Frank van Engelen:
Frank is onze jongste speler. Hij schuwt de

duels niet en is erg fel. HU wordt af en toe nog

weleens fysiek afgetroefcl, omdat hij klein van
stuk is. Hij scoort wij veel en speelt graag in de

spits. Het meeverdedigen kan ook bij Frank nog

wat beter.

Rob van Hellemond:
Rob is fysiek erg sterk en gebruikt dit steeds

beter in de duels. Hij scoort wij gemakkelijk en

veel. Daamaast kaatst hij goed en houdt de bal
goed in onze ploeg. Hij heeft zich erg goed

verbeterd in het halve seizoen brj Gllze D 2

Pupillen!

Martijn Hoefmans:
Martijn heeft noodgedwongen regelmatig als

rechtsachter moeten spelen; dit was niet zijn
favoriete stek. Nu speelt hij meestal rechtshalf
en deze plek bevalt hem wel. Hij onderschept

veel aanvallen van de tegenstanders en zet dan

onze aanval goed aan het werk. Hij heeft tot nu

toe zélf nog wat pech met zijn doelkansen,

maar z;4n doelpunten komen eraan!

Michel vsn Hoek:
Michel zocht in het begin ook naar zgn

favoriete positie. Deze heeft hij nu gevonden als

laatste man (geloven wij!). Vanuít deze positie

brengt hij rust in het spel en hij kan het spel zo

goed mee verdelen. Michel is ook positief
ingesteld, wat prima doorwerkt in ons team.

Christijan Kloassen:
Christijan (ik mag de ï' n zljn naam niet
vergeten bij de verslagen in het Weekblad!) is

tweebenig en heeft een erg goed schot in zrjn

linkerbeen. Hij heeft een goede techniek en een

goed inzicht. Af en toe mist hij nog de kracht
om mee terug te verdedigen.

Nick Klaassen:
Nick heeft de grootste stap gemaakt: Van Gilze
E 6 naar Gilze D 2 }{lj doet er alles aan om

met ons team goed te blijven meedraaien. Zelfs

Oe Voofitc, febroorl 1999, I
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als hij ziek is (hersenschudding!!), wil hij het
liefst nog komen trainen. Nick zal zich in dit
seizoen nog vaak laten zien in de wedstrijden,
want hij wordt steeds beterl

Bas Michielsen:
Bas gaat steeds beter keepen en houdt ons

daardoor regelmatig 'in de wedstrijd'. Ook het
meevoetballen gaat hem steeds beter af. Hij is

bijna altijd present op de trainingéh. Hij moet
zich nog wat meer gaan richten op het coachen

van zijn medespelers.

Rik Reinieren:
Na enkele wedstrijden van de Najaarsreeks
werd Rik lid van onze vereniging en kwam bij
ons team. Rik is technisch erg vaardig en heeft
een goed inzicht. Hij kan op veel posities uit de

voeten en daar maken we dan ook gebruik van.

Verder heeft hij een goed schot, wat tot nu toe
nog geen doelpunten voor hem hebben

opgeleverd. Dit komt vast nog wel!

Sander Timmerrnuns:
Sander heeft een erg goede dribbel in huis.
Vaak slingert hij door de vijandelijke
verdediging. H{ scoort ook vaak, óok als
linkshalf. Hij mist af en toe nog wat kracht om
door te zetten of terug te verdedigen. Kan ook
andere spelers erg goed in scoringspositie
brengen.

Geert Zebregts:
Geert speelt meestal linksachter en dit gaat hem

erg goed af. HU brengt steeds meer rust in zijn
spel en speelt de ballen goed over. Hij heeft zrln

zelfuertrouwen opgebouwd en scoort óók
vanuit zijn positie. Geert is een betrouwbare
speler voor onze ploeg!

De begeleiders van Gilze D 2 Pupillen (Jack

Hoefrnans en Toon Faes) én de vaste

supporters beleven erg veel voetbalplezier met

deze aanvallend ingestelde en spelende groep.

