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Redactie:
William Akkermans I 455801

Jos van Dongen I 452443
AntoonFaes I 452675

HenkvanGestel I 455549

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

470

Bezorgklachten Voonet:
William Akkermans I 455801

Jos van I 452443

Bestuur W Gilze:
Aimé Cruysbergs (vz) 3

Cees Kock (secr) I
Tineke van Vugt (pm) t

William Akkermans I
Peter Blok 8

Leo Diepstraten 3
FrankvanHoek 8

Ad Klaassen 3
Mart Machielsen t

452622
452069
453785
45580r
4533s2
4ss246
45 I 908
455410
455295

Bestuur Supportersclub:
Henk van Gestel (vz) I

Martijn Roovers (secr) I
John Aarts (pm) I
JohnGraafrnans 8
Christ Pelkmans I

455549
455 I 87
455241
455991
455088

Contact-personen:
Jeupd:

Mart Machielsen 8
Seniorencommissie:

FrankvanHoek I
A kt iv i t e it enc oumi s s ie :

Peter Blok I
Onderhoud & privatiserins:

Leo Diepstraten I
Soonsorine & PR:

V/illiam Akkermans 8
Supportersclub:

Henk van Gestel I
Kantine:

Frans Aarts I 455862

455295

451908

4s3352

455246

455801

455549

j

De Uoorusat

V.V. Gilze, Lange WagenstraaÍ 52, Gilze
Postadres: Postbus 137,5126 ZJ Gilz^.
E 016l -4s1993

(7" seizaenganglggg/2000, september 1999, nummer l)

"De Voorzetu is het cluborgaan van:
de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat ll,5126 CM Gilze
I 016l - 455187

In dit nommeÍ......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze
"Voorzet" aan de orde komen:

> Notulen Alg. Ledenvergadering 1998 (vorig jaar dus)

= "Effe bijpraten" met Mart Machielsen
:) de "Open Kaart" van Sjoerd de Jong
+ nieuws van de Supportersclub
+ nieuws van de jeugdcommissie

= en nog veel meer !!!!!

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!

o Aantal leden V.V. Gilze:407 t99e)1

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549 ofeen
briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat I I en wij schrijven u graag in voor twee
tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden 210 199e)1

Inleveren kopij voor de volgende ,,YoorzÉtri
o op diskette (Word of V/ordPerfect):

l5 september 1999

' oP Papier:
10 1999

o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-Cola-
Aktie-bal in ons clubgebouw. Bestanden kunnen je ook
e-mailen naar ldonline.nl

D" Yoorrer, tepteilrbct ,999
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II{ MEMORIfiM

BEP DE BROIN

Terwijl wellicht velen van u al op vakantie
waren, bereikte ons het droevige bericht dat op
de nog jonge leeftijd van 57 jaar Bep de Bruin
was overleden, een gewaardeerd lid van onze
vereniging. Want hoewel zijn gote passie de
duivensport was, hebben wij Bep in onze
voetbalwereld leren kennen als een
'verenigingsmens'. Toen hij 1l jaar was, werd
hij al lid van onze vereniging, hoewel je destijds
eigenlijk 12 jaar moest zijn. Hij voetbalde puur
voor zijn plezier in de zogenaamde lagere
elftallen. Op zich had Bep qua
voetbalkwaliteiten met gemak op een wat hoger
niveau kunnen voetballen. Wie kent zijn goede
techniek niet, zijn voetbalinzicht en zijn
befaamde zuivere traptechniek? Ook in de
begeleiding van jeugdteams stond Bep zijn
mannetje. Als jeugdleider lukte het hem altijd
om de C-junioren en later ook de B-junioren op
uiste wijze aan te spreken: op voetbalgebied

maar zeker niet te vergeten op karakter. Bij het
naderen van het einde van zijn aktieve
voetbalcarrière nam hij met veel plezier deel
aan de uitstapjes tegen Nieuwmoer (België) en
ook Gerolstein (Duitsland). Als een animator
verstond hij de kunst om die evenementen net
dat beetje meer glans te geven. Jammer dat Bep
er nu niet meer is, wij zullen hem missen. Wij
wensen zijn moeder, familie en vrienden heel
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

V.V. Gilze
Bestuur V.V. Gilze
Bestuur S

i

Notulen filgemene
taorvergodering
28 september 1998

NOTI.,,I-EN ALGEMENE
JAARVERGADERING Y.V. GTLZE VAN 28
SEPTEMBER 1998.

Namens het bestuur:
William Akkermans, Peter Blok, Aimé
Cruysbergs, Jan Heesbeen, Ad Klaassen, Cees
Kock, Mart Machielsen, en Tineke van Vugt.
Namens de leden bezochten 44 personen deze
vergadering.
Verhinderd: Bericht van verhindering is
ontvangen van Edwin Aarts, Mark Aarts,
Jurgen Arts, Raymond Bink, Jan Boomaars,
André Frietman, May Gerrits, Martien van
Gestel, Hans Hamels, Hennie Henderson,
Corné Oprins, Remco Oprins, Henk Pelkmans,
Bas Roelands, Frans Sebregts en Cees
Smeekens.

01. OPET{TNG

Om 20.30 uur opent Aimé de vergadering met
een woord van welkom aan alle aanwezigen. De
opkomst valt goed te noemen en aangezien er
diverse punten op de agenda staan wil hij snel
doorgaan met de agenda. Alvorens hiermee te
beginnen staan we nog even stil bij het
overlijden van Piet Oprins op 14 januari 1998.

O2A. HIILDIGING JUBILARISSEN

Ook vanavond hebben we weer een aantal
jubilarissen te huldigen. Allereerst wordt Bert
de Bruyn gevraagd om naar voren te komen.
Bert is in augustus 1958 lid geworden en mag
zodoende zijn 4}-larigjubileum vieren. Na zijn
actieve carrière, waarin hij vele jaren het doel
van Gilze I verdedigde, zetBert zich nog steeds
op veel fronten in voor de V.V. Gilze.
Jarenlang was hij jeugdleider van Gilze A1 en
inmiddels draait hij weer een paar jaartjes mee
met Gilze C2. Daarnaast traint hij ook de
overige seniorenelftallen en is tevens
keeperstrainer van de selectie. De opmerking
dat het thuisfront hem vaak moet missen omdat
Bert op het voetbalveld verblijft komt iedereen
bekend voor. Onder luid applaus krijgt Bert de
jubileumspeld met diamant opgespeld en
ontvangt zijn vrouw Carla een boeket bloemen.
Dan is het de beurt aan Frans Koch. Frans is
lid vanaf december 1947 en zodoende niet
minder dan 50 jaar lid van V.V. Gilze. Tijdens
zijn actieve loopbaan was hij eerst veldspeler

' bij Gilze 4. Op verzoek van de aanvoerder
stond Frans met pet op onder de lat in de
wedstrijd tegen SDOR. Dit had zoveel indrukAanwezig:

De troouet, 1999, pgina §
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Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's
en shoai^ma gerechten draait u:

flls3-45?ó53
Wij bezor-gen dan snel uw favoriete gerechten in een

ste,, ige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u chuis

Al onze specialiteiten l<unc u ool< afhalen.
Als u van te voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert

f)rankenspeci aalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
I kadoartikelen
I relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gib,e
tel. 0161 -4SZ4S2

Altiid iets bijzonders.
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gemaakt dat hij direct daarop werd gevraagd
om Piet Wirken in Gilze I te vervangen. Vanaf
dat moment was Frans de vast keeper bij Gilze
l. Na zijn voetbalperiode heeft Frans de
ijshockey-sport nog beoefend. Jarenlang heeft
hij nog deel uitgemaakt van het bestuur en was
verantwoordelijk voor de lotto en toto
administratie. Voor al zijn werk voor de V.V.
Gilze is Frans destijds benoemd als lid van
verdienste. Frans kijgt een gedenkbord en een
pet van de V,V. Gilze aangeboden en voor
echtgenote Corrie is er een mooie bos bloemen.
Tenslotte is het de beurt aan Ad Klaassen.
Sinds september 1948 is Ad lid zodat ook hij
het 50-jarig lidmaatschap heeft te vieren. Van
zijn voetbalkwaliteiten weet Aimé niet zo heel
veel te vertellen, maar dat het lijnen uitzetten
kort en het koffiedrinken altijd lang duurt was
Aimé wel te weten gekomen. Naast leider van
Gilze 2 maakt Ad ook deel uit van het huidige
bestuur en heeft al heel wat bestuursleden zien
passeren. Ook Ad ontvangt een herinnering aan
zijn 5O-jarig lidmaatschap en voor Annie is er
een prachtige bos bloemen.
Namens Gilze 2 vraagt Toine Beenhakkers
even het woord. Hij dankt Ad voor al het werk
binnen de V.V. Gilze en speciaal voor Gilze 2"
Namens het elftal kÍijgt Ad ook een attentie
aangeboden.

