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T]\il ADRES VOOR:
AL IJW DRAI{KEN

GESCHEI{KVERPAKKINGEI\ BIER EN \ryIJN
RELATIEGESCHENKEI{

VERHUUR TAPII\STALLATIES, HAII{GTAFELS E.D.

Acht keer per jaar versturen wij onze "wijnbrief' met duidelijke

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

tegen een extra scherpe prijs. Mogelijk.bent u geïhteresseerd in deze

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

VOOR CONST]MENTEN ZTJIY \rytJ OP

ZATERDAG OPEN VAN 12.OOU TOT 15.OOU
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Redactie:
WilliamAkkermans I 455801

JosvanDongen'3 452443
AntoonFaes I 452675

HenkvanGestel I 455549

Voorpagina & Prent ven de maand:
Joost van Puijenbroek 8 451305

0pl*g*: 474

Bezorgklachten Voorzet:
William Akkermans I 455801

JosvanDongen ? 452443

Cont*et-personen:
,!eawi:

l-{art Machielsen * 455295
Senisrencowmissie:

FrankvanFloek * 451908
A.kíif ite i t e n€ 0 ï/rr]§sk;

Perer Elok I 453352

Q.n d f.rÍt* wíL& p r iv a t i s e r i n s :

Leo Diepstraten I 455246

".{.;r$tssriru.g & PË;
ivilliam Akkermans I 455801

$uppv!erssbh;
HenkvanGestel I 455549

ín*tin*:
Frans.Aarts I 455862

Bestuur YY Gilze:
Aimé Cruysbergs (vz) I

Cees Kock (sorx) *
Tineke van Vugt (pm) *

Wiiliam Akkermans *
Peter Blok *

Lco Diepstraten *
FrankvanHoek I

Àd Klaassen I
Marl Machielsen *

452622
452469
453785
455801
45335?

451908
455410
455295

Best*ur §*pporterscluh :

Henk van Gestel (vz) *
Martiin Rr.rovers {seer) I

John Aarts {pm) I
Joirn CraaÉnans I
Christ Peikmans I

435549
455187

455241
4s5991
455088

De Uootzet
(6'seizoengang 199811999, april 1999, nummer 5)

"De Voorzeí" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, t ange Wagenstaat 52, Gilze de Supportersclub V.V. Gilze
Postadres: Postbus 137,5126 ZJ Gilze Heuvelstraat ll, 5126 CM Gilze
8 016l -451993 I 016l - 455187

ln dit nommeÍ,,,.*n
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:

= Meisjes 1 (opnieuw) en Pupillen F2 kampioen!

+ Gerenoveerde kleedkamers opgeleverd

+ Vakatures: trainers / schoonmaker Kantine m/v

+ Veteranencompetitie? Kijk snel naar de volgende pagina!

= Rabobank Pupillenkamp

Goed om te wetmm;

V.V. Gilze:
c Aanmelden lidmaatschap V.Y. Gilze:

Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, ïel.45l 169.

Afmelden dient uiterliik te geschieden vóór
31 mei. Bij afineldingen nadien. blijft men de jaarcontributie

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
o Aantal leden V.V. Gilze 447 {april 1999i

Supportersclub V.V. Gilze:
r Aanmelden lidmaatschap Suppcrtersciub v"Y. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een helietje naar 455iag of,een

briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28

of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u grasa in voor fryee

tientjes (!) oer seizoen.
o Aantal leden S :242

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

1 juni 1999

op papier:

25 mei 1999
o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-Cola-

Aktie-bal'in ons clu

W ïrailrsd, Í999

a

I
I



Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke priizerr.

I{ij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
frersonen voor de optimale verzorging van:

- 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

PETER FALTER B V.I

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

Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering
Constante voorraad betrouwbare occasions met

BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.

,,41,-,ffi

ffi ffioLII)
BOUAG

ALI'I'O
PEUGEOT RENAU[T CTTROËN

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

H H

^{:a:.[t



Wqn de seniorencommissic

Veteranencompetitie
Nu de competitie weer het einde nadert, zijn wij
al bezig met de voorbereidingen voor het

seizoen 199912000. Daarom hebben we laatst

een enquëte gehouden onder de actieve spelers

van Gilze 3,4 et 5. Daarin werd gevraagd of er

interesse bestond in een veteranenteaÍn. Twaalf
spelers hebben aangegeven om wel bij de

veteranen te willen spelen. Dit aantal is te
weinig om er de competitie mee in te gaan.

Daarom ziin wii op zoek naar nieuwe leden. of
"oud-leden" die nog graag een wedstrijd voor
hun plezier bii de veteranen van Gilze willen
spelen. Heb je hier interesse in en ben je
ongeve€r 35 jaar of ouder, laat het mij dan even

weten voor I mei 1999. Dit om op tijd met de

voorbereiding van het volgend seizoen verder te
gaan. Ik hoop op veel nieuwe aanmeldingen.

Voor meer informatie kun je bellen met Frank
van Hoek, telefoon 451908.

Gevraagd : Seniorentrainers
Tevens vragen we senioren-trainers voor
verschillende elftallen. Daarom zijn we op zoek
naar personen die graag wat vrije tijd voor de

voetbalvereniging willen wijmaken. Denk niet
te vlug "dat is niets voor mij", want vanuit de

technische commissie willen wij je graag

ondersteunen. Heb je interesse of nog vrageÍl
neem dan contact op met Frank van Hoek,
telefoon 451908.

lk geef de door G§n....
Even voorstellen. Ik ben May Gerrits en leider van

de C-2, samefl met Bert de Bruyn en Hein
v.d.Boogaart. Ik vul de wÈ
strijdformulieren in en regel het vervoer

voor de uitwedstrijden. Maar een

sckljver, nee dat ben ik niet. Zelf heb ik
gevoetbald van mijn làe tot en met mijn
18e jaar. Toen ik stopte woeg Cees Kock
of ik jeugdleider wilde worde,n. Ik ben

bijna altijd leider van een C- elftal
geweesl o.a. met Louis van de Velde,

Laurems Timmermans, Bart Geerts en

Henk Hendrickx. Vooral in de kantine

was dat een bijzonder zrraar jaar, hè

Bart? Met Wout Broeders e,n Toon

de mooiste jaren was wel toen ons elftal (C-1)

kampioen werd en de Zwaluwbeker won. Dit
samen met Bert de Bruyn en Bas Cornelissen als

leider. Nu ben ik inmiddels al weer enige jaren

leider van de C-2. Een leuke activiteit is het kamp

dat we met dit team voor het tweode jaar

organiseren. Met dank aan de diverse sponsors.

Zokan ha wel denk ik en bij deze geef ik de pen

door aan Tonio Wouters die daar vast erg blij mee

zz,lÀjn. Tonio, de man die in het doel stond bij de

C-3 het elftal waarmee we ln het seizoen '76-'77
kampioen werden. Toen had deze jongen al
praatjes en dat heeft hij nu nog. Vooral in de

kantine valt dat op. Tonio, succes en maakt er iets

moois van.

De klas is geklcqÍd !!
We schrijven "eind december 1998'. De
kleedkamers zien er dan verschrikkelijk uit.
Boven doet het de helft van de douches het niet
eens. En nu, ruim drie maanden later. Prachtige
kleedkamers. Alles functioneert zoals het hoort,
de wanden zijn betegeld, overal hangen nieuwe
spiegels etc.. 32 Vrijwilligers in samenwerking
met tegelzetbedrijf Van Kleef uit Rijen hebben

een grandioze prestatie geleverd.

Al de wijwilligers hebben laten zien als je wat
wilt, dat je dat ook samen kunt bereiken. Steeds

stonden de renoveerders voor elkaar klaar en

ook de rotklusjes werden spontaan gedaan.

Alles aanpakken was het motto dat binnen de

ploeg gold. Natuurlijk is er veel gelachen en
gepraat. Maar ondertussen werden er ook
bergen werk verzet. Zo blijh Gérard Aarts nog

steeds niet in staat om het iets rustiger aan te

doen. Ook zijn er enkele belangrijke medische

ontdekkingen gedaan. Zo is vast komen te staan

dat veel sjouwen goed is voor 'de suiker', maar
slecht voor de rug. Ook is gebleken dat slecht

horen aanmerkelijk verbetert als je zegt dat het

koffietijd is. Genit was op zijn best in een

controlerende functie. Hij controleerde het werk
van Jac Clemens, maar daar wordt je wel heel

erg nat van. Trouwens dat werk hoeft niet
gecontroleerd te worden, want die heeft een

prima stukje vakwerk afgeleverd. Gerrit heeft

trouwens ook het meest smerige werk gedaan.