De meeste spelers ontwikkelen zich steeds

beter, zodat er ook steeds beter gevoetbald
wordt. Wrj hopen op een goed vervolg van de

Voorjaarsreeks voor Gilze D 2 Pupillen !

Toernooioverzicht Seizoen 1998-1999
A I Nieuwkuyk 08-05-1999
B 1 RKDVC 30-05-1999
B 2 FC Drunen 29-05-1999
C 1 Apeldoomse Boys 08-05-1999
C 3 Bavel 09-05-1999
D I Woensel 08-05-1999
D 2 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999
D 3 Zwaluwe-toernooi 08-05-1999
D 4 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999
E 1 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999
E2 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

Nieuwkuyk 22-05-1999
E 3 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

Voab 22-05-1999
E 4 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

wsJ 22-0s-1999
E 5 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

RWB 24-05-1999
F 1 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

Oirschot Vooruit 08-05-1999
F 2 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999

Were Di 29-05-7999
F 3 Zwaluwe-toemooi 08-05-1999
F 4 Zwaluwe-toernooi 08-05-1999
M A Theole 29-05-1999
M C Divo 08-05-1999
Enkele van deze toemooien zijn nu nog onder
voorbehoud, omdat we nog geen definitieve
bevestiging hebben ontvangen.

Zaalv oetb altoernooi Wintersto p Jeu gd
Op maandag 29 december 1998 en dinsdag 30

december 1998 heeft de Jeugd van de V.V.
GILZE weer in de sporthal Achter de Tuintjes
hun jaarlijkse winterstoptoemooi kunnen

spelen.

Op maandag 29 december startten de C-
Junioren en hier werd Colombia (coach Patrick
Bink) kampioen na een spannende strijd met
Iran, wat een slechter doelsaldo had.

Daama wist Manchester United (coach Louis
Bouman) br1 de A- en B-Junioren de eerste

plaats te behalen.
B{ de F-Pupillen wist Ajax (coach Henk

Dc Voorzet, fehroqil 1999, I

Gert van den Ouwelsnd:
In het begin zochten we ook bU Gert naar z:4n

favoriete stek. HU speelt nu reeds enkele
maanden als rechtsback en dit bevalt ons (en

hem, geloven wij), steeds beter. Gert voelt zich
daar nu thuis, verdedigt goed en bouwt de

aanvallen zo van achteren uit goed mee op!
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Felkmans) NAC net af te troeven door hen in
de finale met I -0 te verslaan.

Op dinsdag 30 december begonnen we met de
D-Pupillen en hier won Juventus (coach Cees
Kock) met eeÍl pturt verschil van Celtic.
Bil de meisjes A en C wist Jamaica (coach
Anja Oprins) als eerste te eindigen.
Tenslotte speelden de E-Pupillen een spannend
toemooi, waarkrij Frankrijk en Nigeria beiden
op negen purten eindigden. De beslissing viel
met het nerxen van penalty's, waarbij Frankrijk
karnpioen werd.

l*íeisies fi-B kompioen
Evenals vorig seizoen is het de meisjes 1 gelukt
om kampioen te worden in de najaarsreeks van
de 3" klasse M02. Brj aanvang van de

competitie zagen we een aantal wijzigingen in
de samenstelling van het team. Anka en Evelyn
waren overgegaan naar de dames en van de
meisjes 2 kwamen over Veronique, Yvonne en
Daisy. De begeleiding werd versterkt mst Annie
Akkermans. De eerste stap nchturg
kampioenschap werd gezet in de eerste

competitie wedstrijd thuis tegen G.S.B.W. Dat
we nog maar weurig getraind hadden was niet
te zien. Met goed voetbal werden er een hoop
kansen gecreëerd en hiervan hebben we er 5

van benut. Uitslag 5-1. De eerste

competitiepunten voor het team en met Annie
voor het eerst erbij waren binnen en sommigen
verkeerde al direct in hogere sferen. In de