O2B. GEDRAGSCONVENANT KNVB

De KNVB wil paal er perk stellen aan de
dreigende verloedering in de voetbalsport en
heeft daarvoor de hulp ingeroepen van de
verenigingen. Er zijn een aantal gedragsregels
vastgesteld waarvan men hoopt dat deze door
alle clubs nageleefd zullen worden. Deze regels
hebben o.a. te maken met ontvangst I
begeleiding scheidsrechters, voorbeeldfunctie
van kaderleden, geen verbaal of fusiek geweld
tegen scheidsrechters en tenslotte de scholing
van kaderleden. Door het ondertekenen van dit
convenant verklaart de vereniging mee te willen
werken aan dit project. Namens de vereniging
GILZE tekenen de voorzitter, Aimé
Cruysbergs, de hoofdtrainer, Hans Rasenberg
en de aanvoerder van het eerste elftal, Jurgen
Heessels.

Terwijl deze ondertekening op de gevoelige
plaat wordt vastgelegd waagt Aimé aan de

vergadering of er bezwaren zijn dat de dames
van de jubilarissen de rest van de vergadering
aanwezig blijven. Zoals gewoonlijk heeft
niemand hier problemen mee.

03. NOTULEN
JAARVERGADERING
SEPTEMBER 1997

ALGEMENE
VAN 22

Omdat er geen op- of aanmerkingen waren op
de genoemde notulen werden deze door de
vergadering goedgekeurd.

04. FINANCIEEL JAARVERSLAG

A Financieeljaarverslag lggT-lgg9
Dit jaar heeft Tineke extra moeite

gedaan om haar presentatie van de financiën zo
leuk mogelijk te maken door te gaan werken
met geluidseffecten. Allereerst worden de baten
onder de loep genomen. Deze komen hoger uit
ten opzichte van het budget waarbij de
Sponsors de hoof<lmoot vormen. Toch hierbij
een kritische noot t.o.v. de Sponsorloterij. Dit is
een leuke bron van inkomsten maar voor de
toekomst moeilijk in te schatten. Aan de
kostenkant haalt Tineke een aantal zaken naar
voren die er echt uitspringen. Zo zijn onder de
personeelskosten de kosten van de vrijwilligers
gunstiger uitgevallen en ook de reiskosten zijn
lager door niet al te verre uitwedstrijden en het
feit dat niet alle ouders gebruik maken van de
reiskostenvergoeding. Onder huisvestingskosten
is een hoger bedrag opgenomen voor huur van
terreinen en gebouwen omdat de gemeente heeft
aangekondigd met een nieuwe manier van
berekenen te gaar. werken. Onder
verkoopkosten springen de kosten van de
KNVB er ver bovenuit. Bij het maken van de
budgetten was al geconstateerd dat we aan de
krappe kant zouden zitten, maar hierin zit
helaas een extreme stijging. Met nog de
opmerking dat de rente wat lager is uitgevallen
door het rekening houden met
privatiseringsplannen deelt Tineke mee dat de
overige kosten op budget zitten. We waren
uitgegaan van een begroting die budget
neutraal was en we zien dat we zijn uitgekomen
op een positiefresultaat van toch nog

Í 946,00.
De Yoorret, t999, 2
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ik speel mee voor mijn favoriete goede doel en maak tegelijk kans op alle prijzen in cle

1 Grote Sponsor Loterij, inclusief het miljoen en tie wekelijkse Bingoprijzen.

lk speel mee voor:

3219

V,V. GILZE

GILZE

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

I 40,- (vier lotnummers)

I / 30,= (drie lotnummers)

' : 1 ZO,= (twee lotnummers)
| ) í 10,= (één Iotnummer)

L. de heer : l mevrouw 603.98.20

Naam:

Adres:

Pl aa ts:

Bel mii bii een oriis
ÀÀ'"À'J"'rrï cböl- rel :

(Post)ba nknummer:

Voor informatie:
William Akkermans
telefoon: 0161-455801

Datum
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder- Handtekening:
invttllen met blokletters.

B^on inu^ullen, uitktlippen en in een envelop (zoncler postzegel) versturen aan
Grote Sponsor Lctterij, Antwoordnumrner 875, 1100 VG A;lsterdam.
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Omdat er geen op- of aanmerkingen zijn
over het tot nu toe gepresenteerde gedeelte gaat
Tineke over tot het doornemen van de balans.
Op de materiële vaste activa hebben de normale
afschrijvingen plaatsgevonden en er is een
voorziening getroffen voor groot onderhoud aan
het dak van de kantine en een nieuwe Cv-ketel.
Omdat ook hier geen vragen over waren stapt
Aimé over naar het volgende agendapunt.

B Verslag kascontrolecommissie
Namens deze commissie voert Christ pelkmans
het woord. De administratie is gecontroleerd en
perfect in orde gevonden. De
kascontrolecommissie is tevens vol lof over de
fantastische presentatie van het financieel
verslag. Christ sluit af met het voorlezen van de
verklaring van de kascontrolecommissie.

C Decharge penningmeester
Namens de gehele vereniging is er ook een
dankwoord van Aimé richting Tineke en zoals
reeds door de kascontrolecommissie is
voorgedragen wordt de penningmeester
gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

D Begroting seizoen 1998-1999
Alvorens de cijfers te gaan bespreken maakt
Tineke nogmaals duidelijk dat het huidige
bestuur niet de intentie heeft om al het geld te
gaan oppotten maar het liever in de vereniging
steekt. Dit is een van de redenen dat er geen
prijsverhogingen komen in de kantine en ook de
contributiebedragen gehandhaafd zullen blijven.
De onzekere factor van de Sponsorloterij is al
genoemd en verder zal geprobeerd worden om
de opbrengsten van de kantine op te gaan
krikken. Aan de uitgavenkant hebben we het
normale patroon met als grootste uitschieter de
kosten KNVB van Í 15.000,00. Met de
mededeling dat we volgens het budget uit zullen
komen op een positief resultaat van / 155,00
sluit Tineke haar presentatie, onder applaus
van alle aanwezigen, met een muziekje af.
Omdat ook hier geen vragen over zijn wordt de
begroting 1998-1999 door de vergadering
vastgesteld.

05. JAARVERSLAGSECRNTARIS

secretaris voor de vergadering uitgedeeld en
heeft iedereen hiervan notie kunnen nemen.
Omdat er geen op- of aanmerkingen waren
werd dit verslag door de vergadering
goedgekeurd.

06. BESTUTIRSVERKIEZING
BE STUURS I.IITBREIDING

Statutair zijn aftredend William Akkermans,
Cees Kock en Tineke van Vugt. Alle drie
stellen zich herkiesbaar. Jan Heesbeen heeft
nog maar pas aangegeven tussentijds te willen
aftreden. Vanwege diverse redenen kan Jan
haast geen tijd vrijmaken voor de V.V. Gilze
en heeft dan ook in een gesprek aangegeven dat
het beter is om ermee te stoppen. Wel wil hij,
als het bestuur daar prijs op stelt, op de
achtergrond nog eventuele zaken regelen. Aimé
bedankt Jan voor zijnirzet in het afgelopen jaar
en overhandigt hem een Gils Tipke.
Door deze ontstane vacature en de vele
werkzaamheden die om de deur zullen komen
kijken bij Privatisering en het opzetten van een
goed functionerende Technische- en
Seniorencommissie is uitbreiding van het
bestuur gewenst. Leo Diepstraten en Frank van
Hoek hebben al een tijdje achter de schermen
meegelopen en beiden stellen zich verkiesbaar.
Omdat er verder geen aanmeldingen waren voor
kandidaat bestuurslid worden de genoemde vijf
personen voorgedragen. Er wordt een
verkiezingscommissie benoemd die bestaat uit
Frans Aarts, Louis Bouman en Jan Oprins.

Er worden 52 stemmen uitgebracht en het
resultaat is als volgt:

William Akkermans
Leo Diepstraten
Frank van Hoek
Cees Kock
Tineke van Vugt

5l
50
51

5l
51

1

2

1

I

I

0
0
0

0
0

Dit resultaat houdt in dat William, Cees en
Tineke voor drie jaar zijn herkozen en dat Leo
en Frank vanaf heden zitting zullen nemen in

'het bestuur. Aimé nodigt Iaatstgenoemden uit
om naar voren te treden. Beiden worden
welkom geheten in het bestuur en ontvangenZoals gebruikelijk is het jaarverslag van de

De Yoorzet, 1999, poglno 3



HYPOTHTKIIW?
Cr

Belangrijko zaken beapreek Ie met vakmensent nva [.ru

ïru venzekeringsadviesbu rcau
rcelands bv

steenakkerplein 1 1 a-l 2, gilze
telefoon: Oí61-45 17 20 Íaxr Oï61-4S tO 09

KEURSTAGER

l{r:ruJ:r1 ,, ! \t í t I'f J-'\1', ri

ffimxfr"ffis dm.gq,pH-ruffi

Ni(,tlur.,lraat ir j (:rrl.zr.,

ielctlrtrtn il I ír 1 r1r, i / {.t I
[:,-tX (] I t') I t1t , "j) ,tl(.\

Partvservice & L:ark;ctt ue spe(ii,ilist

o

lands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 2A 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid



symbolisch de sleutels van het voetbalveld.