Het slijpen van sleuven. Als je een sneeuwpop
gezien hebt op het voetbalveld in de afgelopen' 
maanden dan was het zeker Gerrit Gijsbrechts.
Ook Henk heeft btjna alle dagen paraat

i

had ik een B-elftal. Eén van Koffie zetten en

Da Yoorz?t, t999, I
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Dranl«enspeci aalzaak

Van Enschot
* parfiruerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenl«en

Korte Wagenstuaat2T - Gilze
tel. 0161-452432

iid iets bijzonders.Alr
GAL GALL



en wat het belangrijkste misschien wel is, er
voor te zorgen dat de feestavond een

onvergetelijk succes is geworden. Zo zouden
we nog een hele tijd door kunnen gaan, want
van al die 32 vrijwilligers valt wel iets te
vermelden. Samen hebben zij de klus geklaard.
Henk, Martin, John, John, Bert, Jan, Jac,

Gerrit, Adriaan, Tonio, Ad, Peter, Aimé, Jac,

Henk, Guust, Piet, Toine, Gerard, Ad, Bram,
Jos, Arno, Frans, Jos, Charles, Toon, Wout,
Frans, Mary en Christ hartstikke bedankt voor
jullie inzet. We bedanken ook de sponsors voor
de gezellige afsluitende feestavond: Slagerij
Goof van Loon, Ad Spapens Brood en Banket,
Vishandel de Koning, Zuivelhandel van Hoek
VOF, Bloemenhandel de Roozelaar, Sjors
Kock "Old-timer verhuur". Ook de bar- en

keukenmedewerkers bedanken wij voor hun
inzet tijdens de feestavond. Het is nu aan alle
leden om de kleedkamers netjes te houden.

Leo Diepstraten

Nqschrlft rcdoctle:
Bovenstaande tekst werd aangeleverd door de

coach van het renovatietean! Leo Diepstraten
Door een samurloop van omstandighederq was

ook de redactie van De Voorzet aanwezig en

maken we hierbij van de gelegenheid gebruik de

ervaringen aan u te vertellen.
Alle'bouwers' waren natuurlijk uitgenodigd en op

slechts een arkeling na, was ook iedereen met hun

eventuele partner aanweztg. Leo Diepstraten werd

op ludieke wijze, samen met zijn wouw Rian met

een echte old+imer thuis opgehaald. Geheel

belangeloos had Sjors Kock zijn prachtige auto

hiervoor beschikbaar gesteld. De bouwers werden

vervolgens ontvangen met een kopje koffie met

een lekker soesje er bij. Daarna vond het officiële
gedeelte plaats. Eerst voerde Leo het woord en

daarna de wethouder van Sportzaken, de heer Lau
Lavooy. Beiden spraken hun waardering uit voor

de trvat van zoveel vrijwilligers en het

uiteindeliike resultaat. De kleedkamers zien er nu

wukelijk fantastisch uit en kunnen weer jaren

mee. Lau Lavooy kwam overigens niet met lege

handen. Want naast ha beschikbaar stellen van
het benodigde budget voor aankoop materialen

e.d., bood de wethouder namens het

Gemeentebestuur de V.V. GilzÉ een

hogedrukeiniger aan. Symbolisch werd dit zeer

aan Jac Broers, de man die al vele jaren zorg

draagt voor o.a. schone kleedkamers. Daarna

werd Lau Lavooy uitgenodigd om de kleedkamers

officieel te openen door een bal in de deuropening

van een van de kleedkamers te schieten. Zonder

enige verbazing van de aanwezigen lukte hem dat

in een keer, maar dat is niet zo verwonderlijk als je
een trouwe supporter bent van V.V. Gilze! De
aanwezigen kregen aansluitend de gelegenheid om

het resultaat van de lrlrzet van alle vrijwilligers te

bewonderen. Met name de partners konden nu met

eigen oge,n zien waarom hun manlief vele dagen

en/of avonden heeft vertoefcl op het sportpark.

Daarna was er een gezellig samenzijn in de

kantine met o.a. een geweldig goed en heerlljk
verzorgd koud en warm buffet. fuchitect van dit
buffet was de nog zeer krasse en hoofclsupporter

van V.V. Gilze, Anneke de Bruyn. Zij werd bij de

voorbereiding hiervan terzijde gestaan door Henk

en Annelies van Gestel. Fantastisch mensen, echt

super! Maar zoals een goede coach betaamt, hield

ook Leo een nabespreking met zijn spelers. Voor
alle wiiwilligers had hij een speciaal en

persoonlijk dankwoordje. Heel serieus bedoeld

maar met een luchtige invalshoek. Echt klasse e'n

dat werd gewaardeerd door de aanwezigen. De

vrijwilligers l«egen aansluitend nog een

minitruweel aangeboden als een blijvende

herinnering voor hun bijdrage. En op het eind

kreeg iedereen nog een bloemstukje. Het was een

bijzondu geslaagde avond e,n juist dan ben je
ontzette,nd frots op het feit dat je lid bent van zo'n
club. Want dat is nou zo typerend voor een

vueniging. Samen iets doeru samen iets bereikeÍl

samen genieten. Bedankt, jullie allemaal samen!
Ililliam Al,l<ermans
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Tenniscrs
Ma m aafial perwtw, 10 m gdal, hebbm wij
de tennisbaan bij de fam. Van Nlinatten aan de

Tilburpebaan gehuurd, elke zaterdag van 17.00ugoed van komende gereedschap overhandigd
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E
D HAPERS

bedrijfsorganisatie
Telefoon: 0L61, - 45 1.0 24

E-mait: info@ hapers.com
Internet: www.hapers.com

VERMETTEN
ACCOUNTANCY

0C0l Van BaaI& De Wiis
17 17 17 17 Personeel- en organis atieadvíseursUUUU 

-
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BELASTIl'lGADVISEURS & RIGISTERA((OU}lTAllTS

ïe[efoon: 0161, - 45 60 56
E-mai [: i nfo@vermetten.com
Internet: www.vermetten.com

Telefoon: 0161 - 45 60 00

Telefoon:0167 - 45 11 60
E-mait: info@gtobe. nl,

Internet: www.gtobe.n I

EroB HNET

E Raadhuisstraat 32, 5126 CJ Gilze
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tot 19.00u. Om enerzijds niet de indruk te geven

dat wrj een elitair clude willen zijn, hetgesn ook
helemaal niet karL ge,àenhet vertoonde spel, maar

anderzijds om ook voldoende spelers te hebben,

zoeken wij enkele kandidaten die onze 'club'
willen versterken. Zoals opgemerkt hoef je geen

ster te zijn (is namelijk vervelend voor ons) zodat

iedereen hieraan kan deelnemen: leden V.V. Gilze,

Leden supportersclub of Sponsors. We hebben

slechts een voorwaarde: de minimum leeftijd is 18

jaar. De kosten voor het gehele tennisseizoen

bedragen ca. / 100,00 p.p. (april-september). Heb
je interessg kom gerust eens kijken als we op

zatadag aan het spelen zijn of neem contact op

met William Akkermans, telefoon 455801 voor

meer en aanwllende informatie.

Ieqn de Koninck
Eind maart werd het "weetr" een stuk bder. Met
belangstelling ga je dan de weerberichten volgerl
temeer op dat moment het paasweekeinde in
aantocht is. En ja hoor, de wesnnannen

voorspellen oplopende temperatuÍe,n waarbí$ het

kwik in het weekeinde kan oplopen tot biina 20

graden. Met deze wetenschap in het achterhoofcl

maakje met je gezi4 wienden erlof kennissen wat

afspraken om samen iets te gaan onderneme,n !a,
je komt er al snel achter dat het druk is bij de

reisbureaus. Blijkbaar zijn meer mensen op het

idee gekomen om een kleine weekendvakantie te

houde,n. Maar met wat geluk en wat extra geld

voor een iets duurdere bestemming (e wilt per slot

van rekening toch je zin doordrijven) kun je nog

wat boeken. Vrijdag is het al vroeg pakken

geblazerq je neernt wat extra uurtjes vrij van de

baas en gaat met grote z:nrmiar het weekendhuisje.

Je slaatjezelfop de borst en vraagt nog maar eens

de bevestiging aan de familie dat je het alTemaalza

goed voor elkaar hebt: lang weekend, mooi weer,

eindelijk rust. Op de plaats van bestemming

aangekomen ruim je snel de auto leeg en deelt het

huisje in. Je maakt daarna een vokenninptocht en

na het eten nog even een wandeling. Opnieuw
geniet je met volle teugen van het goede weer. Na

de eerste nacht, nauwelijks geslapen omdat het

allemaal wat onwennig is, komt de domper. Het

weer ziet er niet zo stralend uit als de vorige dag
sterker nog, na een uurtje begint het te rege'ne,n.

Eerst zachtjes, daarna met plipestelen. Het houdt

niet op, paaszaterdag valt in het water. De

stemming daalt behoorlljk. Vol ongeloof kijken we

's-avonds nog even naar het weerbericht, want dit
had men toch niet voorspeld? Nee, een

onverwacht lagedrukgebied was onze kant op

komen drijven. "Ammehoela" was mijn reactie.

Zokanik ook wesr voorspellen. De vooruitzichten
werden ook direct een stuk somberder.

Paaszondag viel trouwens nog enigszins mee,

overwegend droog maar Paasmaandag was

werkelijk wesr om te treure,n: opnieuw veel rege,n.

Met veel vuile was, veel natte kleding een slecht

humeur, 'veel geld' k*ijt gt"gen we 's-middap
weer huiswaarts. Shit, staan we nog in de file ook

met alle die overstesste mede.weeke,nd-

vakantiegangers. Iedereen is geifriteerd vanwege

eeÍl'onaar" weekend.

