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UWADRES VOOR:
AL UW DRANKEI\

GESCHENKVERPAKKII{GEN BIER EN \ryIJN
RELATIEGESCHENKEN

VERIIUUR TAPINSTALLATIES, HANGTAFELS 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 geihteresseerd in deze

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

VOOR CONSUMENTE,N ZTJI§ \ryIJ OP
ZATERDAG OPEN VAN 12.OOU TOT Is.OOU
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COLOFON:

Redactle:
William Akkeímans I 455801

Jc rian Dongen * 452M3
Antoon Faes Z 452675

Henk wn Gestel t 450549

Voorpagina & Prent van de maand:
Joct wn Puijenbroek f 45í305

VerschÍJnlngsdata:
februari, april, juni,
septanber, oktober/noernber, decernber

Oplage: 470

Bezorgklachten VooEet:
WillianAkkermans t 455801

Jm wn I 452443

Bestuur W Gllze:
AinÉCrupbergs (\u) t 452622

Cees Kock(secfl E 452069
ïineke wn Vugt (prn) f 4$785

Vr/illiarn Akke+mans I 455801
Pder Blok A 453352

LeoDiepstraten A 455246
FrankvanHoek t 451908

Ad Klaresen Í 4554í0
Mart Machidseo a 455295

Bostuur S upportersclu b:
Henk wn Gestel (w) A 455549

Martijn Roorers (secD A 455187
John Aarts (pm) A 45524'l
Jofrn Graafmans t 455991
Christ Pdkmans Í 455088

ë

Ser?iorBncoÍnmissb.'

Onderhoud & orivatiseino:
. LeoDiepstraten t 455246

William Akkennans Í 455801
Suprrlftersctub:

HenkranGestel A 455549
Kantine:

FransAarts A 455862

De Uoolzet
(7" seizoengang 1999/2000, oktober/november 1ggg, nummer 2)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:

V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus 137, 5126 ZJ Gilze
E 0161 - 45'Í993

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat 11,5126 CM Gilze
a 0161 - 455187

In dit nommeÍ..,...
Hieronder vermelden wij enkele onderuerpen die in
deze'Voozet" aan de orde komen:

= Effe bijpraten met.......ïoon Diepstraten
3 Jaarverslag V.V. Gilze, seizoen 1gg8/1ggg
3 Vervoer van kinderen is nooit zonder risico's

Goed om te weten:
V.V. Gilze:
. Aanmelden én adreswijzigingen lÍdmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,hel,.451169
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

. Aantal leden V.V. Gilze: 423 oktober 199

S upportersclub V.V. G ilze:
. Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 4SS54g
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (l) per seizoen.

r Aantal leden Su ortersclub: 217 er oktober 1 99

lnleveren kopij voor de volgende "Vootzet":
o op diskette (Word of WordPerfect) of via e-mail

a kkertje@worldo n li ne. n I

25 nove 1 999
o op papler:

25 nove ber 1999
. De kopijs.v.p. inleveren bij de redactie of in de

Coca-Cola-Aktie-bal in ons clu ebouw

W Voorzet, o*tobeí/novsínbet Iggg

Contact+orsonon:



Nieuwsrraar 32, Gilze

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

0ló!-452651
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpal<king, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten kunt u ook afhalen.
Als u van te voren belt,staan ze voor u klaar, zodra u arriveert.

A&SH

PYRANflIDE

f)rankenspeci aalzaak
Van Enschot
I partryerhuur
I kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gilze
tel. 0161-4SZ4S2

AIt ijd iets bijzonders.
t

ALLN GALLG



l{ieuwe loy-out?
De vaste lezer valt het misschien al op,
maarwe hebben deze keer gekozen voor
een ander lettertype, met een andere
regelafstand. We zijn daarom benieuwd
naar jullie reacties want we vinden het
belangrijk dat onze lezers De Voozet op
een prettige en ontspannende manier
kunnen lezen. Dus als je Jos van Dongen
of William Akkermans eens tegen het lijf
loopt, geef dan eens door wat je van dit
lettertype vindt. Alvast bedankt voor jullie
op- en aanmerkingen.

De redactie

Geef dc pen door
Van je vrienden moet je het maar hebben

KrUg je daar ineens de pen
aangereikt om een stukje te
schrijven in het clubblad De Voozet
van de V.V. Gilze. Nou niet bepaald
mrjn hobby. Maar toch Jan zeer
bedankt. (niet echt) De meesten die
dit blad lezen kennen mij wel. Voor
de mensen die mij niet kennen, ik
ben Martijn Roovers en geboren op
27 januari 1946. Voorzover ik me
kan herinneren heb ik ooit 1 seizoen
geprobeerd wat te voetballen. lk
was toen 12 jaar. Na een
noodzakelijke operatie ben ik er ook
weer mee gestopt. ln 1973 ben ik
met mijn broer Jan jeugdleider
geworden. Wij zouden samen een
elftal willen gaan begeleiden maar
dat ging zomaar niet. Het eerste
seizoen moesten wij met andere
leiders mee. Mijn broer met Wim
Gijsbrechts en ik met Cees Kock.
Het tweede seizoen kregen we de
C-2 toegewezen. Dat hebben we
samen plus minus 5 jaar gedaan.