uit'wedstrijd tegen Viola werden we al snel met
beide benen op de grond gezet. Te weurig inzet,
gebrek aan motivatie en een slechte
voorbereiding resulteerde in een terechte 4-2
nederlaag. RAC was voor ons een nieuwe
tegenstander en gezien de relatie Gilze en Rijen
was deze wedstrijd tussen de meiden van beide
teams onderling al vaak besproken. RAC was
echter voor ons 'n makkie. Uitslag 8-0 met als
speciale vermelding de 4 goals van Mariska.
Uit de tussenstand viel al op te maken dat de

concurrenten Ulicoten en Gloria UC zouden
zijn. Gloria kwam als eerste op bezoek en na
een door ons goed gespeelde wedstrijd, waarin
we te slordig met de kansen omsprongen, werd
Gloria mst een 4-2 nederlaag richting Baarle-
Nassau gestuurd. De week erop kwam eeuwige
rivaal lllicoten op bezoek. Na een spannende en

felle wedstrijd stond er 3-1 voor ons op het

scorebord en vertrok Ulicoten boos ?? en

teleurgesteld naar huis en was de titel weer een

stuk dichter binnen ons bereik. De
terugwedstrijden tegen G.S.B.W en R A.C.
verliepen iets moeilijker, vooral doordat we
moeilijk tot scoren kwamen. We konden echter
wel 6 punten bijschrijven door 2 doelpunten
van Yvonne tegen G.S.B.W en een gave
hattrick van Heleen tegen R.A.C. Thuis tegen
Viola, met z'n achten, was geen echte wedstrijd
en eigenlijk was de uitslag 6-i niet zo best te
noemen. Wel mooie doelpunten o.a. van Femke.
Net als vorig seizoen moest het dus weer
gebeuren tegen Ulicoten maar nu wel in
Ulicoten. Ook nu 'was een gelijkspel genoeg om
kampioen te worden. De wedstrijd werd op het
laatste moment ingelast zodat de meiden
eigenlijk geen tijd hadden om zich zenuwachtig
te maken. We begonnen sterk aan de wedstrijd
met goed middenveldspel van Mariska, Femke
en Kim. Zlj zorgden met goede passes voor
aanvoer naaÍ onze voorhoede die hieruit enkele
kleine kansjes voor Veronique, Daisy ur Heleen
wisten te creëren. Na twintig minuten nam
Ulicoten de wedstrijd in handen en ook zij
werden gevaarlijk voor onze goal. Maar
Shirley was in vorrn en hield haar doel schoon.
Een keer moest Joice hier bij helpen door de bal
van de lijn te halen met een sliding. De
achterhoede speelde geconcentreerd . Nicole H
en Anke hielden hun tegenstanders aan de

zijkanten prima in bedwang en Nicole V liep in
het midden alle gaatjes dicht. In de tweede helft
kwam Janneke in het team zodat we
verdedigend nog iets sterker werden. Dit bleek
ook wel nodig want met een sterke wind tegen
werden we nog meer onder druk gezet. De
wedstrijd werd feller en harder. Er werden
vooral door de oudere Ulicoten speelsters flinke
tikken uitgedeeld. Een compliment voor onze
jonkies dat ze zich hierdoor niet uit de wedstrijd
lieten spelen. Shirley moest nog meerdere keren
reddend optreden alvorens we door twee goed

uitgespeelde counters op een 2-0 voorsprong
kwamen en Ulicoten er niet meer in geloofcle.

De bloemen konden toen worden uitgedeeld en

ook Lieke, die geblesseerd was en toch mee was
gegaan, en Mary onze wasmoeder werden niet
vergeten. Nogmaals een compliment amr

iedereen voor deze wedstrijd die door inzet,'' positieve vechtlust en hard te werken voor
elkaar in een overwrnnrng en een

Da Voonct, Mroorl 1999, poglna lO



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

Tijdens de wintermaanden, van Oktober Um April, ook glas-
grillen, fl 42,50 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 Gilze
telr Oí 6í -451548
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Eetcafé
' D'n Brooy
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ledere 3 maanden wisselend keuzemenu.
Drie gangen fl 35,00



kampioenschap is geëindigd. Tot slot willen we
namens het meisjes I team en begeleiding
iedereen een gelukkig 1999 toewensen en onze

scheids Jan de Bruyn bedanken voor hst fluiten
van onze thuiswedstrgden.