07. BENOEMING
KASCONTROLECOMlVtrSSIE

Volgens het rooster van aÍtreden zal Christ
Pelkmans afscheid gaan nemen van de
kascontrolecommissie. John Aarts stelt zich
voor deze vacature beschikbaar zodat de
nieuwe samenstelling van de
kascontrolecommissie zal zijn: Corné Oprins
(1), Martien van Gestel (2) en John Aarts (3).

08. BESTIIT]RSMEDEDELINGEN
1. Gezien de financiële toestand van de

vereniging blijkt het ook nu niet nodig te zijn
om de contributiebedragen aan te passen.
Zoals gemeld is het te hopen dat de
opbrengst van de Sponsorloterij stabiel zal
blijven. Daarom blijven ideeën voor een
financiële injectie altijd van harte welkom.

2. Het dak van de kantine is slecht en vanwege
diverse lekkages zal er vervangen moeten
worden. Voor een compleet nieuwe
bedekking inclusief isolatie is er een bedrag
uitgetrokken van / 10.000,00.

3. De energiekosten van de kantine zijn aan de
hoge kant. Dit wordt mede veroorzaakt door
het verbruik van de CV installatie. Gezien
de leeftijd en het negatieve rendement zal op
een paar plaatsen een offerte aangevraagd
worden. Voorlopig wordt er / 5.000,00
uitgetrokken voor vervanging van de ketel.

4. Over de Privatisering is het volgende te
vermelden. Destijds is de gemeente heel
voortvarend van start gegaan en hebben de
vier voetbalverenigingen samen een blok
gevormd om alles eens goed en uit het
oogpunt van de verenigingen te bekijken en
om samen de belangen te behartigen.
Daarna is het erg stil geworden rond de
Privatisering en uiteindelijk, na de komst
van Lau Lavooij op de plaats van de
verantwoordelijke wethouder, is er weer
actie gekomen. Intussen was duidelijk
geworden dat er eerst een heleboel
achterstallig onderhoud weggewerkt moest

worden. Zo moest bij de V.V. Gilze o.a. de
warmwatervoorziening vernieuwd en de
kleedkamers flink gerenoveerd worden. De
gemeente had slechts een bedrag
uitgetrokken voor aanpassingen van het
natte gedeelte bij uitbesteding aan derden.
Door zelfuerkzaamheid willen wij gaan
proberen om voor hetzelfcle geld de gehele
kleedkamers op te knappen. Mensen die zich
hierbij in willen zetten kunnen zich na
afloop bij Aimé of Peter opgeven.

Wat de velden betreft het volgende. Wij zijn
van mening dat het onderhoud van de velden
iets soepeler zal gaan. Rollen en walsen zal
ook op verzoek van de V.V. Gilze zelf
uitgevoerd worden. Een rnogelijkheid om
zelf te gaan sproeien wil men binnen de
gemeente gaan bekijken. De nieuwe man bij
de gemeente heeft een goede start gemaalct
en het vertrouwen is aanwezig.

Op de vraag wat de gemeente precies wil
met Privatisering kunnen we alle kanten uit.
Gaat het alleen om cultuurtechnisch
onderhoud of spreken we van bouwkundig-
en technisch onderhoud? Of misschien van
beiden? Wat het ook zal worden, het bestuur
zal hierin weloverwogen beslissingen gaan
nemen maar nooit zonder de leden hierin te
kennen. De mogelijkheid is dan ook
aanwezig dat hiervoor een tussentijdse
ledenvergad ering zal komen.

5. Het ligt in de bedoeling om ook in de
kantine een bouwkundige aanpassing te
doen. Al jaren is het een probleem als men
van de kantine naar het secretariaat wil, of
andersom. Het doorgeefluik gaat eruit en
daar zal een stuk muur uitgebroken worden,
zodat dit een doorgang zal worden. De
keuken zal hierdoor iets kleiner worden
maar door daar een koeltoonbank te
plaatsen is er tevens een afscheiding tussen
doorgang en keuken. Dit alles is in een
stroomversnelling gekomen door de steeds
strengere regels met betrekking tot de
Sociale Hygiëne en het ligt in de bedoeling
om dit in de winterstop te realiseren zodat er
de minste mensen last van zullen hebben.

6. De meeste zaken die door het bestuur zijn
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aangepakt zijn vaak wel gelukt, in de opzet
om te komen tot een goed functionerende
Technische Commissie en het opzetten van
een Seniorencommissie zijn we helaas niet
geslaagd. In het seizoen lgg$-l9gg zullen
we er alles aan gaan doen om dit
gestructureerd te krijgen. Ook zal er
aandacht zíjn voor de volgende zaken. Het
kan eens een keer gebeuren dat pen rustend
lid op het allerlaatste moment gewaagd
wordt om mee te spelen om een elftàl
compleet te kijgen. Hiervoor hebben we
begrip. Maar iemand die regelmatig als
rustend lid invalt zal ook de normale
contributie moeten gaan betalen.
Momenteel zitten we nog in een
overgangsfase wat betreft de indeling van de
lagere seniorenelftallen. Om de nodige
doorstroming te realiseren zullen ., nu
afloop van het pas begonnen nieuwe seizoen
gewij zigde indelingen komen.

7. De kaderbezetting bij de diverse
jeugdelftallen mogen we momenteel niet
slecht noemen. Alleen zijn er nog problemen
bij Gilze B 1, Gilze B 2 en Gilze F 4. Indien
iemand zich geroepen voelt om deze
uitdaging aan te gaan, dan graag contact
met Mart opnemen.

8. Ook willen we vanavond even terugblikken
op de twee seizoensafsluitingen die wij tot
heden toe hebben georganiseerd. Het eerste
jaar was er ontzettend veel over van het
buffet en de Activiteitencommissie heeft in
het tweede jaar geprobeerd om dit te
voorkomen door te gaan werken met een
hapjesbuffet. Daarbij was het de bedoeling
dat in de eigen keuken de warme snacks
gefrituurd zouden worden. Maar door het
regelmatig uitvallen van de tapinstallatie
hebben Frans Aarts en Joost Ligtenberg
bijna de gehele avond aan het sleutelen
geweest. Het uiteindelijke resultaat was dat
er veel te weinig hapjes waren en daarvoor
onze excuses. Onze bedoeling was goed
geweest maar het is fout uitgelopen. In de
derde editie zal gefiacht worden om een
gulden middenweg te kiezen.

9. Tijdens de seizoensafsluitingsavond hebben
we geprobeerd om de kampioenselftallen in

het zonnetje te zetten. Ook al hebben de
betrokkenen op de dag van het behalen van
het kampioenschap zelf de felicitaties en de
nodige consumpties ontvangen, toch hebben
een aantal personen laten doorschemeren
deze manier van aanpak niet te waarderen.
Binnen de Technische Commissie zal een
draaiboek worden opgezet hoe we voortaan
met kampioenschappen om zullen gaan.

t0. Van achter de bestuurstafel is een
dankwoord richting Supportersclub op zijn
plaats. Opnieuw heeft de V.V. Gilze op
diverse fronten ondersteuning gekegen. Wij
denken hierbij onder andere aan de plaatsing
van andere fietsenrekken, de donatie van de
schietmuur, de bijdragen in de uitstapjes van
de jeugdelftallen en de hand- en
spandiensten die gedurende het helejaar zijn
verricht.

ll.Met ingang van het volgende seizoen willen
we voorstellen om de Algemene
Jaarvergadering te houden op een
vrijdagavond. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

l2.Wij zijn van plan om een database op te
gaan stellen van onze seniorenleden. Hierin
zal vast komen te liggen welke
werkzaamheden men doet en voor welke
werkzaamheden men eventueel binnen de
vereniging inzetbaar is. Als er dan bepaalde
werkzaamheden zijn dan weten we direct op
wie we een beroep kunnen doen.

13 . Tenslotte een mededeling over de
Sponsorloterij. Op dit moment spelen
ongeveer 275 mensen mee voor de V.V.
Gilze. Voorheen ontving de vereniging
hiervan Í 6,00 per maand maar vanaf 1999
zal dit nog maar Í 5,00 zijn. Dit levert ons
een negatief verschil op van ongeveer /
3.000,00. Door de Sponsorloterij worden in
het kader van de wet Persoonsregistratie
geen deelnemerslijsten meer verstrekt. Dit
houdt in dat er geen extra trekkingen door
de notaris gedaan kunnen worden. In
overleg met de notaris zal getracht worden
hiervoor een oplossing te vinden. Wij zullen
de deelnemers op de hoogte blijven stellen.
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09. ROND!'RAAG

Ad Marijnissen
In de loop van de vergadering heeft Ad
begrepen dat het dak van de kantine
waarschijnlijk in eigen beheer vervangen zal
worden. Ad geeft aan hieraan mee te willen
helpen en via de bouw kent hij een bedrijf dat
hierin gespecialiseerd is. Via het ma(en van oen
afspraak zou bekeken kunnen worden welke
materialen hiervoor nodig zullen zijn. Na de
vergadering zal dit verder met Ad geregeld
worden.