Je waagt je alleen af:
. was dit nou pech?

of
. een geplande misleiding van de

toeristenbranche?
Jean de Koninck

Effc bijproten mct:
Ílimé
Als voorzitter van de V.V. Gilze kun je op je

klompen aanvoelen dat je woeg of laat een bezoek

kiigt van een nieuwsjager van De Voorzet. Op

donderdag 5 maart was het dan zover. Ontvluch-

ten had gwn An en uitstellen al evenmin. Er was

de voorbije maanden immers zoveel gebzurd waar

orze vmrÀtter een hoofdrol in speeldq dat er

gewoon eens effe bijgepraat moest worden. Aimé

woont aan de Riddershaat op nunmer 25. Samen

met Rianne en hun kinderen Riesje en Haske.

Lange tïd was Aimé commercieel adjunct

directeur blj een call center in Breda. Inmiddels is

hij van baan veranderd en werkt nu als vestiginp-
manager bii W.D.M. (Wegener Direct Marketing)

in Oss. Vanaf 1993 is Aimé voorzitter van de

V.V. Gilze. Hij woont nu inmiddels 10 jaar in
Gilze en het dorpse bevalt hem prima. Aimé: "Er
is een behoorlijke sociale saamhorigheid, wat ik
overigens ook wel kende van't Ginneken waar ik
oorspronkelljk vandaan kom. Daar ftapte ik voor

het eerst tegen een bal en heb intens beleefcl hoe

fantastisch skaatvoetbal is. Ook op de speelplaats

van de openbare school vlogen de ballen je om de

De Yoouet, t999, 3
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Belangrijke zaken beopreek le met vakmensent nva [.u

rrp venzekeri n gsadviesbu rea u
rcelands bv

steenakkerplein 1 1 a-1 2, gilze
telefoon: 016í-45 17 20 fax Oí61-45 1O 09

KEURSI.AGER

KeLt.r,\'!{r,qc ri.i

ffimffis de #mffiffi

Nierrrwstraat 6l - Ciilzr,

lr:lcfool 016,1 rl,:1 )63
F;tx 01 61 ' 4') .l ) BO

Partyservice & barbecue special ist

!

o

Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

lands



oreÍ- Dat gold ook wel speciaal voor mij' Ik wilde

graag die goeie keeper njr\ na r om eerlijk te

à:o ;t bakte er geen hout van Dat hadden ze ook

bij Baronie gezieru waar ik al snel het advies laeeg

om mÍur te gaan voetballen Ik zou dan niet zo

opvallen- Het was har{ niet goed voor mijn

àlfre"rouwen, maar misschie,n toch maar beter

zo. Maar ook als voetballer heb ik de scouts nooit

kunnen bekoren Dat gold niet voor Kees van

Iersel een voetbalmaat die het lettdlijk en

figuurlijk tot FC. Twe,lrte schopte." Zo geeft Aimé

à beknopte samenvatting van zijn

voetbalverlede,ll En nu anno 1999 voorzitter van

de V.V. Gilze. Voetbal beleve,lr van eerr geheel

andere kant. Anderen in staat stellen in een goed

georganiseerde en geleide verenigrng de

voetbalsport bedrijven Aimé hierover. 'Ik vind

het spannend, uitdagend en soms ook heel

moeiiijk Spannend omdat je leiding en richting

geeft aan à to"t middelgrote vuenigingwaar je

iteeds weer met met onvenvachte verandaingen

en ontwikkelingen te maken laijgt. Uitdagend

omdat op het moment dat ik aantrad er nogal wat

aan de hand was dat om een gedegen aanpak

vro€g. Maar ook moeilijh moeilijk omdat de

,o*dttitg* die we als bestuur voorstonde4 in

een bepaald tempo moesten plaatsvinden On-

dank dat we nu de zaken aardig op orde hebben

zijn er nog tal van zaken die onze aandacht

vragen. Zoals o.a. de privatisering en niet op de

haÀte plaats, steeds maar weer het actualiseren

en in de praktijk brengen van de inmiddels zo

belangrijk geworden gedragsregels binnen eeÍl

vo*lgirg. Het geeft touwens ontzettend veel

voldoening als je met elkaar zaken aanpakt en die

tot een goed einde bren$. Dat samen met vrij-

willigers is fantastisctu het niet allen maar nemen

van een vaeniging maar vooral ook het geven

maakt het allemaal zwr de moeite waard' We

doen er overigens als bestuur alle aan om de

onclalinge binding van de leden te vergroten, zoals

o.a. door middel van de voeniginpdag, het

seizoenaftluitinpfeest en het pupillenkamp zijn

hier voorbeelden var Maatschappelijke

ontwikkelingen maken het er allemaal niet

gemakkelijker op. Wat te denken van de alsmaar

toenemende individualisering. Als ik hisrover wat

filosofeer dau zouje denken dat'Je verenigen" hier

haats op staat. De praktijk is echter vaak anders'

De merssn die de echte vereniginpgeest nog

kennen lijken steeds kleiner in aantal te wordsn'

Toch bliift het bestuw van de V.V' Gilze zich

inspannen om de V.V' Gilze de uitstaling te

g.r* r* een echte vaeniging." Zo geeft."Aimé

iveer hoezeer ook hij het vereniging zijn dik wil

ondershepen Veel belangrliker bijvoorbeeld dan

de klasse waar de vaandeldragers van de v'v Gilze

in meedoen Hierover is Aimé duidelijk' 'Natuur-

lijk is ook bij de V.V. Gilze het sfieven om het

maximale eruit te haleq maar dan wel met Gilse

jongens. We zijn tenslotte een Gilse vereniging

wai natuurlijk niet wil zegg€rl dat we niet open

staan voor leden van buiten Gilze. Is het maximale

de vierde of de vijftle klasse dan is dat voor het

bestuur zwr accqtabeL Zlin er spelers die naar

andere vuenigingen gaan omdat die meer

aansluiten bij hun kwaliteiten en mogelijk nog wat

financieel voordeel opleverul zijn die daar

uiteraard helemaal vtij irr- De weg terug is ook

geheel ope,lr. Zo zullen het komend seizoen een

Lntal spelos terugkeren die al esrder lid waren

van de v.V. Gilze. De kwaliteit die je in Gilze

hebt, wil je ook graag bij de V.V. Gilze bundelen'

Een gezond sheven ben ik van mening' Vandaar

ook dat mede op advies van onze hoofcltrainer

I{ans Rasenberg die spelers benaderd zijn Het zal

natuur§k een herrangschikking van onze

seniorenteams tot gevolg hebbe[" aldus Aimé'

Ondanks dat de V.V. Gilze nogal wat tijd in

beslag nesmt vindt Aimé zo nu en dan ook tijd

,*t-ri,j, hobby's zoals tekenerq gtaar, blokfluit

en ook piano-spelan Maar ook tuiniersn scoort

hoog op zijn hobby-hittijst. Dan Aimé in-.de rol

van sauwelà. Aimé: "Een kwaliteit die Jac

Broers, Henk van Gestel en Ad Klaassen al eens

opgemerkt hadden aan de bar in de kantine van de

V.Í. Cilze." 'rWè kunde gij sauwelen en sterke

verhalsn vsrtellen zËg, msnwr Cruysberp' Ge

moet eens meedoen aan de sauwelavondsn in

Gils", zo werd mij geadviseerd. In 1988 was ik al

eens de grootste mauwerd van Breda' Dus

blijkbaar was ik het nog niet verleerd' De Gilse

tam tam bereikte ook Harry van de'n Burg de grote

regelaar van de Gilzer Carnavalsstichting' Harry

niet te lui om mij te benaderen en zo was er gee,tl

weg terug. Ik moet zÈggsr' het Yas een

antastisctre ervaring." Zo vertelt Aimé nog

nagenietend van zijn optreden. Maar er was meer

waaÍnee hij in het prille begur van dit jaar mee

voor het voetlicht trad- Eind Januari onwing

Wiiliam Akksrmans een uitnodiging voor

.. deelname van 2 peÍsonen aan de Sponsor-Bingo

van de Sponsorlote"ij. De t.v. opnamen GTL4)

Oe Yaorz€t, sPrlÍ t999, poglns 4



E,tr,R.ST I{AAR
Rottink-Hessels M,k x

DAN OP
VAKAI{TIE,OOO
I{IEUWSTRAAT 54 GTLZE,
TEL. 0161- 15 35 30 F'AX. 0161- 45 3L92

Ook onze VW Folderservicepost hee{t toeristische informatie .over de regio voor u... koop- en gratis

foldcrs...

R,ë i s'b'ulr ó

ICI
qltiid rqs
gsqt om

k qls 'I
l«euze!