Ànnie en tr,ÍarÍ.

Het moment vsn
finnie Klsorsen

altlaMall!

N morrend genoegen nemend met een gelijkspel

van Gilze 2 tegen Uno Animo 2, §apt Annie van

de tribrure. Uno Animo had immers zojurst
gescoord uit een situatie die voorafgegaan werd
door duidelijk buitenspel. Op *eg nchturg kantine
gebeurde dan toch waar Annie niet meer op

gerekend had. Paul van Eijck gaf een prima pass

aan Richard Faes die esn ze€r sterke wedstnjd (tn

alle opzichten) afrondde met eer1 pnma doelpurt.
Annie juichte alsof er eerl kampioenschap werd
binnengehaaid.'"Toch nog gerechtigheid" aldus
Annie.

Jo.s van Dongat

§pelregels veldvoetbol

Vór de beglsshsp Gtrap)
Een mrurtstuk wor& opgeworpen en de partij die

de toss wint, kiest het doel voor de 1" helft. De
andere partij neenrt de begtnschop. De partij die

de toss wint, neernt aan het begin van de 2" helft
de beginschop. In de 2" helft wisselen partijen van

speelhelft.

De aftrap
Een aftrap is de manier om het spel te beginnen of
te hervatten:
. aan ha begin van de wedstrijd;
. nadat een doelpunt rs gescoord;

. aan het begin van de 2" helft;

. aÍm het begin van elke verlerging, indien lan
toepassing.

Uit een afuap kan rechtstreeks worden gescoord.

Prsssdua
. alle spelers bevinden zich op de ergen

speelhelft;
. alle tegenstanders van de nemer, bevurden zch

op mmulaal 9.l5m r,un de bal, totdat deze in

ha spel is;

" de bal moet stilliggor op de middenstip;
. de scheidsreclrter geeft ren teken;

. de bal is in het spel wanneer hij getrapt is en in
een voorwaartse richting beweegt;

. de nemer mag de bal niet voor de tweede keer

raken voordat deze is geraald door een andere

speler.

Wanneer een ploeg een doelpunt heeft gescoord,

wor& de aftrap genomur door de tegenpartij.

Overtredingen/straffen
Indien de nemer de bal voor de 2" keer raakt
voordat deze is geraakt door *n andere speler:
. wordt een indirecte wije schop toegekend aan

de tegenpartrj, te nemen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond.

r Voor elke andere overtreding van de aftrap-
procedure moet de aftrap worden

overgenomen.

Scheidsrechtersbal

Een scheidsrechtersbal is een spelhervatting na

een noodzakelij( tldeluke onderbreking van het

spel voor elke reden, die niet elders in de

spelregels wor& garoemd.

Procedure

De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats

waar deze was toen het spel werd onderbroken.

De bal is in het spel, zodra deze de grond raakÍ.

Overtredin gen/straffen

Een scheidsrechtersbal wor& overgenomen :

. waÍm@r de bal wor& geraakt door een speler

voordat de bal de grond raakt;
r als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt,

burten het speelveld terechtkonrt, zonder te ajn
geraakt door een speler.

Bij zondere omstandigheden

Een wije schop voor de verdedigende partij,

binneÍr het eigen doelgebied wordt genomen vanaf
elk willekeurig punt binnen dit gebied.

Een indirecte wije schop voor de aanallende
partij, binnen het doelgebied van de tegenpartij

wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebid
die evenwijdig loopt aan de doellijn vanaf een plek

zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Een scheidsrechtersbal om de wedstrijd te

hervatten na een tijdelijke onderbreking, binnen

het doelgebied, wor& genomen op de lijn van het

doelgebid die evenwijdig loopt aan de doellijn op

een plek zo dicht mogelijk brj de plaats waar de

bal was toen het spelwerd onderbroken.
Willimn Akkerunans

Dc Voorzet, februarl 1999, tt
[,'eldvoetbal
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OPEL DEALER È

* 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

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289



Een qfdruk uit ons voormqlig clubblod "Contqct",
7" joorgqng, jonuorTfebroqri I 95ó:

NIGEZO}íDE}Ï STUKJE:

GEDNAG TIJDEI{S DE T.ÍEDSTRIJ'DÏN I

Hetgeen tiier 6eschreven isrzou elgenliik niet voor behoeven te komelt'
Maar het 1s mlsschien,een foanierom €r.vaÍlàf te komen.Iïet is een grote
ergernisrlroe sommlge ]eden ,vooral- *1"-van,het eerste eIftaI, zich on-
aói ae wàd.strijden rran het derde el-ftal ged'ragen'
Oi.t gebeurt niét eens,ma?.r r'reek in l'leek uit' -r - -+^^ÀHet 6eröe efftaf "p""ia" 

arie Zorràu.g"rr achtereen thuls elx steed's werà

den ze D.age=oàpu"rà1"-", iets mis ging of als er Öemand' d'oor was'
Dit laatste betreft vooral orLze miàvoórrd.ie hierdoor meestal word-t

aígeleid eu. zod.oend.e weer een kans verl-oren gaat.
Ik heb helemaal niets tegen roepenrmaar ive$ àp d'e ma3eier broe het S-
a;À word.t,r,rur.t d.1e is aíf,rnij fè_gglrandafiÉ tè nooïnen.0f maken ö'oze

heren va:o de tribune geell fouten??Dit lvas ànd-ers niet te z1en in d'e

vied.stri jd tue"n-BIiVWïWÀt-d.an vraag ik me af ef dit d-ezelfde spelers
ï;;;;; j.'i,""à"]aiu- Iangs, d o 11 in a1tl id. . 

zorn groot rvoord hebben '
Ik vraag echter maar één ain[-en Oaï is bliif voortaan vreg of houd'

je mond..Ind.ien er aanwijzingàn gegeven moeteà lirord'enrd'an doet d'it d'e

iài.A"r v,reI, die kan d1t Éetei dan d.e rest al}emaaI.
We zullen ziàn,hoe het d.e volgend.e keer isrik hgoP van befer'
Dit is d.e luens'van het d.erd.e ól-ftal.gii voorbaat dark.

BOBN{ HOOD.

Noot v&n d.e Bedactie:
Indien het bovenstaandc is gebeurd,het Bestuur is er echter niet van
op d.e hoogterU""-is àe wijzà oro dit te voorkomen en te bestrijd'en,
niet d.e juiste.
Al1ereerÈÈ he i'-Bnonieme varr he-i; schri jven en onder een schuilnaa'lo
klachten naar voren brengen is niet fàir.Robin Hood is vemoed'elÍik
ecn speler van het derd"e elf&&I en vermoed.elijk reten d.e and'ere spe-
lers niet i,rie de schrijver is.Het is r"tr" de-grote vraag of zLi het
vrel eelrs zijn met d.at óchrijvenral schri;ft RoÈin HoodrrrDit Ís de

!ïens van het d.erd.e elftalrr.
ï'Iinker i,ras g*óu*trals hl j 7.ii'' la61ll bekend. had. gemaakt'
,Een moment nËÈ ik gàmu"na,Ëut-ïngezond-en stukie niet te plaatsenrd'aar
het te sctrerp is ei niet d.e rverkàt:.iXe feiten lïecrgeeft'.
ïk kan me best voorstelfenraat. iemanA geërgerd isrÀIs iets d'ergeLiiks
gebeurtr*u.*"-d.oor óp eik Ëiafie zout tà vriffen l-eàgu*, geloof ik niet
d.at we komen.waar we ziin moeten.
À1s er werk;ï;;[- iËit-ËËï""rt,*t niet döor d e. beusel ka:n, d?*- zou cle

öe 1eider zijn grieven en tctaónten"aL la,'g op àe Bàstuurstafel" hebben
gebracht. -t-_^ ?Í _...r- Àia
Dit is d.e menj-ng van d.e Bedactie.Als er ecliter onder U zijnrdie er
*oa""" over à""Ë""rd"an Ïrouden ,ri j ons aanbevolen voor s6''rnenta&r'

B.