Een direct vrije schop wordt ook toegekend aan
de tegenpartij, indien een speler één van de vier
hieronder volgende overtredingen begaat:
7. Een tackle om de bal te veroveren zodanig

uitvoert, dat de tegenstander eerder wordt
geraakt dan de bal;

8. een tegenstander vasthoudt;
9. een tegenstander bespuwt;
10. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt

(dit geldt niet voor dc doelverdediger binnen
zijn eigen strafschopgebied.) Een direct vrije
schop wordt genomen vanaf de plaats waar
de overtreding plaatsvond.

Met het verzoek om
uitgedeelde, verslagen

de, voor de vergadering
die niet gebruikt worden

en onbehoo k

10. SLTIITING Een straftchop
Wordt toegekend, indien een speler één van de
tien hierboven genoemde overtredingen begaat
in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de
plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in
het spel is.

B. Een indirecte v schop
Wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een
doelverdediger, binnen zijn eigen
strafschopgebied, een van de 5 hieronder
volgende overtredingen begaat:
1. meer dan vier passen doet met de bal in zijn

handen, voordat deze weer in het spel wordt
gebracht;

2. de bal weer met de handen aanraakt, nadat
hij deze in het spel heeft gebracht en zonder
dat deze is geraakt door een andere speler;

3. de bal met de handen aarraakt, nadat deze
door hem doelbewust door een medespeler
met de voeten is toegespeeld;

4. de bal met de handen aawaakt, nadat hij
deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een
inworp, genomen door en medespeler;

5. tijdrekt.

Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend
aan de tegenpartij, indien een speler, naar het
oordeel van de scheidsrechter:
6. speelt op gevaarlijke wijze;
7. een tegenstander in diens loop belemmert;
8. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit

zijn handen in het spel kan brengen;
'" 9. een andere overtreding begaat, niet als

zodanig genoemd in regel 12, waarvoor het
spel wordt onderbroken om een speler te

bij de bestuurstafel in te leveren sluit Aimé om
22.05 uur deze vergadering. Aimé dankt
iedereen voor zijn ofhaar inbreng en spreekt de
hoop uit dat dit een prettig seizoen zal worden.
Omdat er een verschuiving in het budget heeft
plaatsgevonden biedt Aimé aeze keer alle
aanwezigen een rondje aan van de secretaris.

I{otulen opgemaah door Cees Kock

Spel veldvoetbql
Regel 12:
Overtred

Wordt toegekend aan de tegenpartij indien een
speler één van de 6 hieronder genoemde
overtredingen begaat op een wijze die door de
scheidsrechter wordt beoordeeld als
onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande
met een buitensporige inzeÍ:
I. een tegenstander trapt of probeert te

trappen;
2. een tegenstander laat vallen of probeert te

laten vallen;
3. springt naar een tegenstander;
4. een tegenstander aanvalt;
5. een tegenstander slaat ofprobeert te slaan;
6. een tegenstander duwt.

A. Een directe

De Voorzet, r999, ó
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waarschuwen of van het speelveld te
zenden.

Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf
de plaats waar de overtreding plaatsvond.

C. straffen
Overtredingen die met een waarschuwing
worden bestraft: +

Een speler ontvangt een waarschuwing en
wordt de gele kaart getoond, indien hij één van
de 7 hieronder volgende overtredingen begaat:
l. zich schuldig maakt aan onsportief gedrag;
2. door woord of gebaar toont het niet eens te

zijn met een beslissing van de
scheidsrechter;

3. herhaaldelijk de spelregels overtreedt;
4. de uitvoering van een spelhervatting

vertraagf;
5. niet de vereiste afstand in acht neemt bij een

hoekschop ofeen vrije schop;
6. het speelveld (opnieuw) betreedt zonder

toestemming van de scheidsrechter;
7. doelbewust het speelveld verlaat zonder

toestemming van de scheidsrechter.

Overtredingen die met een veldverwijdering
worden bestraft.
Een speler wordt van het speelveld gezonden en
de rode kaart getoond, indien hij één van de 7
hieronder genoemde overtredingen begaat:
l. schuldig maken aan een ernstig gemeen spel;
2. schuldig maken aan een gewelddadige

handeling;
3. een tegenstander of een ander persoon

bespuwt;
4. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke

scoringskans ontneemt, door opzettelijk de
bal met de hand of arm te spelen (dit geldt
niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen
strafschopgebied);

5. een tegenstander die zich in de richting van
het doel van de tegenpartij begeeft, een
duidelijke scoringskans ontneemt door
middel van een overtreding waarvoor een
wrje schop of strafschop moet worden
toegekend;

6. grove of beledigende taal of een
scheldwoord gebruikt;

7. een tweede waarschuwing ontvangt in
dezelfde wedstrijd.

William Akkermans
(bron: spelregels veldvoetbal KNVB)

Nieuws von
senioÍencommissie

de

ONZE CLUB IS EEN WAARDEVOLLE
CLUB !

Enige tijd geleden is de N.K.S. gestart met het
project " De waarde(n)volle club". Dit
project, dat samen met de K.N.V.B. wordt
uitgevoerd en ondersteund door C.O.V.S.,
V.V.O.N. en L.B.A., is er op gericht de
waarden en normen binnen de
sportverenigingen op het juiste niveau terug te
brengen.

Om dit te bereiken zijn er clusters van
verenigingen gevormd die elkaar middels een
overleg informeren. Een van die clusters wordt
gevormd door de voetbalverenigingen
Molenschot, S.V.U., E.V.V.'58, Chaam,
R.A.C., Gloria-UC en Gilze.

Op 17 mei jl. vond de aftrap plaats voor de
eerste acties die door genoemde verenigingen in
gang zijn gezet. Op deze bijeenkomst waren
vertegenwoordigers van de bovengenoemde
belangenorganisaties, om een intentieverklaring
te ondertekenen waarin zij hun deelname aan
het project bevestigen.

Voor de eerste actie is er door de deelnemende
verenigingen afgesproken :

o Dat met ingang van het seizoen 99100 alle
spelers en begeleiders de tegenstanders voor
en na de wedstrijd de hand zullen schudden.

e Dat tijdens het wedstrijdgebeuren alle
voetballers en begeleiders geen commentaar
leveren op beslissingen van de

scheidsrechter.

De Yootïcc, 1999, poglno 7
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GEDRAGSCOÏ\TVENANT
u altijd op de hoogte brengen.

Zoals u
september

ongetwijfeld bekend, is op 28
I998 tijdens de algemene

Het bestuur roept bij deze iedereen van onze
vereniging op om zijn of haar positief steentje
bij te dragen om de sfeer zowel op als rond het
voetbalveld te verbeteren, zodat we terecht met
trots kunnen zeggenl "Bij V.V. Gilze tellen de
waarden en normen en dus zijn we een echte
"waarde(n)volle club".

*o
m oveÍ nq te denken"-I

Gedicht.

Ik dicht,
Jljdicht,
Hij dicht,
Iedereen dicht.
Behalve mijn nicht.
Die is geopend

met een vlijmscherp mes
Ik breng haar
straks wesr druiven
op zaal zes.

Toon Hermans,

Effe bifkletsen mct
Mort Mschiclsen
Hoewel nog vakantietijd, voor de redactie van De
Voorzet begint het balletje ook weer te rollen. We
staan voor een nieuw seizoeq het seizoen waarin
we de bal het volgend millennium intrappen. een
seizoen waarvan alle leden van de V.V. Gilze zo
hun eigen verwachtingen hebben. Dat geldt zeker
ook voor Mart Machielsen die als voorzitter van
de jeugdcommissie er met zijn medebestuursleden
er wesr alles aan zal doen om het jeugdvoetbal in

' alle opzichten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Hoewel er bij de leden wel een aardig beeld zal
bestaan over het werk van de jeugdcommissie zal

jaarvergadering van de V.V. Gilze het
gedragsconvenant van de K.N.V.B. door onze
vereniging ondertekend. Met deze
ondertekening heeft onze vereniging haar steun
betuigd, te streven om de verbale en ffsieke
agressie op en rond de velden eeri'halt toe te
roepen. Dit was de eerste aaruet om het geweld
in en rond het veld aan te pakken. Het óluster
met de bovengenoemde verenigingen is daar een
vervolg van. Natuurlijk kunnen wij dat niet
zonder jullie. Om deze reden is dit schrijven
ook aan alle leden gericht. Om het voor een
ieder duidelijk te maken wat wij bedoelen staan
hieronder de belangrijkste regels
(gedragscode) vermeld zoals die gelden binnen
de v.v. Gilze.

verwachten van onze leden dat
o Zich onthouden van discriminerend gedrag.
o Respect hebben voor anderen en andermans

eigendom.
o Pesterijen, vandalisme en diefstal

achterwege laten.
o Zich onthouden van commentaar op

begeleiding en arbitrage.
. Op wedstrijddagen op de aangegeven tijd

aanwezigzijn.
. Trjdig afmelden bij eventuele verhindering.