{/itrgx0'k!,tud

Nieuw
5126

oPers
stroot 

.l09

CC Gilze

\

+/
I

7

v

T

\

I



zouden plaatsvinden op woensdag na Carnaval in

de Van de Ende studio's in Aalsmeer. Als Aimé

gewaagd wordt hoe hij dit beleeftle dan moet hem

àlereerst het volgende van het hart. "Ik werd

evenals Kees Kokmin of meer voor het blok gezet

door William Akkermans die rmj belde met de

volgende mededeling." 
ulk had gedacht dat jrj en

Kees daar mÍutr eens op af moeten gaan, ik ga op

wintersport." En trouw aan de directieven van

William góeurde het dat Kees en ik 6chter de

desk kwamen en daarmee ons t.v' debuut

maakten. Ondanks dat we ons er niet benauwd

voor maalÍe, leek het er bij de generale repetitie

op dat het op een regelrechte flop zou aflopen' We

kregen de volgende cryptische omschrijving op te

lossen. "Hij heeft er de ballen verstand van'" Het

antwoord moest bestaan uit 2 woorden De eerste

letter van het eerste woord was een J en de laatste

een N. Het tweede woord begon met een C en

eindigde op FF. Ook na enige bedenktijd, we

rvistÀ het domweg niet. Toen ons verteld werd

dat 'Johan Cruyff' de oplossing was, dachten we

dit wordt 3 keer niks. Maar hoe anders liep het

toen het er echt op aan kwam. We grrgen als een

speer en biruren korte tijd stond de teller- op /
OO8O,- Toen sloeg het noodlot toe. De pechvogel

zette in een handomdraai de teller weer op 0'

Uiteindelijk wisten we toch nog / 1600,- in de

wacht te slepen. Al met al een leuke belevenis en

dat vond *li Ceo Kock." aldus Aimé' Hiermee is

weer effe bijgepraat met Aimé Cruysberp die

onlangs besloot zijn termijn als voorzitter van de

V.V. Gilze met nog 3 jaar te verlengen' Aimé: "Er

zijn nogal wat zaken die spelen die het moeilijk

,*. tnè maakten om nu te stoppen. Over 3 jaar is

het echt over en hoop ik dat zaken zoals o'a' de

privatisering tot een goed einde zijn gebracht'" Zo

tesluit Aimé. Ooit schreef Aimé een Camaval-

snuillmer. Niet dat, voorzover ik me kan herin-

neren, het een hit is geworden. Maar met de titel,

op c.d. uitgebracht "Out'um goande" (1986) is de

wens van leden en bestuur, "Aimé nog 3 jaar

voorzitter varr de V.V. Gilze', ingewilligd'
Jos tan Dongen

Alphen en omstreken, dit keer voor de junioren

A, B en C plus onze meisjes MAl van V'V'
Gilze. Voor nagenoeg alle leden van onze

vereniging wordt tijdens het voetbalseizoen iets

georganiseerd. Voor dejunioren echter veel

-inOo, maar het is ook vreselijk moeilijk om

iets voor hen te bedenken. Uit een enquëte is

gebleken dat er voldoende animo is voor een

Éepaalde activiteit. En op basis van die 
.

informatie heeft de Activiteiten commissie na

overleg met Johan Oprins en Bert de Bruyn

beslotèn om eens te kiezen voor een Survival'

Een Survival niet alleen gericht op prestaties,

maar vooral ook op teambuilding en tevens

gericht om elkaar eens op een andere manier te

leren kennen.

De Survival zal uit een tweetal onderdelen

bestaan.
. Op het landgoed

De Meiberg zal

men een

hindernisrace
afleggen. Stuk
voor sluk
uitdagende
onderdelen, die

vragen om
concentratie,
samenw-erking
(teambuilding

dus) en doorzettingsverÍnogen en vooral ook

niet te vergeten een goede conditie'
. Brj de waterplas vatt'tZand allereerst een

pui.ourt afleggen op een Mountain Bike,

àuu.nu het water op en proberen aan de

overkant te komen. Hoe? Dat, houden we

nog even geheim. Goed kunnen zwemmen is

wel een eerste vereiste en het moet zonnig

weer zijn, anders zorgen wij voor een

alternatief.
Heb je zin om mee te doen, natuurlijk heb je zin

om mee te doen! De survival staat gepland voor

22 mei a.s. Zotgdan wel dat je via je eigen

ieiders opgeeft. Dit dan wel op de gebruikelijke

manier.n uoo. 1 mei a-s- We blijven jullie op

de hoogte houden.
De Activiteitencommissie.

SURVIVAL
Dit keer geen activiteit voetbal, maar een

"survival" op het landgoed De Meiberg te

I 999, 59e VoortoL



Gezamenlijke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Café - Re s taur ant -Zalen
Cafe-Zalen-Snackbar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwalrtarra
Bar

De Pomp
't Centrum
Achter de Tuintjes
De Hooikar
Den Heuve1
C'est La
De Kronen
De Tip
Den Brooy
\ Centrum
Baloe

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

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins oD :

Voetbalschoenen, scheenbe s chïr niers, vo etbal ko us en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
\7aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dinsdrg de grhrle dag gesloten



FIETSTOCHT
Op 30 mei organiseert de Aktiviteitencommisie
voor de eerste maal in haar bestaan een

fietstocht voor jong en oud, van zowel leden
V.V. Gilze, leden Supportersclub, als Sponsors
e.d. Natuurlijk rekent de organisatie voor met
name die dag op uitstekend weer. In elk geval
zal het beslist beter zijn als bijvoorbeeld de

eerste dag dat gestart werd met het uitzetten
van de tocht op paaszaterdag. Het beloofrle
namelijk prachtig weer te worden zodat Peter
Blok en ondergetekende de op papier
uitgestippelde route op zijn waarde wilde
toetsen. Ondertussen zouden dan wat
aantekeningen gemaakt kunnen worden ten
behoeve van wat wagen e.d. Echter, na een
uurtje fietsen en wat praten begon het zachtjes
te regenen. Later is dat overgegaan in één lange
bui die de voorbereidingen behoorlijk parten
speelden. Maar toch menen wij een leuke tocht
te hebben uitgezet. Wij hopen dat vele leden en
andere belangstellenden meedoen. Onderweg
zullen wij zorgen voor een natje en een droogje
en natuurlijk enkele spelen die medebepalend
zullen zijn voor de uiteindelijke winnaars.
Vertrek en aankomst van de fietstocht met een

lengte ca. 30 kilometer, is ons clubgebouw aan
de Lange Wagenstraat. Wist u dat u ook
introducés kunt meenemen?

Het motto van deze fietstocht luidt: "we rijden
niet voor de beste tijd, marr voor de
gezelligheid!"
Voor alle senioren (18 jaar en ouder) vragen we
een bijdrage van / 5,00 per persoon. Maar
hiervoor krjgt u ook weer twee consumpties,
dus voor de prijs hoeft u het niet te laten. En
deelname voor personen jonger dan 18 is gatis!
Genoeg verteld, wrj zijn benieuwd of u hieraan
deelneemt. Vul daarom onderstaande bon in en
lever die, uiterliik 20 mei in bij:
o kantine V.V. Gilze (bij Frans of Ria aan de

bar), óf bij.....
o William Akkermans, Pastoor van Dijkplein

11, Gilze, óíbij......
o Frans Aarts, Kruithoorn 24, Gilze, óf bij
o Ad Klaassen, Voortstraat 6, Gilze.

Open Dqg / Uetenigingsdog
r 999

Alle Leden, Supporters en Sponsors van de

V.V. Gilze hebben hiervoor reeds een

uitnodiging ontvangen maar ook via De
Voorzet vragen we uw aandacht voor de
jaarlijkse Verenigings dag. Zoals gebruikelijk op
Hemelvaartsdag, dit jaar op donderdag 13 mei
1999. Eén van de onderdelen is natuurlijk het
Mixed-voetbaltoernooi 4 tegen 4 waarvoor de

belangstelling nog steeds groeiende is.

fionmeldingstrook
Fietstorht Y"V. Gilze
zondqg 3O mei I999

Naam 1

Adres:

Leeftijd:

Naam 2:

Adres:

Leeftijd:

Naam 3:

Adres:

Leeftijd:

Naam 4:

Adres:

Leeftijd:
Inleveren voor 20 mei 1999 !!!

Í 5,00 per senior-deelnemer bijsluiten s.v.p.

William Akkermans

fr lM, ayll 1999, pog[m ö



vAN E»ELFT SPORT

Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 1O"/" lt

GESPECIALISEEFID IN:
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EAUIPMENT
Doelstraat 1 1

51 01 PA Dongen
Telefoon.0162-312733

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45

fax.0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)
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Wie kunnen hieraan meedoen? Alle leden,

supporters, sponsors, vaders, moeders, broers,
zussen en verder iedereen die de V.V. Gilze een

warm hart toedraagt. Afhankelijk van het

aantal inschrijvingen zal het dagprogramma
worden ingedeeld. We kunnen alvast wel
verklappen dat er voor de kleintjes ook een

spelonderdeel is ingelast, te weten
"sjoelschieten". Vanaf 16.00 uur is ér een disco
in de kantine. Een ander onderdeel van de Open
Dag is de verkiezing van
verenigingsmar/vrouw van het jaar.
In tegenstelling tot vorig jaar vindt de

verkiezing plaats door middel van stembiljetten
waarop de kandidaten staan vermeld.
Kandidaatstelling van verenigingsmar/wouw
geschiedt door invulling van de reeds

toegestuurde antwoordstrook. Vermeldt daarop

de naam van uw kandidaat verenigingsman of
vrouw.
Door de verkiezingscommissie wordt dan op de

Open Dag aan iedere stemgerechtigde persoon

- alle leden van de V.V. Gilze - een stembiljet
uitgereikt. Op dit stembiljet staan de kandidaten
vermeld.
De verkiezingscommissie bestaat voor dit jaar
uit: Jac Broers, Gerit Gijsbrechts, Cees Kock
en John Graafrnans. Ook al doet u niet mee

aan het mixed-toernooi breng dan toch uw stem

uit voor de verenigingsman/wouw van V.V.
Gilze! Voor meer informatie kun je terecht bij
Peter Blok (tel. 453352).

Lente

Het ene is nog mooier dan het andere,

de appelboom- de perelaar

En zienderogen staanze te veranderen
ik sta erblj en kijk ernaar.