Mijn broer moest toen afhaken vanwege zijn
werk. Zelf ben ik nog doorgegaan tot 1996
als jeugdleider en kan ik u zeggen met alle
plezier heb ik het al die jaren gedaan. Als
supporter ben ik wekelljks te vinden op het

sportpark. Dit zowel op zaterdag als op
zondag bij Gilze 1 zowel uit als thuis. Bijéén
van die thuíswedstrijden het was ín 1991
stonden Henk van Gestel en ik naast elkaar
en beiden vonden dat er een
supportersclub opgericht zou kunnen
worden. Na enige weken de supporters her
en der gevraagd te hebben is op 6
september 1991 de supportersclub
opgericht. Wij zijn toen begonnen met 30
leden en nu zijn er dat 22A. Myn grootste
hobby naast het voetbal is biljarten en ook
videofilms maken o.a. van het jeugdkamp.
lnmiddels is daar ook het darten
bijgekomen in de kantine op
zaterdagmiddag. lk stop ermee want het is
zondagmorgen en het is bovendien kermis.
Om 11.30 uur ga ik naar de MUhlerheide-
muzikanten luisteren bij Den Door en om
14.30 uur zit ik weer op de tribune voor
Gilze 1 tegen Sarto. Nou moet ik de pen
doorgeven aan iemand anders. Dat wordt
voor mij John Aarts de verenigingsman van
het jaar. John succes ermee jongen.

l{ieuws vqn de ieogdcommissie
Lopende seizoen í 999/2000
lnmiddels is het seizoen 1999-2000 al
weer enige tfd in volle gang. Er zijn al
weer best veel nieuwe leden bijgekomen
en dan (gelukkíg) niet alléén bij de F-
Pupillen, maar ook bij de E-Pupillen, de
D-Pupillen, de C-Junioren en bij de
Meisjes!
De aanwas bij de F-Pupillen was weer zo
groot, dat de F 5 al een feit geworden is
en ook al diverse wedstrijden in
competitie-verband gespeeld heeft.
Bovendien hebben we hier ook al meteen
een nieuwe leider bij gekregen en wel in
de persoon van Henk Bijrij.

Helaas komen we gedurende een
seizoen ook altijd voor wat minder leuke

. zaken te staan en een van de
maatregelen, die we hebben moeten
nemen was het terugtrekken uit

D? Yoorz€t, o*tobclnovenber lgg9, I
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In de Grote Sponsor l-oterii
wordt elke dug gewonnen

ik speel mee
; Grote Spons

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.

: | Í 40,= (vier 1otnummers)
, ; Í 30,= (drie iotnummers)
t í 20,= (twee lotnummers)
I ! í 10,= (één lotnummer)

A.u.b. ttw kettze aankrttisen en vercler
invullen net blokletters.

vo.or mijn favoriete goede doel en maak tegeiijk kans op alle prijzen in cieor Loterij, inclusief het miljoen en de wekelijkse Bingoprijzen.

! de heer .l mevrouw 603.98.20

N aa nr:

Adres:

PIaats: -

Postcod e:

Bel mij bij een prils
boven de 110.000,,.

(Post)ba nknr-rmmer:

Datum

Tel.:_

Voor informatie:
William Akkermans
telefoon: 0l6l-455801

Handtel<ening

I

2._:,i:ry1l!r_,1, uirknrppen e.n in ee.n envelop (zonder postzegel) versturen aan:ororc Jponsor LotenJ, Antwoordnutnmer 97S, 1100 VG Arísterdam.
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competitie van ons team Gilze C 3

Junioren. Diverse D-spelers hadden we
vervroegd over moeten hevelen naar
Gilze C 3 Junioren om het team
voldoende bemand te krijgen voor
aanvang van het seizoen. Echter, tijdens
de eerste wedstrijden bleken met name
de grote fysieke verschillen tussen deze
D-Pupillen en de vaak grote C-Junioren te
groot te zijn, met o.a. als gevolg erg grote
nederlagen. Daarom hebben we ons
team Gilze C 3 Junioren teruggetrokken
uit de competitie en hiervoor in de plaats
een Gilze D 4 zeven-tal ingeschreven
voor deelname aan de competitie. Hierin
gaan de D-spelers uit Gilze C 3 Junioren
spelen en enkele C-spelers met
dispensatie. Verder komen er ook nog
enkele nieuwe D-spelers bij dit team. De
overige C-spelers worden bij de
overgebleven teams van de C-Junioren
ondergebracht. De leiders van Gilze C 3
Junioren gaan als leiders over naar Gilze
D 4 Pupillen.