Let op, afmelden is verplicht.!!!
o Zich in woord en gebaar gedragen zoals dat

bij de V.V. Gilze gangbaar is.

o Ten alle tijden sportiviteit hoog in het
vaandel houden.

Het niet opvolgen of naleven van deze regels
) kan als hebben:

o Het worden weggestuurd van de training.
o Het worden weggestuurd tijdens de

wedstrijd.
e Schorsing voor een of meerdere trainingen.
o Schorsing van een of meerdere wedstrijden.

Bij ernstige overtreding van de gedragscode
zoals b.v. diefstal en/of geweldpleging zullen
wij niet aarzelen om het lidmaatschap per direct
te beëindigen. Bij onregelmatigheden zullen wij

Dc Yoorzet, t999, t
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Mart hier ongetwijfeld nog wel het een en ander
over te vertellen hebben. Bovendien willen we
graag eens nader kennis maken met Mart die al
lang en op zoveel terreinen aan het Gilze voetbal
verbonden is. Mart woont samen met zijn wouw
José en hun kinderen Koen en Mark aan de
Pastoor Coomansstraat 5 te Gilze.
Nieuwsgierig als we zijn willen we natuurlijk ook
graag weten hoe oud hij is en wat ziin beroep.
Mart: "Ik ben 45 jaar en mijn" beroep is
bedrijfsleider bij een filiaal van glasgroothandel
Pels en Joosten in Rijen. M'n pincode houd ik
geheim Ínaar u mag wel van me weten dat ik
geboren bsn in Breda en dat ik opgegroeid ben in
Bavel. In mijn diensttijd ben ik in Gilze komen
wonen. Dat is het allemaal zo'n beetje." Zo laat
Mart ons wetsn. Dit is te summier, hier nemen de
echte Voorzet lezers geen genoegen mee. Hoe
verliep zijn voetballoopbaan? Waarom werd hij
juist keeper? En meer van deze wagen daaraan
kan Mart toch echt niet ontkomen. "Ja m'n
voetballoopbaarl het begon allemaal achter de
Mariastraat in Bavel waar vroeger het voetbalveld
was. Als klein manneke was ik daar niet weg te
slaan. Juist omdat je nog zo klein was had je
weinig of zq maar helemaal niks in te brengen
tegen de grotere jeugd en als ik mee wilde doen
moest ik me teweden stellen met keepen. Ik
merkte al snel dat ik daar meer aanleg voor had
als voor het voetballen. Zo is het allemaal
begonnen." Vertelt Mart met enige weemoed. Het
bleef echter niet bij zornaar wat voetbal. Mart
ging in verenigingsverband voetballen en kwam in
Bavel 7 van de jeugd terecht. Mart: "Ik
veronderstel dat ha de leeft{idscategorie was die
we nu de C-jeugd noemen. Als keeper was daar
weinig eer voor me weggelegd. Het spel speelde
nch voornamelijk af op de helft van de
tegenstanders. Ik besloot dan ook regelmatig om
tegor de doelpaal te gaan zitten. Dit had tot gevolg
dat er in het clubblad van Bavel een oproe,p
gedaan werd om een ligstoel beschikbaar te stellen
voor Martje Machielsen. Dat ging me natuurlijk
ook weer te ver. Dat neemt niet weg dat ik direct
een actievere houding aan ging nemen. Zo
herinner ik me dat ik een jaar lat."u weer bljna
werkeloos in m'n doel stond. Een paar mooie
dametjes waren naast mijn doel komen staan en ik
had alle tijd om lekker met hun aan de babbel te
gaan. Het spel volgde ik niet meer. Ook het laatste
fluitsignaal had ik niet gehoord. Toen ik me
realiseerde dat ik hier voor een voetbalwedstrijd

gekomen was bleek iedereen al van het veld
verdwenen. Door fanatiek te trainen en regehnatig
in hogere teams te spelen keeg ik meer plezier in
het keepen. Ik gmg verwoegd over naar de
senioren en werd keeper van Bavel 3.
Toen ik 18 jaar was kwam ik bij de selectie. De
eerste 2 wedstrijden die ik in Bavel I keepte waren
degradatiewedstrijden tegen V.C.W. Uiteindelijk
werd de tweede bestissingswedstrijd op het R.A.C.
terrein verloren en ztkte Bavel af naar de derde
klasse. Met zo'n 2000 toeschouwers langs de kant
was dat natuurlijk een hele beleving. Hierna
volgde weer een seizoen in Bavel Z. Daar was ik
het duidelijk niet mee eens. Ik ben toen gestopt en
heb I jaar caÉvoetbal gespeeld in Gilze blj de
Rioboys van de Riobar. Daama weer terug naar
Bavel. Dat was het begin van 8 seizoenen dat ik
het doel van Bavel I schoon moest zien te houden.
Ik woonde in die tijd al in Gilze en gng op m'n
brommertje voor de trainingar naar Bavel. Vooral
de clubavond op donderdag was daar super gezel-
lig." Zo herinnert zich Mart, die al pratend over
die goeie ouwe tijd het weer helemaal ziet gebeu-
ren. "Veel sporters zullsn het wel eens
meegemaakt hebben dat na een training of
wedstrijd de shampooflacon onafgesloten in de tas
verdwijnt. Het is niet de eerste keer en je krijgt dan
thuis te horen dat het zo zoetjes aan tijd wordt om
die tas eens esÍr keertje fatsoenlijk in te pakken.
Ook mij overhvam dit meerdere keren. Ook eens
voor de wedstrijd waren mijn voetbalschoenen
zowat volgelopen met shampoo.

Rap maakte ik de boel een beetje schoon. De hele
wedstrijd viel de regen met bakken uit de lucht
waardoor het schuim van alle kanten uit mijn
schoenen kwam. Werkelij( een sensatie. Dat was
iets van mijn Bavel-periode waar ik met
ontzettend veel plezier op terugkijk. In 1984 heb
ik de overstap gemaah naar de V.V. Gilze. Na
een seizoen n 2 te hebben gekeept kwam ik in
Gilze I terecht waar ik good old Bart Cornelisse,n
opvolgde.

Na 3 seizoenen hield ik het esn jaartje voor gezien
waarna ik nog een aantal jaartjes in 4 onder de lat
stond. Met dit team wat voomamelijk bestond uit
oud selectiespelers bestond, maakte ik z
kampioenschappeq overigens gold dat ook voor

' Gilze 2.Het zijn gebeurtenissen waaraan je mooie
herinneringen bewaart." zo vertelt Mart. Diegene
die Marl nog kennen uit deze periode weten dat hij
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Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder_
menu en pannenkoeken.
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Bij inlevering van een volle kaart (12 stempels) ontvangt u
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bijzonder gedreven was. Een sportman uit het
goede hout gesneden. Naast vele momenten
natuurlijk, herinner-t hij zich een moment in het
bijzonder en met hem nog heel wat- V.V. Gilze
supporters. Mart: "In een thuiswedstrijd tegen
Dongen nam ik een uittrap, niks mis mee, dat
moet gewoon gebeuren, een goeie uittrap een
eindje over de middellijn. De bal werd zonder de
grond te raken meteen op de pantoffel genomen
door een Dongen speler. Die maakte de goal van
zijn leven. Terwijl ik nog op de zestienmeterlijn
stond verdween de bal met een mooie boog in het
V.V. Gilze doel. Dus niks combineren, zo kan het
ook moet deze speler gedacht hebben." Zo ziet
Mart het weer helemaal voor zich. Inmiddels is
Mart al weer bijna 6 jaar voorzitter van de
jeugdcommissie. ook hier laat Mart weer zien dat
inzet en een flinke tijdsinvestering nodig is om het
jeugdbeleid goed gestalte te geven. HeÍ zijn zo,n 6
tot 7 uur die hij hier wekelijks aan besteedr. De
vraag dringt zich dan op krijgen Mart en
natuurlijk ook de andere commissieleden hiervoor
voldoende waardering?
Mart: "Als je bedoelt een schouderklopje of een
lovend woordje, nee, maar dat hoeft ook niet.
Waardering vinden wij ook als leden blijven en er
een goede sfeer is op het sportpark. Wij ervaren
wel medewerking en in wezen is dat ook een
stukje waardering. Overigens blijven wij wel een
beroep doen op onze seniorenleden om actief te
zijn in het jeugdvoetbal." Zo bepleit Mart en
vervolgt. "Het normen en waardenbesef loopt als
een rode draad door het jeugdbeleid. Dit eist van
ons een duidelijke opstelling. Wat kom is praten
wij niet recht. Hierbij is ook de rol van ouders
onmisbaar en moeten de zo noodzakelijke
gedragsregels ook door hun ondersteund worden."
Waarmee Mart aangeeft hoezeer het goed met
elkaar omgaan hem ter harte gaat. Mart: "Het
jeugdvoCIbal moet een goede basis zijn voor de
seniorentijd. Wij willen hen nu al het goede
vereni gingsgevoel bij brengen. Het pupil lenkamp is
hiervan een niet te evenaren voorbeeld. Het is
allemaal zrer de moeite, het gehele jeugdvoetbal is
een prachtig gebeuren. Je moet er wel oog en oor
en het goede gevoel voor hebben. In dat opzicht
zouden wij graag zien dat ouders het sporten van