Ik heb er geeÍr hand voor hoeven uit te stekerl
mijn hand is trouwens daarvoor veel te klein.

Maar ik raak op al dat moois niet uitgekeken,

staat dit er allemaal voor ons, mudatzonjrf?

Nu hier de witte bloesems uit de takksn brekerl nu

is de verre hemel even heel dichtblj.
En wat ik zie, dat kan ik niet in woorden spreken.

Er gaat vandaag gewoon een wonder door de wei.

J{icgws vqn de
feogdofdeling

D 3 stelt zich voor......
We zijn al halfweg tijdens de voorjaarsreeks
waarin wij goed mee draaien, een paar
wedstrijden met grote cijfers gewonnen en een

paar nipt verloren.
Het kampioenschap zal er dus niet inzitten,
maaÍ we blijven tot de laatste wedstrijd
doorgaan, om toch een goed resultaat weg te
zetlen D3 bestaat uit 13 voetballers en 2

leiders.

Martijn Blok:
Goede en betrouwbare keeper heeft tijdens
enkele wedstrijden ons door moeilijke
momenten heen geholpen.

Heeft inzicht, is fanatiek en kan ook redelijk
goed meevoetballen; een belangrijk wapen
voor een keeper.

Thomas Bakermqns:
Thomas is een pure rechtsbuiten, passeert

regelmatig zijn tegenstander langs de krijtlijn.
Is snel en vaardig met de bal.
Zijn schot moet nog wat verbeterd worden,
maar daar wordt aan gewerkÍ

Maarten van Broekhoven
Maarten is 2e jaars D speler en is op diverse
plaatsen in het elftal iruetbaar.
Is een hardwerkende voetballer, een prima
kacht in de defensie van ons team.

Richard van Gestel
Dat is onze super muis op de linkerflank; is

vaardig met de bal; speelt zijn man meestal uit
en gaat op snelheid richting doel, waar hij
vervolgens de andere spitsen aanspeelt.

Scoo* zelf ook regelmatig.

Ruud Gillis
Ruud is een voetballer met veel techniek, h:zet
en doorzettingsvermogen. Hij speelt laatste

man, is zeer aanwezig op deze plek, maar kan
ook op andere posities voetballen .

Hij overziet alles in de defensie; samen met zijn
backs is dit een goede verdediging van ons

team.

De t999, f
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Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willem een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

Niet direct een moment dat je
hoppelt aan een verzekeringsmaat-

schappij. Maar ook dit is Interpolis.

van de weclstrijd

Want naast die grote en innovatieve

verzekeringsmaatschappij zijn wij

een organisatie die erg betrokken

gemeenschap. En daar ook graag

iets voor doet. En daarom sponsoren

wij Willem II.

is bij de lokale

pels & joosten hv

IlOOB AI UW BEGIAZII{GEÍ,1.

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 0161 - 225804



Tommy in't Groen
Tommy is zeer actief op het midden veld
ondanks zijn kleine postuur staat hij zijn
mannetje wel; onderschept veel aanvallen van
de tegenstander door zijn inzet en bedient
vervolgens de spitsen op een goede manier.

Erwin Hendricla
Erwin is onze voorstopper; betrofiwbaar en

degelijk, bedient vaak het middenveld door zijn
passos. Vormt samen met Ruud eeir goed duo
achter in de defensie

Arjan Huigen
Arjan is onze middenvelder en zorgt voor de

aansluiting achter de spitsen.
Hij heeft een goed schot en pikt regelmatig zijn
doelpuntje mee. Tevens verzorgt hij goede

passes àan onze buitenspelers.

Bart Jacobs
Bart is onze rechts back, speelt degelijk en met
overzicht. Heeft een goede sliding in huis, die
hij nog wel eens nzet. Tevens een goed

loopvermogen en een goed schot.

Pieter van Kurt
Pieter speelt op het middenveld. Blijft altijd
gaarl pakt veel ballen af.
Pikt ook regelmatig een doelpuntje mee in deze

competitie.

Stephan Maurer
Stephan speelt links op het middenveld, maar
soms ook links buite4 waar hij zelf het liefste
zou spelen. Heeft veel inzet, is snel; vormt
samen met Richard een goed duo aan de

linkerkant. Scoort ook regelmatig.

Joey van Pijlen
Joey is onze diepste spits, heeft veel snelheid en

techniek. Speelt regelmatig zijn speler uit op

snelheid, maakt veel doelpunten en is tevens

onze topscorer.

Frank de Vet

Frank behoort ook tot de verdediging van ons

team, speelt links back, betrouwbare kracht
achterin, heeft een goed schot, ruimt veel ballen
op door middel van een goede pass vooruit.

Rob Oprins
Rob is leider van dit team; verzorgt de

coördinatie van de wedstrijden en het velvosr.
Bij thuis wedstrijden fungeert hij ook als

scheidsrechter.

Ron van Pijlen
Ron is Leider/Trainer van dit team, verzorgt de

trainingen en de coaching tijdens de

wedstrijden.

Een foto van dit team ontbreekt; maar kom ze

maar eens aanmoedigen tijdens een wedstrijd
dan zal je zien waar deze jongens allemaal toe

in staat zijn.

Toernooioverzicht seizoen f 998-1999
A 1 08-05-1999 Nieuwkuijk
B I 30-05-1999 RKDVC
B2 29-05-1999 FC Drunen
C 1 08-05-1999 Apeldoornse Boys
C 2 Geen toernooi; zij houden een eigen

kampweekend
C 3 09-05-1999 Bavel
D 1 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi

(onder voorbehoud)
D 2 0E-05-1999 Zwaluwen-toernooi bij

S.C. Olympus
D 3 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi in Gilze
D 4 08-05'1999 Zwaluwen-toernooi bij

S.C. Olympus
E I 08-05-1999 Zwaluwen-toernooibij

S.C. Olympus
E 2 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi in Gilze

22-05-1999 Nieuwkuijk
E 3 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi in Gilze

22-05-1999 Yoab
E 4 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi bij

Dongen
29-05-1999 Berkdijk

E 5 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi
bij Dongen

24-05-1999 RWB
F I 05-05-1999 Gloria UC

08-05-1 999 Zwaluwen-toernooi in Gilze
30-05-1999 Oirschot Vooruit

F 2 08-05-1999 Zwaluwen-toernooi in Gilze
29-05-1999 Were Di

. F 3 05-05-1999 Gloria UC
29-05-1999 'tZand

t
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MAB 29-05-1999 Theole
MCD 08-05-1999 Divo

JllJT-vergadering maandag 31 mei 1999
Heren/Dames leiders/trainers :

Op maandagavond 31 mei 1999 staat de

volgende JllJT-vergadering gepland. Aanvang
20.30 uur. Deze vergadering zal met name in
het teken staan van het komende seizoen 1999-
2000. Zet de datum alvast in je agenda!

Reis kostenvergoedingen
Leiders en Trainers; Zorg er voor, dat je
uiterlijk op 31-05-1999 al je
reiskostenformulieren inlevert bij Jan Faes of
bij Toon Faes!

Aantal verzorgde trainingen
Trainers: Zorg er voor, dat je uiterlijk op 31-
05-1999 het aantal verzorgde trainingen van de

tweede seizoenshelft inlevert bij Jan Faes of bij
Toon Faes!

Trainings-opkomst spelers seimen 1998-
1999
Trainers: Zorgenjullie er voor, dat je uiterlijk
zaterdagl| april1999 de naam van de speler
of van de spelers uit je team doorgeeft, welke
het meeste aantal hainingen gevolgd heeft. Geef
dit door aan Mart Machielsen of aan Gerard
Gijsbrechts. Dan ontvangen deze spelers op de

dag van de Penalty-Bokaal hun attentie voor
deze prestatie.

Penalty-Bol<aal zaterdag 1 mei 1999
09.30 F-Pupillen Keepers van de E-Pupillen!
10.30 E-Pupillen Keepers van de D-Pupillen

en van de C-Junioren!
11.30 D-Pupillen: Keepers van de C-Junioren
12.30 Meisjes MA en MC:

Keepers van de C-Junioren
13.30 C-Junioren: Keepers van de B-Junioren

en de A-Junioren
14.30 B-Junioren: Ke,epers van de A-Junioren

en de Senioren
15.30 A-Junioren: Keepers van de Senioren
16.00 Leiders en trainers:

Keepers van de Senioren

JL-lJT-Feest zaterdagavond 1 mei 1999
Op zaterdagavond I mei 1999 organiseren we
weer een feest voor onze Jeugdleiders en
Jeugdtrainers.
Het inschrijfformulier volgt binnenkort, waarbij
jullie ook weer de Jeugdleider/Jeugdtrainer van
het Seizoen 1998-1999 kunnen kiezen!

Nieuwe peildatum voor het Jeugdvoetbal
wordt l januari m.i.v. seizoen 1999-2000
Met ingang van het komende seizoen 1999-
2000 wordt de zogenaamde peildatum voor het
Jeugdvoetbal verlegd van 1 augustus naar 1

januari.
Deze maatregel wordt genomen om in de pas te
gaan lopen met de meeste andere buitenlandse
bonden in Europa.
Dit heeft als gevolg, dat veel spelers en
speelsters een seizoen langer bij dezelfrle
leeft ijdscategorie blijven spelen!