De Yoot .t, í6roorl 1999
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Radio - TV 4a /arilo
Kerkstraat 39 Gllze

40161'451775

radio* TV* audio* video't CD-i
wassen* drogen* koelen* vri ezen

strij ken* koffiezetten* €rtz.....

pels & joosten bv

VOOB AL UW BEGIAZITIGEII,

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 0161'2273Os
TeleÍax 01 61 - 225804



Open kcort
Naam:
Adres:

Geboortedatum:

In het dageluks leven:

Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid V.V. Gilze:
Status bij de club:
Beste trainer:
Idool:
Roken.

Drinken:

StamcaÍë:

Moet lachen als:

Ben goed nijdig:
Winst betekert voor mij:
Verlies baekent voor nuj:

Favoriete muziek:

Politieke partij:
Een meelaller.
Een tegarlaller:
Líevelingskost:
lekkere gehaktbal

Beste eigurschap:

Slechte eigenschap:

Mooiste vrouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad.
T.v. programma:

Dat is goed bU V.V. Gilze:
V.V. Gilze moet verbeteren:

Op .nijn verjaardag geen:

Gelovig:
Bijgelovrg:
Hartewens.

Wel geinig:

Hekel aan:

Ochtendhumeur:
Bedtrld:

Romantiek:
De auto van je leven:

Laatste boek:

Een goed advies:

Dat is fantastisch:

Bewondenng voor:

Vacantie-oord:
Wat doe je met fl000.000,-

A{an Marijnissen
Lange WagYnstraal27
9-t2-1979
Automonteur
Lang leve de lol
Voetbal en arÍocross
Vanaf 1985

Selectiespeler

louis Bouwlanp
Marco van Basten nu Bamey
Ja, als het gezellig is

Drinken? eh, ja
Af en toe De Tip
Als Ajax verliest
Bij verlies
3 punten in de zak

Dat ik goed nijdig ben

Un bietjetop 40 muziek
Doe daar niet aan mee

Nog wat geld ur de knip na caÍëbezoek

Een weekend niet op stap kunnen

Gebakken aardappelur met sla en een

B

Raak niet strel in paniek

Te laat komen
Die ben ik nog niet tegurgekomen
Linksbenig
4-3-3

Goede zaak

Studio-sport
De kantine
De prijs van het bier omlaag
Frisdrank
Niet echt
Beetje toch
Dit jaar naar de Coolsingel

Blunder van de tegenstander
Zatte mensen als iknuchter ben

Geen last van
11.30 - 12.00 uur
Staat op een laag pitje
Ais het maar een Opel is

De Pudding-tarzan

Lidworden van de V.V. Gilze
Alle café's 7 dagen per week open

Joep van Gestel

De Puifrhoeve te Burg Haamstede

Louis Bouwlamp lekker mee uit eten vragen. Rietje mag

t
,l

natuurlijk ook mee!

De fcDruorl 1999, T2
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Eras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAATU
Tel./fax: 0l6l-491 613

GESPECIALISEERD IN

CLUBI(LEDING

BOvAG-garantie

ffi At^rto Verwiimeren

Autopas
MW e

c.d.

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

* APK [I Keuringen (onafhankel[jk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
* Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto,s
* bii grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooiiers-Venuijmeren
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

't

Àan die ,.orr" ng.í ziet u her direct: deze

jongens gaan voor elkaar door her vuur. Door

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

er tien teger.r. \let z'n irllen het veld op. met z'n

alien er o«rk rveer af.

Het iclee dat je door samenrverkins iets mo,.,is

kunr opbou'uven, spreekr .le Rabobrrnk bijzonder

aan. \ïarrrornl Omdat we rnidden in onze srlmen-

leving starn. Ornclar rve lltijcl ons steenrje bijdragen.

Rabobank
Baarle-Nass au en omstreken

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

Ook als dar betekent, d:rt we onze resen'es

moeten arrnspreken. \lhnt rve zetten ons graag in

voor allerlei doelerí in onze plaatselijke gemeen-

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

kenheid. Wij stiran voor u klaar. Ook na her laatste

ilu itjr.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.
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