hun kind wat meer mee gaan beleven. Dat er wat
te beleven is dat is zeker. Voorvalletjes om nooit te
vergeten. Zoals een keepertje van de F die tijdens
de wedstrijd plotseling gemist werd. Bleek het
ventje voor een grote behoefte zijn sportieve plichl
voor even aan zrjn laars te lappen. Of het F
spelertje dat de wedstrijd liet voor wat hij was, het
veld afstapte en aan de zijlijn in het zand ging
spelen. De blijdschap en het enthousiasme bij het
behalen van een kampioenschap. Maar ool d.
troostende woordjes bij het net gemiste
kampioenschap het hoort er allemaal bij. Het zijn
allemaal zaken die het voor ons nog zeer de moeite
maken onze schouders te zetten onder het Gilse
jeugdvoetbal." Zo besluit Mart. Vertellen wij u
nog even dat Mart graag leest maar hier alleen
maar in vakantietijd aan toekomt Qaartje wachten
Mart) en dat hij niet thuis blijft voor Europa-cup
voetbal en tot slot dat hij schaalmodellen verza-
melt van Ferrari's. Dat hij veel op heeft met zijn
meidenteam dat wisten we al. Mart zeer bedankt
voor het gesprek en alle succes met het Gilse
jeugdvoetbal.

Jos van Dongen

Jlieows von dc
jeugdcommissic

Seizoen 1999-2000

Bij het verschijnen van deze "Voorzet" is het
seizoen 1999-2000 alweer even bezig. We zijn
met de jeugd de competitie ingegaan met twee
B-teams, drie C-teams, één Meisjes-elftal en
één Meisjes-zevental, drie D-teams, 5 E-teams
en 4 F-teams.

Dit seizoen starten we voor de E- en de F-
Pupillen met een nieuwe activiteit. Naast hun
gewone trainingsavond komt er een vaste avond
in de week, waarop de E-Pupillen en de F-
Pupillen vier tegen vier gaan spelen.

Ook dit seizoen streven we naar een optimale
begeleiding van onzejeugdteams. Helaas is een

' aantal begeleiders op het eind van het vorige
seizoen gestopt en op dit moment kunnen we
nog erg goed nieuwe begeleiders gebruiken om

De Voonet t999, to
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onze jeugdteams op de trainingsavonden en op
de wedstrijddagen te begeleiden.
Als je interesse hebt orn een team te gaan
begeleiden, neem dan even contact op inet de
technisch jeugdcoördrnator Jahn N!ichielsen
(te1.452789) of met Toon Faes (T'et 4_i267-s).

De urdeling van de begeleiders per teanr vo*r
het seizoen 199S-2000 ziet er op dit monrerlt
als volgt uit: d

B I Louis Bouman en Rob Oprurs;
B 2 René Bartelse en 'vacature'.
C I John Graafmans en Piet Broeders;
C 2 Bert de Bruijn en May Gerrits;
C 3 Patrick Bink en Mark van de Wouw.
D I Jurgen Arts, Toon Faes en Martin van

Gestel.
D 2 Ad Marijnissen en Peter Blok;
D 3 Frank Vermeeren en Jan Oprins;
E I Giesbert Wirken en Kees Breukhoven;
E 2 Toine van Alphen, Wrllem Maurer er-r

Anja Oprins;
E 3 Mart Aarts en Adnaan van Alphen;
E 4 Raylond Bink en 'vacature':
E ,5 Gerard Gijsbrechts, Jac Henderson en

Frank van Hoek;
F I John Oosthoek en Eric Winter;
F 2 Jan van Hoek en Henk Pelkmans,
F 3 Joost Ligtenberg en 'vacature'.
F 4 Peter Geerts en Frans Verherjen"
F 5 Joost Appels en Hans Hamels

(teanr in opbouw!?!?);
M I Annie Akkerntaus en I\4art Machielsen.
M 2 Willem Maurer en 'vacature',
Keepers René Bartelse.

Leefti m.i.v. seizoen 1999/2000
M.i.v. dit seizoen is de leeftijdsgrens
teruggeplaatst van I augustus naar I januari.
Dit wil zeggen, dat een groot aantal spelers een
seizoen langer b4 dezelfcle leeftijdsgroep bh.lven
spelen.
Voor alle duidelrjkheid geverl we hieronder de
nieuwe'grenzen' nog even aan.
Geboren op of na:
o l-l-1994 (6jaar): F-Pupil:
o l-1-1993 (6/7 jaar)'. F-Pupil,
o l-l -1992 (718 jaar): F-Pupit;
o l-l-l99l (8/9jaar); F-Pupil;
o l-l-1990 (9110 jaar). E-Pupil;
. l-1-1989 (10/l I jaar). E-Pupil;
r 1-l-1988 (11112 jaarj'. D-Pupil.

zlgrngen

h4et ingang van dit seizoen zijn er enkele
belangnl ke spel regelwij zigingen doorgevoerd:
l. Bij het zeven tegen zeven van de E- en F-

Pupillen wordt een overtreding voortaan
bestraft met een directe wije schop, waarbij
de tegenpartrj mtnimaal vrjf meter afstand
moet nemen. Overigens gelden voor dit
onderdeel br1 de D-Pupillen zeven tegen
zeven de normale spelregels!

2. Voortaan is het voor het van start kunnen
gaan van een wedstrijd met twee elftallen
vereist dat er een minimaal aantal van zeven
spelers op het veld staat. Tot nu toe was dit
minimaal vereist aantal acht!

Ile waarde(n)volle Club
Het NKS is o.a. in samenwerking met de
KNVB gekomen tot een project tegen
spelverruwing, waarbg ook nadrukkelijk
aandacht geschonken wordt voor de
(vervagende) non'nen en waarden ook binnen
het voetbalgebeuren.
AIs belangrijkste uitvloersel hiervan is er
afgesproken dat de jeugdspelers elkaar voor de
wedstrryd een hand geven om elkaar een prettige
wedstrijd te wensen, dit als teken van
verbondenheid met de tegenstander maar ook
om uiting te geven van een goed voomemen om
correct en eerlijk te spelen
Na afloop van de wedstrijd bedanken ze elkaar
met de handdruk waardoor de momenten gewist
worclen waarop zij hun tegenstander niet als
medespeler zagen.
Een ander uitvloeisel is dat de spelers het veld
ingaan onder het motto: mond dicht tegen de
scheidsrechter" dat wil zeggen dat tijdens de
wedstn3d geen commentaar meer gegeven
wordt op het handelen van de scheidsrechter.
Het motto wat het project De Waarde(n)volle
Club voert in het komende seizoen ISSS-2000
is:

".le legenslandcr als medespelcr zien" .

l-l-1q87 (l2l13 jaar):

l-t-1q86 {l3l14iaar)'
I -1 - t985 (14l1,5 jaar):
l-i-ts84 (15/l6jaar).
l-l-1q83 (16117 jaar):
l-l-1982 (l7il8jaar).
l-l-lsBl (18/l9jaar):

D-Pupil;
C-Junior;
C-Junior;
B-Jurior;
B-Junior;
A-Junior;
A-Junior.
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Indeling seizoen 1999/2W0

Junioren.

Gilze Bl: (sponsor: Bakkerii Spspens)
GSBW I, Jong Brabant l, Nevelo l, ONI l, Ons
Vios l, RKT\ry 2, RWB l, SSC '-55 l, Uno
Animo l, Voab 2, Willem II 3.

Gilz.e 82: Garosebedriif Faher
br)
Berkdijk l, SC't Zand3, SSC'55 2, TAC BWB
l, Were Di 2.

Gilze Cl: (sponsor: EeÍcafé d'n Broov I

GFC ' 93 1, Nemelaer l, Nevelo 1, Sarto 2, SC 't
Zand2

Gilze C2: (sponsor: Keurslaserii Guus de Jonsl
Sarto 3, SC Olynpus l, SC 't Zand 3,
TAC/BWB l, Viola l.

Gilz.e C3: 22') |

GSBW 4, Riel 2, SC Olympus 2, Voab 4

Gilzc Meisies Al: (wonsor: Slaserii Goof van
I.oonl
Gloria UC l, RAC l, SC 't Zand l, Viola l,
Voab l.

Gilze llleisies C I : (sponsor: ??? )
Chaam 1, RAC l, Zundert l,Zwfiert2

Gilze pupillen Dl: (soonsor: C1000
Supermorktl
Desk 1, Hilvaria l, Jong Brabant 1, Nevelo l,
NOAD 1, Oirschot Vooruit 1, Ons Vios 1, RWB
l, Taxandria l, Voab 1, Zigo 1 .

Gilze D2: c1000
Supermorkt)
GSBW 2, RKTW 2, SC .t Zand 2, TAC/BWB
l, Uno Animo l.