Leiders/Trainers gevraagd
Deze kreet kunnen we in elke Voorzet wel
plaatsen, want leiders en trainers voor onze
Jeugdteams hebben we nooit te veel!
We streven er naar om een optimale begeleiding
op poten te zetten voor ieder team en daarvoor
zijn nogal wat mensen nodig.
Bovendien staan we weer aan het eind van een

seizoen, waarbij er toch weer wat begeleiders te
kennen hebben gegeven, dat ze stoppen met het
begeleidur van een team.
Daardoor komt dan automatisch weer onze
waag om nieuwe leidersitrainers.
Heb je interesse, neem dan vrijblijvend contact
op met de Jeugdcoördinator John Michielsen
(tel. 452789) of met een ander lid van de

Jeugdcommissie (Jan Boomaars, tel.
455l48lJan Faes, tel. 452670lGerard
Gijsbrechts, tel. 452032/Mart Machielsertr tel.
455295 lT oon Faes, tel. 45267 5).
Je kunt ons natuurlijk ook gewoon persoonlijk
hierover aanspreken als je ons tegenkomt op het

Sportpark.

Gespeelde wedstrijden
Het komt nog wel eens voor, dat we na de

gespeelde wedstrijden op zaterdag niet weterq
wat een bepaald team in hun wedstrijd gedaan

heeft. Zelfs de uitslag weten we dan niet.
Om de uitslag en andere bijzonderheden van
een gespeelde wedstrijd te horen, gebruiken we

Oe Y*rzct, qprll 1999, poglno 9
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al vele jaren het zogenaamde 'witte
wedstrijdrapport' om dit te melden.
Helaas wordt dit nogal eens vergeten.
Als het om oen gespeelde competitie- of
bekerwedstrijd gaat, dan hebben we altijd nog
een ruilformulier van de wedstrijden, maar als
het om een vriendschappelijke wedstrijd gaat,
dan niet!
Dus: É

Leiders en trainers: Zorg er voor, dat er zeker
ook een wit wedstrijdrapport van elke wedstrijd
ingevuld wordt, zodat we als vereniging op de
hoogte zijn van alle bijzonderheden met
betrekking tot de gespeelde wedstrijden.
Als je de betreffende formulieren niet hebt, dan
kun je deze altijd opvragen bij Toon Faes.

Daarnaast kun je bij een thui,swedstrijd ook
altijd nog een wedstrijdverslag aanleveren voor
plaatsing in het Weekblad Gilze en Rijen;
samen met het ruilformulier en het wit
wedstrijdrapport of apart inleveren bij Toon
Faes, Kapittelstraat 17 (s.v.p. op zaterdag
aanleveren).

Zwqlowen teogd f,ctie
I 999

Deze naam bent u wellicht al tegen gekomen in
de vorige voorzet of heeft u horen noemen door
uw voetballende zoon ofdochter.
Wat is de "Zwaluwen Jeugd Actie".
Kort en bondig gezegd: "Gezonde maatjes
voetballen voor hun gehandicapte

kameraadjes".
Voor onze vereniging betekent dit dat er vijf
pupillen teams op zaterdag 8 mei deel gaan
nemen aan een jeugdtoernooi bij een andere
vereniging en ook 5 pupillen teams deelnemen
aan het door de V.V. Gilze te organiseren
jeugdtoernooi. In totaal gaan wij op 8 mei
ontvangen op ons sportpark 4 D-elftallen, 8 E-
zeventallen en 8 F-zeventallen.
Het is de bedoeling, maar dat had u natuurlijk
al begrepen, om via deze toernooien geld in te
zamelen om zodoende gehandicapte kinderen,
in het bijzonder die kinderen die met een

spierziekte kampen, een extra steuntje te geven
om ook sport en spel te kunnen doen. Van alle
deelnemers aan deze toernooien , dat zijn er in

heel Nederland ongeveer 11000, wordt een

bijdrage gevraagd van f 2,50 bij voorkeur te
betalen van hun zakgeld zodat ze ook werkelijk
"zelf "een bijdrage leveren aan het goede doel.
U kunt als ouders zijnde dit natuurlijk
stimuleren.
De organiserende verenigingen, waaronder dus
de V.V. Gilze, proberen via sponsoring en

andere activiteiten extra geld binnen te krijgen.
Het zou erg fijn zijn als op deze toernooi dag
veel leden van onze vereniging en natuurlijk
ook de ouders van de pupillen bij hun zoon of
dochter gaan kijken. Het toernooi en het doel
daarvan is het dik waard.

Marl Machielsen.

De fwgdpen

Dale,oqàp

In de kantine kwam Bram van Hoesel naar mij toe
of ik een stukje in De Voorzet wilde schrijven. Dat
leek me wel leuk en vandaar dit stukje. Ik zal me
eerst eens even voorstellen. Ik ben Nicole Huijben
en ben 16 jaar.Ik ben lid van de V.V. Gilze sinds
1995. Ik speel bij de meisjes A-l en sta linkshalf.
Na een steeds terugkerende knieblessure hoop ik
er na een aantal operaties helemaal van af te zijn
We hebben een gezellig team en onze trainer Mart
Machielsen en leidster Annie Akkermans zijn
altijd wel in voor een geintje. Ze verwachten wel
dat u goed gevoetbald wordt. Daar hoeven zpniet
over te klagen want we zijn nu al drie keer
kampioen geworden en de derde keer zit sr al weer
aan te komen. Op zondag ben ik meestel langs de

lijn b{ het eerste te vinden Daar ben ik meer om
" mijn twee broers te zien want de resultaten zijn

nou niet bepaald goed. Die moeten maar eens een

voorbeeld nelne,n aÍln ons. Tot slot nog even over

lreYooffit, opll 1999. pqlm lO
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Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder-
menu en pannenkoeken.

Tijdens de wintermaanden, van Oktober Vm April, ook glas-
grillen, Í142,50 p.p., minimaal24uur van tevoren reserveren.

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

Eetcafé D'n Brooy
Ghaamseweg 21

5'126 NE Gilze
telr Oí 61-451548
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Drie gangen fl 35,00

a



de kleedkamers van de V.V. Gilze. Die zijn mooi
geworden en het is fijn dat er nu ook licht in de
w.c. is. Zoals Bram al zei: "De deuren mo€ten nog
gedaan worden." Ik zou graag de jeugdpen door
willen gevar aan Marion Michielsen

Gilze F2 ongeslogen
kompioen!!
Door acht wedstrijden op rij te winneÍr, werd de
FZ afgelopen zaterdag 10 april de terechte
kampioen in hun klasse. Van een elftal van bljna

de weg" voor onze tegenstanders, waardoor deze
niet gevaarlijk konden worden en zorgden Robin
en Jimmy met een aantal doelpunten voor het

aanvallende gedeelte. Voorin bezorgde Linda de
verdediging van de tegenstanders handenvol werlg
waardoor Pim kon uitgroeien tot onze topscoorder
met meer dan 25 doelpunten. Vooral de
wedstrijden tegen de nunmers twee van de
ranglijst, waarin we na eeÍr achterstand van twee
doelpunten nog wisten te winnen, waren spannend

en er werd goed gevoetbald. Met nog twee
wedstrljden te gaan en een feestje in het

vooruitzicht, hopen we deze competitie goed en
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allemaal eerstejaars voetballers en een aantal
spelers die al wat ervaring hadden opgedaan bij
Hans en Joost in de F3, werd tiidens de
voorjaarsreeks een hecht team gesmeed. Tijdens
de opbouwfase werd nog gezocht naar de juiste
opstelling maar de kwaliteit en goede mentaliteit
was al aanwezig. De hainingen werden druk
bezocht en zaterdags werd er, ondanks een aantal
nederlagen fanatiek gevoetbald. Na de winterstop
kwam de ommekeer. Vanaf de eoste wedstrijd
stond er een uitgebalanceerd t@m op het veld.
Met Thomas in de goal hadden we speler die al
een jaartje langer voetbalde en die de rust
bewaarde qt z'n verdedigers goed op hun plaats
zette. In de verdediging hadden we Jeroen en Rik
die uitstekend man tegen man konden verdedigen
wat heel belangrijk is in het hedendaagse voetbal,
waardoor we bijna geen goal tegen kregen. Op het
middenveld waren Wessel, Nic§ Neil'oeen sta in

gezelligafte sluiten.
Jan van Hoek en Henk Pelkmans

Meisfes I ook in de
vooriqoÍsreek§ kqm

Bij aanvang van de voorjaarsreeks waren we
erg blij een aantal, voor ons, nieuwe
tegenstanders te zien. Dit maakt de competitie
alleen maar leuker en spannender.
NVS uit Nieuw Vossemeer was onze eerste

tegenstander. Hierover hadden we al heel wat
geruchten aangehoord. Het zou een erg hard en
gemeen spelend team zijn. Gelukkig bleek dit
voor geen meter te kloppen en werd het een

leuke wedstrijd met een 6-0 uitslag. Speciale' vermelding hier voor het doelpunt van Lieke en
de gave hattrick van Heleen.

Da lloot d, t999, ,t
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* voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-|nbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen
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Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01 61 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
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Bij een temperatuur van onder nul, op een
bikkelhard veld en op een tijd waarbij we
normaal nog op bed liggen, kwamen we bij
RAC niet verder dan 1-1. Dit was ook een
gevolg van de door elkaar gehusselde opstelling
door een aantal blessures.
Van Bavel wisten we dat het een moeilijke
tegenstander was. Dit bleek ook in de
thuiswedstrijd die op het scherpst van de snede
werd gespeeld. Dat het een overwinning werd
voor ons kwam omdat we beter als team
speelde dan Bavel. Met een prima keepende
Mariska en door mooie doelpunten van Kim,

$r

Femke en Heleen werd het 3-1 voor ons.
Ook Boeimeer was voor ons een onbekende
tegenstander. Het was te duidelijk te zien dat
deze te hoog waren ingedeeld door de KNVB.
Na 2 keer 35 minuten stonden er dubbele cijfers
op het scorebord. Van de i 0 doelpunten werden
er 3 gescoorci door Veronique en Daisy.
De uitwedstrijd tegen NVS verliep erg
rnoeizaam. Zou clit dan toch komen doordat de
dames weer erg vroeg het bedje uit moesten en
nog met de slaap in de ogen op het veld stonden
of kwam het door het heerlijke voorjaars
zonnetje ??. T'egen l0 tegenstanders werd het
uiteindelijk een magere 2-1 overwiming. Maar
toch weer 3 punten bij het oplopende totaal.
Thuis tegen RAC werd het een en ander recht
gezet. Een gemotiveerd Gilze overspeelde RAC
in cle eerste helft die werd afgesloten met een 5-
0 ruststand waalna er in de tweede helft een
tandje lager werd gespeeld een alleen de

verdediging nog zeer attent speelde en
tegentreffers voorkomen werden. Een
compliment voor Anke, Nicole V , Nicole H,
Joice en Janneke die samen met Shirly onze
verdediging steeds betrouwbaarder maken.
Doordat Bavel verder ook geen punten
verspeelde was de uitwedshijd in Bavel
beslissend voor het kampioenschap.
Iedereerq ook leiders en meegereisde ouders,
was erg gespannen. Na een goede warming-up
werd vol zelfuerhouwen aan de wedstrijd
begonnen. We wisten dat als we bij Bavel een
tweetal individueel sterke speelsters uit konden
schakelen we de wedstrijd naar ons toe konden

t
Hk

trekken. Janneke, Nicole V en Yvonne losten
dit samen prima op. Nicole H en Joice namen
de rest van het verdedigend werk voor hun
rekening. Op het middenveld speelden Lieke en
Femke een prima partij en zij konden onze
voorhoede enkele keren in stelling brengen.
De keepster van Bavel voorkwam bij kleine
kansjes voor Veronique, en een wat gotere
kans van Heleen door goede reddingen een
doelpunt. Ze was echter kansloos bij een
afstandschot van Kim wat ook nog een beetje
van richting werd veranderd. Bijna werd het
nog 2-0 voor de rust maar een schitterende lob
van Heleen belandde op de lat.
Met in de tweede helft Anke, Daisy en Mariska
in de ploeg werd geprobeerd om de voorsprong
te vergroten. Zover liet Bavel het niet komen en

.. we werden verder terug gedrongen op eigen
helft. Bavel werd sterker en door een aantal
prachtige reddingen van Shirly werd de

Dt Yoorzct, 1999,qogfuN I2
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voor meer informatie over:

. werkzaamheden: Frans Aarts
Kruithoorn 24
Gilze
tel. 01 61-455862

o vergoedingen William Akkermans
Pastoor van Dijkplein 11

Gilze
tel.0161-455801

GevÍqcgd
seniorentÍoinels V.V. Gilze

voor meer informatie:

Frank van Hoek
Aalstraat 32
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voorsprong vast gehouden. Ook wij kegen
enkele goede kansen maar deze werden helaas

niet benut en de zodoende bleef de spanning in
de wedstrijd. De scheidsrechter vond het een 8

tal minuten voor tijd nodig de spanning nog wat
op te voeren en gaf zomaar een penalty kado
aan Bavel. Die lieten dit buitenkansje niet
glippen en het stond vlak voor tijd l-1.
Dit was voor Bavel niet genoeg om kampioen te
worden dus werd de druk op ons doel weer
opgevoerd. Door met man en macht te

verdedigen, waarbij sommige speelsters zich
met gevaar voor eigen lichaam in de baan van
diverse schoten wierpen, bleef de l-1 stand op
het bord staan. In de laatste minuut viel het

doek voor Bavel. Een corner van Femke kwam
voor de voeten van Heleen die zich niet bedacht
en direct uithaalde. Tegen deze schuiver was de

Bavel keepster kansloos en het kampioenschap
voor ons een feit.
Een groot compliment is op zijn plaatst voor de
meiden van dit team dat door goede training en

wedstrijd opkomst en door als 'n hecht team te
spelen nu een tweede kampioenschap binnen
haalt en dat dit gebeurt in een seizoen is toch
wel een bijzondere prestatie.

Annie en Mart.

Rsbbork - Popillenkomp
I 999

Waar o waar zijn ze gebleven ??????.

Ik heb het dan over ongeveer 70 pupillen die
niet gaan deelnemen aan kamp van 1999.
Tot grote verbazing en teleurstelling van de

werkgroep is de deelname aan het komende

kamp blijven steken op 78 pupillen. Waar is
dan toch de rest? Zijn ze op vacantie? Dat is

natuurlijk goed mogelijk want ze zijn natuurlijk

wel vanaf koninginnedag vrij van school. Of
zijn er een aantal bij die geen zin hebben in het

kamp ?. Dit zijn wagen waar we als werkgroep
de komende dagen antwoord op proberen te

krijgen. We kunnen echter al wel voorspellen
dat de deelnemers aan het kamp hier zeker geen

spijt van zullen krijgen. Het activiteiten- en

spellen-team is er weer in geslaagd om een

aantal nieuwe spellen uit de hoge hoed te

toveren. Ook de voettocht van de wijdagavond
is in een ander jasje gestoken. Op de

zaterdagavond gaan we, met een rond buikje
van de friet, een avondvullend spel spelen. Wat
en hoe zien jullie dan wel, maar wij garanderen

de begeleiders dat de zaterdagnacht een vrij
rustige nacht zal worden dit door de

vermoeidheid bij de kinderen. Dus er staat weer
het een en ander te gebeuren op het sportpark.
We gaan er, ook al is de groep een stuk kleiner,
samen met alle medewerkers een mooi kamp
van maken.

llerkgr o ep Rabobank- Pupill enkamp.

J{ct moment v6n Ger Boere
Ger die op zondag 28 maart weer eens rumÍ

een wedstrijd gntg kijken van de dames zag

daar een flitsende actie van Jet Haarbosch.

Jet, in de ogen van Ger een speelster met nog
veel sluimerend talent. Die flitsende actie

bevestigde weer eens Ger zijn kijk op de

voetbaltalenten van Jet. Een hoge bal wordt
door Jet met ogenschijnlijk simpel gemak

doodgelegd en passeert daarm met een niet
te beschrijven beweging haar tegenstandster.

Zo mooi ne je ze zelden. Knap gevoetbald

Jet. Zrl/,len we de eindstand nog even

vermelden? Nou vooruit dan maar. Gilze gttrg

duidelijk kopje onder en verloor met 9-3 van
de dames van S.C. 't Z.and. Maar een

wedstrijd met één, héél mooi moment.
Jos van Dongen

Spelregels veldvoetbol

Regel9: De bal in en uit het spel

De bal uit het spel:

De bal is uit ha spel wanneer:

De lloorzct, t999, t3
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Eras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAIM
Tel./fax: 0161-491 613

GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDING

BOVAG-garantie Autop
rut

ura

ffi Auto Verwijmere# '
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

* APK II Keuringen (onafhankeliik)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
* Automaterialen
*Jn- en verkoop nieuwe en gebl'uikte auto's* bij grote bcurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Venriimeren



maanden njn deze mensen bezig geweest om de

douch+ en kleedkamers weer van topklasse te

maken. Straks gaafiza de kantine weer schilderen,

de tribune en dug-outs een kleurtje gwen enz. enz.

Gaan wij er samen jaren van genieterL van de

verbouwing en de werkzaamheden die nog

verricht moeten worden? JA TOCH !!!! Alvast
bedankt voor de aandacht en onthoudt nou eens

wat van die zo belangriike normen en waarde,n.

Dan hebben wij er allemaal en ple-

zier van Alle wifwilligers bedankt voor jullie

tomeloze 'tnzËt. U mag trots zijn op het resultaat.
Eenwiiwilliger,

Henkvan Gestel.

Rqbobonk Poplllenkomp
Supportersclub is ook sponsor van het Rabobank-

pupillenkamp van de V.V. Gilze.

Ook dit jaar ondersteunen wij dit praclrtige

weekend weer met een donatie. Want wij ziin er

voor de hele V.V. Gilze maar dat weet u
onderhand wel. Jongens, meisjes, leiding
organisatie, bouw- en keukenploeg veel plezier

samen en tot ziens.

Lid worden van de supportersclub?
Voor twee tientjes per seizoen bent u al lid van

onze club. Even een bestuurslid aanhouden en het

is zo geregeld. Al zovast welkom!

Bestuw Supportersclub

Tmn

Merx.

Menssn werken altijd nog met etiketten

en ze plakken je zo'n pleister op je pens.

Je bent'n kneusje, middenmoot, of 'n vedette

pas heel veel later benje ook nog ergens mens.

Prent von de
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o hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is

gegaarL hetzij over de grond, hetzij door de

lucht;
o het spel is onderbroken door de scheidsrechter.