Gilzc pupillen D3: (sponsor: Bouwbedríif
Vermeu len G ilze-Rii en bvl
GSBV/ 4, Longa 3, Sarto -5, SC 't Zand 6, Viola
2.

Gilzs pupíllen El: (sponsor: Glashondel Pels &
Joostenl
Gloria UC l, Sarto 3, SC 't Zand 3, Viola l,

Voab I

Gil« oupillen E2: (symsor: Eras Sport)
GFC '93 l, GSBW 3, Sarto 4, SC 't Zand 4,
Willem II 2.

Gilz,e pupillen E3: (sponsor: Rabobonkl
GSBW -5, Hilvaria 4, RKTW 4, Sarto 6, SC 't
Zand7.

Gilze oupillen E4: (sutnsor: ??? )
Gloria UC 3, Riel 2, Sarto 7, SC 't Zand ll
Viola 2.

Gilze Punillen E5: (sponsor: ???l
JPS 3, Sarto 8, SC 't Zand 72, SVSSS 4,
Zotavia 4.

Gilze puoíllen Fl: (wonsor: Zuivelhandel Von
Hoek VOF)
Gloria UC l, RKTW 2, Sarto 5, SVSSS 2,Zigo
2.

GilzB pupillen F2: (sponsor: Aannemershedriif
Botermsnsl
Blauw Wit 'l l, Gloria UC 2, RKTW 3, SC 't
Zand5,Zouaia2.

Gilze nupillen F3: (sponsor: Edcafé d'n Broovl
Hilvaria 4, RKTVV 4, Sarto 8, Viola Z,Yoab3.

Gilze ounillen F4: (sponsor: ??? )
Gloria UC 3, GSBW 5, Riel2, Sarto l3M, Viola
3.

Hooftlsponsor van de W Gilze is Van Enschot
Drankenhandel BV. Alle shirts var alle teams ran
de W Gilze hebben als rugreklame "Van Enschot
bv".

Tot slot
Wij hopen, dat we met onze jeugd het komend
seizoen weer veel voetbalplezier mogen beleven
aan het prachtige spelletje dat voetbal toch
steeds blUft! Iedereen veel succes en
voetbalplezier toegewenst.
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U kunt elke dag winnen ...
In de Grote Sponsor^ Loterij maakt u elke dag
kans op 25.000 gulden en bovendien elke rveek
op 100.000 gulden en alle BingoprijÉen.
Misschien rvir-rt u zelfs dc jaarlijkse
Superhoofdprijs van één miljoen gulden.

... en Íw club wint altijd
Als u de bon hicroncier instuurt, gaat 5 gulden per
lot naar uw club. U speelt clus r.oor uu, eigen
goede doel! Daarnaast steunt u ook Humanitas,
vier Rijksmusea, Terre des Homntes, deJohan
Cruijff \\'elfarc Founclation en vele ancleren.

Zo simpel speelt u mee:
,{ls u clc hon hicroncle r inr,ult r.rr r-crstuurt, gecll u
nrachtiging onr e ennraal pcr r.na:rncl l0 gr-rlclen pcr loi
van Lr\\i rckr:ning al tc schri.jvcn. L.irv unie iie lotnLn.n

In de Grote

gewonnen.

Sponsor loterii
riordt elke dud

nrer zict Lr op u\\,giro- oÍ bankaÍscltriÍt staan.
[.i doe t clan cll<c rrarncl lrtec aan clc trcliliing.
( n lil.lilkl zt' k.rrr. ,,Il,tllr. ltrijzr rr.Johan Cruijff,

a n bassa deu r

Elke week:
Bingoprijzen !

Bovenclie n spee lt u elke week
gratis rnee r.oor clc

Bingoprijzen ror 2; 0t10
gr,rlden in SponsorBingcr
met Stella (ionrnirns oir
RTL 4. LIrv bingol<aarten
kri.jgt u autonrzrtisch thuisgcstutrrcl.

Verrassingspriizen !
Zelfs zonder volle kaart kunt u rnct de

Bingo nog winnen. Hccfi tr t.ninstcns if
vatr clc 1) getallcn goccl? D.rrr ltunt u lrinnrn 2-{ uur
clc RingoJi.ln bcLlcn cn Iians makcn o1.r r-crrassings
prijzen. caclc:rubonncn cn... r'cn tritn,r1lig111" nirJr Llc
Str-rclio. Dan u,orclt u ntisscl-rie n kancliclirat ol rr itrt u
clc anto l

,\llc uitslagcn vinclt u op tclctclist. in urr hLris aan-
huisblacl en op intcrncr. ()i bel clc L,irslagcnliin.
0txl9 - 00++ Lí,0 rrhrrrr,

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

rts{o!ni-e1!q gqg_ _ l

Thuisbin 000,=r§o:25.
e kaart bii

10"000,= tot 5,=
bii hèt 23§te t/m 36ste geral

ioài pri;i ti; íz otnreer sài"lt€n?oÀdr Ka.;tee. - l

luitnodigingvooÍSpoosorBingo,VlP.arÍahgemerten, ]

cadeaubonnen en andere verrassingspriizen.

@
i 100t__ .000,= elke week l

i voor een voll 22 getallen

L
ï

Ja
ik speel mee voor miin favoriete goede doel en maak tegelijk kans op alle prijzen in

j de Grote Sponsor Loterij, inclusief het miljoen en de wekelijkse Bingoprijzen.

Plus: elke week
[oR een Iuto!
De samenstelling van
Itet prijzenpakket kan
per maand variéren.

ffiffi
lk speel mee voor:

V.V. GILZE

GALZÈ

lk machtig u hierbij tot wederopzegging
om eenmaal per maand de inleg van Hlaats: -

nevenstaande rekening af te schrijven

D f 40,= (vier lotnummersl

_l I 30,= (drie lotnummers)

Z Í Zo,= (twee iotnummers)
fl / tO,= (één lotnummer) 

Darum:
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder Handtekening:
i nvullen met blokletters.

tr de heer Ll mevrouw 603.99.10

Naam

Ad res

Postcode:

(Post)banknu mmer:

Bel mij bij een prijs
oÀ"""'J"'iro.obo,. Tel Na met Blngo!

Van Eeghenstraat 70,
1071 GK Amsterdam.

l\,4eer inÍormatie: 0900 300 1400 ,:s r:p,,r

Alle prijzen, ook de bingoprijzen, worden
automatisch op uw rekening bijgeschreven.
V.rlLrr: r,.q grjefl Tfakk |! v f(ll. ke nranfd p adts err wodt vÈrrtctrt
rioLrr àr P.l N vin Os. ir.tar s ic Arnsrerdarr. Pr lerr boven (tr) I 00!.
(t rl.f ,.^r,,r(l.rr l)e as1 mÈl 25,, kafsstÉ [el.srrnq a]pzeo!on krr op
.,lrj!r1)ilrr,rr l)Ér olcrit rs qoe(lgekír!1(l (to.r.i. Srratssecrctrr s varr

-lLr.it 1 . .fril rLrrfrcr t O 730 0002 829 2 tkl 19t12 19gt .

I l

Bon inuullen, uitknippen en ín een envelop {zonder postzegel) versturen aan:
Grote Sponsor Loterij, Antwoardnummer 875, 110A'VG Amsterdam.

-@@

k a&*
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tl *íl1991"Lelr _l

^- --ï§pOnSOfpf llZgn: etke maand 1000,-
ilaatste 5 cílfers goed), 100,- (laatst6 4 ciifers
goed), 10,- {laatste 3 ciifers goed)



J{ieuws vsn
,OUW supportersrlub

terugkijken op ons ledenaantal. Nieuwe ledar zijn
r,tn harte welkom en u weet het voor 2 tientjes
bent u al lid van onze supportersclub. Uw bijdrage
wordt goed besteed aan de V.V. Gilze en de
suppoftersclub. Zolang de voorraad strek krijgt u
bU aanmelding van ons nog een leuke attentie.

Attentie voor leden

Iedereen, dus wij ook, heeft het over het volgurd
millennium. Daarom heeft uw bestuur een mooi
en bruikbaar cadeautje voor u zo rond het einde
van dit millennium. Op onze kerstclubavond delen
wij het uit. Mocht u daar niet bij ,rtn da, komen
wij ha na dezn dag bU u thuis brurgur. Alvast
veel plezier eÍïnee en maak er veel gebruik van.

Onderhoud VV GilzB

Door een groep wijwilligers is zeer veel werk
verricht. Heeft u het resuhaat al geziur?? Een
verfbeurt voor de kantine alle deuren en kozijnen
hebben hun onderhoud gehad. De doelen dugouts,
tribune, afrasteringspaahjes, ha is allemaal weer
netjes wit gemaakt. Tot zelfs de tegels zijn onkruid
wij gemaakt. Dus alles is weer netjes en fris op en
rond ons sportpark. Ja u weet ook wel dat de
V.V. Gilze bhJ is met zrjn wijwiiligers die
allerhande klusjes opknappen. Ook wetur jullie
dat de V.V. Gilze bestaat uit de F-jeugd tot en met
de selectie. Dus wij gaan er van uit dat jullie die
wijwilkgers ook dankbaar àjn voor hun
werkzaamheden. Dus we spreken af we houden
het samen proper ur netjes op het sporlpark. Jullie
voorbeeld zal dm ook door onze gasten gevolgd
worden. Iedereen veel voetbalplezer toegewurst.
Dat gel& zeker ook en niet op de laatste plaats
voor onze supporters. De leider regelt het spel en
de scheidsrechter lei& het spel, simpel toch. Laten
we dat zo maaÍ houden en een foutje of fout
maak u toch ook wel eens? Even sLkken of tot 10

tellen, dat helpt u ook.

Kaartavonden

In de kantine van de V.V. Glze inschrijven vanaf
19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur. Inschrijfgeld f 2,50 per
persoon.

U hoeft echt geen raskaarter te zijn. Als u gewoon
van een gezellig potje kaarten hou& dan znrgen
wij onder ha kaarten voor een lekker hapje.
De data's:
. Vrijdag 8 oktober
. wijdag 12 november
. wijdag l0 december
. wijdag l4januari
. wijdag 1l februari
. wijdag 10 maart.

Voor de Ad Naalden trofee wordt gekaart op
. rrijdag 5 november (E V V {ilze) en
. wijdag 77 maart (Gilze E.V.V.)

Kerst/clu huvond supportersclu b op
18 december

Dezs avond zal plaatsvinden tr1 hotel caË
restaurant De Kronen en vangt Íran om 19.00 uur
met een koffietafel. Daama weer de bingo met
vele prijzen. Een drankje en een hapje dat volgt
vanzelf op deze ahijd gezellige en dmkbezochte
avond. Dus noteer alvast dez* datum. De
uitrodigrng volgt nog Laat het weer gezellig druk
worden.

Ledenhestand

Op naar de 225 leden dat is nu ons streven (meer
mag natuurlijk ook) en daar zijn we bijna aan. In
1991 opgericht en in 1999 mogen wij trots
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Geet de pen door ooll.. "Om ouel no te denken"-2
Het is maandagmorgen in de laatste week
van nujn vakantie. Nog wat duf begin ik
eur stukje te schrijven voor De Voorzet.
Hoe was ho ook weer, ja nou weet ik het
weer iets rnet een pen. Ja, nu heb ik het
helemaal scherp, ha is de pen die ik door-
kreeg van Tonio Wouters. Juist, zo was
het en daarmee ga ik nu, een stukje
schrijven. Tonio is trouwens de
allerslechtsie darter van heel Gilze, hij
kan er werkelijk geen bal van, echt
helemaal niks. Dit was zo maar eveÍr
tussendoor.

Ik, Jan de Bruyn ben met mijn 12 jaar
gaan voetballen br1 de v.v. Glze. Mijn
eerste leider was toen GeeÍs, vergeef me
even zijn voomaam. Hrj was overigens
bekend onder de naam t Wiske
Ik was jeugdspeler in de C.de B. en in de
A. Daama promoveerde ik met mijn lS
jaar naar de senioren s: kwam terecht bij
dun Blauwe Giel Aarts or bij de Broers.
Met dat soort heb ik een paar keer reserve
mogen staan bij G1lze2.

Het is er zelfs een keer van gekomen dat ik eveÍl
mee mocht doen. Uiteindelijk vonden ze mij te
goed en in korte tijd stond ik weer in Gilze 5. Zo'n
8 jaar speelde ik in het veteranenteam onder wre
van Trier en Diepstraten en oÍrs Kristje, Bartje van
Riel, de Peep en nog meer van die drinkeboeren.
Meermalen hadden we leuke weekendjes zoals in
Gerolstein en De Moer. Onzn aller Bep de Bruyr
fijne vent trouwens, was daar ook b4 Toen het
voetbal voor mij wat G snel werd ben ik maar
gaan fluitur bij de lagere seniorenelftallen en de
jeugd. Dat deed ik goed al zeg ik het z*lf . Ja maar
natuurlijk weet ik dat er waren en nog zijn er die
daar een heel andere maning over hebben. Maar
daar kan ik me allemaal niet mee bezig houden.
Nu fluit ik nog bij de jeugd. MUn hobby's zjn
sport in ha algemeen. Kijken en luisteren naar
country-muziek (Iex Mex)
Ook houd ik van musicals zoals Evita, The
Westside Story en Greace. Onlangs ben ik nog
naar de musical Chicago geweest, die warm is aan
te bevelen. Verder hou& deze jongen van fietsen,
wandelen en darten. Tot slot nog evqt dit. Zoh 8
jaar was ik jeugdleider met Martijn Roovers aan
wie ik graag de pur doorgeef eÍr waamee ik hem
alle succes toe wens.

Jan de Bruwt

DaJeug.d"p

Ik ben Luuk Akkermans, 11 jaar, en ik zit al
vanaf de F op voetbal. Ik zit in de Dl,
afgelopen seizoen in de najaarsreeks zijn wij
kampioen geworden. De leider van het
afgelopen seizoen Cees Kock dus, heeft ons
laten promoveren. Cees Kock kan ons helaas
niet meer coachen door een blessure. Dus
daarom hebben wij dit seizoen Toon Faes,
Martien van Gestel en Jurgen Arts. We ziuen
nu met de Dl in een lange competitie van 12
clubs. Ik denk dat we met de Dl ver komen in
deze competitie. Ik vind dat de voetbal veel
voor de jeugd organiseert, zoals zaalvoetbal,
kamp en mixtoemooi. Ik vond ha leuk om te
schrijven. Ik wil de pen doorgeven aan Sjoerd

' Diepstraten.

Artiest

Een echte artiest die wor& geboren,

hoeft er niet voor naar school te gaan

Je kunt het aan hem zien en horen,

er zit alles op en aan

Het staat hem m t gezicht geschreven,

het glinstert in zijn oogopslag.
Hij blijft artiest zijn levar
en tot de allerlaatste dag.

Toch zie je vaak op te tonelen,
een door de wol geverftl student.
Dan bhlkt dat je ook artiest kunt spelen,
als je het helemaal nie bent.

Toon Ilermans
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Open kaort

Naam.

Adres:

Geboortedatum:
ln het dagelijks leven:
Lijfspreuk.
Hobby:
Status bij de club:
Beste trainer(s):
Idool:
Roken:

&idtsrë:
Moet lachen als:

Ben goed nijdig als:

Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller.
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
Je sportkwaliteiten:
Het beste systeem:

Mening clubblad:
T.v. programma:
Dat is goed bij de V.V.Glze:
V.V.Glze moet verbeteren:
Op mijn verjaardag geen:

Gelovig.
Bijgelovig
Hartewens:
Een hekel aan:

Ochtendhumeur:
Bedtijd:
Romantiek:
De auto van je leven:
Laatste boek:
Een goed advies.

Dat is fantastisch:
Bewondering voor:
Vakantieoord:
Wat doe je met f 1.000.000,--

Sjoerd de Jong
Geren 8
3l-3-',75
Machinebankwerker
Gewoon jezelf àjn
Vliegeren en voetbal
Speler bij de senioren
Jan Fitters en Henk Jansen

Jaap Stam
Ja hélaas

hn Brooy
Ik Glze 5 zie voetballen
Iets niet direct lukt
Feest

Jammer

Hollandse hits
De V.V D.
Grote prijs in een loterij
ieder tegendoelpunt (let op J.v.O. !)
Alles van Mac Donalds
Recht door zee

Een gat in mijn hand
Sandra Bulloc
Heb ik die wel????

Meer scoren als de tegenstander

Is gewoon goed
B.N.N.
Dat ga ik ontdekken
Meer feesten na de wedstrijd
Slingers aan de wand
Ja

J4 ook dat
Dat mijn knieën het houden dit jaar
Thuisfluiters.
Ja, tot na de koffie
19.00-21.00 u daarna23.00- 07.00 uur.
Bij een mooie film
Chewolet
Asterix en Obelix
Ook met je 16 jaar bij de voetbal blijven
Het veteranenelftal
Jeugdleiders en trainers
Mallorca
Iedere dag feesten.
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Àan die rrorse ogen zier r-r her direct: dcze

jongens grran voor elkaar door her vuur. Door

nrets laten zi1 tich uir het veld sliran. Àl krijgen ze

er tierr regen. \ler z'n allen her veld op, nler z'n

ailen e r ook ,,veer ai.

Her rclee dat je cloor samenrverkinq iets nrouis

kunt opbour,veu, spreekr de Rabobank bijzonder

aan. Waarorn? Omdat we rnidden in onze srlrnen-

leving sraan. Orndat lve airijti ons steenrje [rijclragen.

&*,v

Ook lls dar l.ctekenr. dat we onze resen'es

moeten aanspreken. \lhnt rve zerten ons graag in

voor allerlei .loelen in onze plaatselijke gemeen-

schap. Vlet scld. mar.rr veel liever noq mer berrok-

kenheid. \X/ij strrrrn \'()or u klaar. Ook na her laarsre

fluit je.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Rabobank
B a a rl e-Nassau e n o mstreke n

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