De bal is in het spel:

De bal is in het spel op ieder ander moment, dus

ook:
. wanneer hij. teruppringt van een doelpaal,

doellat, hoekvlaggenstok en in het speelveld

bliift;
. wÍmneer hij terugspring van een

scheidsrechter of assistent-scheidsrechter

wanneer deze àch binnen ha speelveld

bevindt.

Regel 10: Hoe een doelpunt wonlt gescuord.

Doelount:
Een doelpunt is gescoord, wanneer de balgeheel en

al over de doellijn tusse,n de doelpalen en onder de

doellat is gegaan, mits er geen overtreding van de

spelregels is gemaakt door de part{ die het

doelpunt scoort.

Volgende keer gaan we in op o.a. "buitenspel"

William Aklermans
(bron: spelregels Veldvoetbal KWB)

Jlleuws uqn de
suPPortersdob

Donk qon olle bouurcrs Rcnovotlc
ldeed- cn doschcÍslmtes V.V. Gllze
Ook de supportersclub gaat trots op het resultaat

van deze verbouwing. Vele leden van onze club
hebben hieraan meegewerkt. Hand en

spandiensten zijn reeds verricht door een grote

groep wlwi[igers. De V.V. Gilze bood deze

mensen een feestavond aaq die zij wel degelijk

verdiend hadden Dus ook hier was de

supportersclub weer aanwezig met een financiële

steun. De bouwers kregen een attentie en een

mooie plantenbak voor de dames die hun bouwer
zolangafstonden aan de V.V. Gilze. Want voor de

Kerstdagen tot half maart ziin de mensen op

karwei geweest. Het resulaat mag gezien worden,

echt klasse, bouwers. Daarom een verdiende

atte,ntie die thuis zeker eeÍl mooi plaa§e krijgt.

Namen noemen is vaak moeilijlq je vergeet zo

gauw iemand. De bouwploeg onda leiding van

onze (putter) Leo Diepstraten hartstikke bedanh

allemaal. En gebruikers van groot naar klein, wees

zuinig op de kleed- en doucheruimtes want deze

mensen verdienen dat. Wees met de bouwers trots
op dit resultaat en geniet er nog jaren van.

le 'thois' voelen bil de V.U. Gllze
Ik demk als je bij de V.V. Gilze aangeslote,n bent,

datje danjezefthuisvoelt btJ dezÈ club. Ja toclu

anders zou je er toch niet bij zijÍt, dan zou je er

toch niet bij willen horen Zijn wij het daar mee

eens? Ja? Lees dan verder. Want norme'n en

waarden daar gaat het de laatste tijd over. Aan de

bar op e,n rond de sportparken. Maar ook thuis

hebben wij het er over. Maar doeÍl wij er ook wat

aan? Laten wij er samen aan beginnen!!!! Thuis

klopjejouw schoenen toch ook niet tegen de muur

of tegels zuiver. Thuis smijt je toch ook niet met

modder tegen de muren of het plafond. Thuis laat
je de douche ofbadkamer toch ook netjes achter.

Thuis schop je toch ook niet tegen de deuren of
kozijnen- Thuis ruim je toch ook je spullen op en

ben je er zuinig op. Thuis heb je toch ook eerbied

voor jouw huisgenoten en de gaste,n die op bezoek

komen Thuis laat je de chipszak of leeg flesje

toch ook niet op de gond vallerr, maar gooi je het

in de vuilnisbak of waar het hoort. Thuis is waar
je jezelf thuisvoelt. Dus ook op een andere plaats

kan als thuis gezien worden. Thuis zijn op de

sportparken waar jii je plezier hebt en je hobby

uiwoert e,n ook daar tellen regels. Ja op elk
sportpark zie wijwilligers lopen Zonder dezp

mensen kun je jouw hobby gewoon niet uitvosren.

Ja en deze mensen doen dat ook graag voor de

club waar jij bij hoort. Dus wat hulp en respect

moge,n deze mensen best krijgen van jou. Nou
genoeg gepraat hierover. Nu is het tlid voor actie

van ons allen die bij de club zijn aangesloten Kijk
eens rond op het sportparlg dan kun je zien wat
die wljwilligers de laatste tijd allemaal gedaan

hebben voorjou enjouw club. Vele ureq dagerq
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maanden zrjn dezn mensen bezig geweest om de

douch+ en kleedkamers weer van topklasse te

maken Straks gaanze de kantine weer schilderen,

de tribune en dug-outs een kleurtje gwenenz. et:r,
Gaan wij er samen jaren van genieten, van de

verbouwing en de werkzaamheden die nog

verricht moeten worden? JA TOCH !!!! Alvast
bedanh voor de aandacht en onthoudt nou eens

wat van die zo belangijke nonnen en waarden.

Dan hebben wij er allemaal genoegdoenihg en pl+
na van Alle vrijwilligus bedankt voor jullie
tomeloze inzÈt.U mag frots zijn op het resultaat.

Een vrijwilliger,
Henkvan Gestel.

Robobonk Poplllenkomp
Supportersclub is ook sponsor van het Rabobank-
pupillenkamp van de V.V. Gilze.

Ook dit jaar ondersteunen wii dit prachtige

weeksnd weer met een donatie. Want wij àjn a
voor de hele V.V. Gilze maar dat weet u
onderhand wel. Jongens, me§es, leiding
organisatig bouw- en keukenploeg veel plezier

samen en tot ziens.

Lid worden van de supportersclub?
Voor twee tientjes per seizoen bent u al lid van

onze club. Even een bestuurslid aanhouden en het

is zo geregeld. Al zovast welkom!

Besaur Supportersclub

Tmn llermons

Mens.

Mensen werken afijd nog met etiketten

en ze plakken je zo'n pleister op je pens.

Je bent'n kneusjg middenmoot, of 'n vedette

pas heel veel later benje ook nog ergens mens.

Plent uon dc
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Naam:
Adres:
Geboortedatum:

In het dagelijks leven:

Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid V.V. Gilze sinds:

Status bij de club:
Beste trainer:
Idool:
Roken:

Drinken:
Stamcafe:
Moet lachen als:

Ben goed nijdig als:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:

Politieke partij:
Een meevaller:
Eentegmvaller:
Lievelingskost:
Beste eiguschap:
Slechtste eigenschap:

Mooiste wouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
T.V. programma:

Goed bij de V.V. Gilze:
V.V. Gilze moet verbeteren:

Op mijn verjaardag geen:

Gelovig:
Bijgelovig:
Hartewens:

Hekel aan:

Oclrtendhumeur:
Bedtijd:
Romantiek:
De auto van je leven:

Laatste Boek:

Een goed advies:

Dat is fantastisch:

Bewondering voor:

Vacantie-oord:
Voor de natuur:
Cultuurshock:
Wat doe je met / 1.000.000,-

Jan Oprins
Molenstraat 4l
25-8-'50
Adminishatief magazljnmedewerker

Niemand heeft zichzelf gemaakt

Sport, muzielg lezei.;t en reizËn

1962 of 1963

"Jeugdleider/hainer sinds 1968 grensrechter van Gilze?
Henk Snoererl begin jaren'70

Vroeger Wim Jansen

Nee

Soms

Kantine van de V.V. Gilze en eeÍr bietje De Tip
Voetbal te serieus genomen wordt
Voetbal niet serieus genoeg genomen wordt
Een goede zondag

Jammer maar helaas

Blue's en Ierse volksmuzieh zeker geen rap of house

Groen links
Als Gilze 2 wint
Verlies GihË2 

-_,Chinees/lndisch 
^ 6Bescheidenheid 'Ard

Te bescheiden * ii""nJ
Als ze mÍrar gewoon aardig zijn
Vroeger waÍen dat mijn inzet, conditie en sportiviteit.
Meer scoren als de tegenstander

Vind ik heel goed

Noorderlicht (Zo. 20.00 u Ned.3)
Inzet van wijwilligers en goed bestuur

Meer actief voetballende senioren

Regen

Nee
Nee
Fit genoeg om weer te kunnen reizen

Kankeren binnen en naast de lijn
Heeft Jan geen last van

Yaakaltussen 21.00 u en 22.00 u
Help!!
Dat was een Dinky toy
Jungle. van Antoni van Kampen

Iederesn nemen mals zp zijn, respect voor anderen

GilzÈ2 kampioen (Zijn we nog)

Mensen die met een handicap leven en toch

functioneren in de maatschappij

Vacantie kun je het beste thuis houden.

Nieuw Zeoland.
India
Flink wat raat &r goed doel. Huis wat opknappen.

Stoppen met werken sl meer
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Aan die trotse ogen ziet u het direct: deze

jongens gaan voor elkaar door het vuur. Door

niets laten zii zrch uit het veld slaan. Àl krijgen ze

er tien regen. lvler z'n allen het veld op, met z'n

allen er ook weer af.

Het idee dat je door samenwerking iets moois

kunt opbourven, spreekt de Rabobank bijzonder

aan. !íaerrom? Omdat we midden in onze samen-

leving staan" Omdat rve altijd ons sreenrje bijdragen.

Rabobank
Baarle-Nass au en omstreken

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

Ook als dar berekent. dat rve onze reserves

moeten aanspreken. \l'ant rve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatseliike gemeen-

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

kenheid. \Wij sta:in voor u klaar. Ook na het laatste

fluitje.

Met de Rabobank sto ie er niet alleen voor.
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