Verder is er inmiddels wéér een vacature
binnen ons leiderskorps opgevuld.
Hannie van Opstal is bereid gevonden om
op zaterdag als leidster van Gilze MC 1 te
gaan fungeren. Wij hopen, dat Hannie
veel plezier gaat beleven met haar
leiderschap. Succes!

Uitbreiding Jeugdcommissie V.V. Gilze
Eindelijk hebben we aanvulling van de
Jeugdcommissie gekregen I

We hebben André Frietman bereid
gevonden om ook zitting te gaan nemen
in onze Jeugdcommissie. Als
taakgebieden krijgt André mee:

Toernooien (uit en thuis); winterstop
Zaalvoetbaltoernooi Jeugd; Zwaluwen-
toernooien en de Penalty-Bokaal.

Aktiviteiten voor onze Jeugd
23-10-1999 Vier tegen vier voor E en F

beker/ln haalprogramma
voor D-pupillen

St, Nicolaas-avond voor
de F-Pupillen
Géén programma voor
E en F i.v.m. St. Nicolaas
Bingo voor de Jeugd
(org. Supportersclub)
Winterstop:
Zaalvoetbaltoernooi Jeugd
Winterstop:
Zaalv oetbaltoe rn o o i J e u g d

Tafelvoetbaltoernooi voor
de jeugd (o.v.)
Carnavalsbal voor
de Pupillen
Penaltybokaal +
feestavond voor de JL/JT
Survivalvoor C/B en
Meisjes AB
Verenigingsdag met
o.a. mixed-toernooi
Pupillenkamp
Pupillenkamp
Pupillenkamp
Seizoenafsluitingsfeest
V.V. Gilze
Gezinsfietsdag V.V. Gilze

03-1 2-1 999

a4-12-1999

1 8-1 2-1 999

27-12-1999

28-12-1999

08-01-2000

03-03-2000

06-05-2000

27-05-2000

01-06-2000

02-06-2000
03-06-2000
04-06-2000
10-06-2000

25-06-2000

Afgelastingen
Tot nu toe (begin oktober wordt dit
geschreven) hebben we een
voortvarende start van de competitie
beleefd met betrekking tot het weer op de
zaterdagen! Maar helaas zal het er weer
wel een keer van komen, dat het wat
slechter weer is of dat het weer zelfs zo
slecht is, dat er door de KNVB tot
afgelasting wordt besloten. Onze
Pupillen-teams en onze Meisjesteams
moeten voor afgelastingen letten op
categorie ll. Onze Junioren-teams moeten
letten op categorie lll. De afgelastingen
kunnen we op Teletekst terugzien (pagina

603). Voor de Pupillen en voor de Meisjes
moeten we dan letten op District Zuid l,

kolom ll en voor de Juniorenteams

" moeten we letten op District Zuid l, kolom
1il.

De Voorzd, o*tober/noveflrbeí I 999, z



HYPI}ÏH[KEru?
Bolangrijke zaken boopreek Ie met vakmensent nrff,

UE venzekeringsadviesburcau
rcelands bv

steenakkerplein 1 1 a-1 2, gilze
teleÍoon: 016t-45 17 20 Íax Oí6i-4S íO 09

KeLtrs lage rij

Guus de JonE

Nieuwstraat 63 - Gilze
Telefoon 0161 -451263
Fax 0161 -453280

Partyservice & barbecue special ist

,\[.firken oelands
wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekaclviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

l(EURSIAGER



Winterstop Jeugd
Gilze B 1 en Gilze D 1:

25-12-1999 Vnj;
01-01-2000 VrU;

08-01-2000 Beker;
15-0í-2000 Beker/lnhaal

Winterstops andere teams:
18-12-1999 E/F vrij;

BlClDlM Beker/lnhaal;
25-12-1999 VrU;

01-01-2000 Vnj;
08-01-2000 VrU;

15-01-2000 E/F vrij;
BlClDlM Beker.

"Om oueÍ no tc denken"-l
Metamorfose

De overall zal wel es denken:
"lk was zo graag een jacquet."

Maar ook de hoogste hoge zij-je
was graag 'n keer alpinopet.

Toon Hermans

Effc biikletren mct.
Toon werd tijdens de Algemene
Jaarvergadering van 24 september jl.

gehuldigd. Maar liefst 38 jaar maakte Toon
zich verdienstelijk voor de jeugdafdeling. 31
jaar als jeugdleider en nog eens zo'n 7 jaar

als hulpcoördinator. Alle reden dus om met
Toon eens effe bij te kletsen. Dat Toon
stopt wordt betreurd maar 38 jaar actieve
betrokkenheid, is een grote verdienste die
veel waardering verdient. Tijdens de rust
van ZIGO - V.V. Gilze werd Toon gevraagd
of hI mee wilde weken aan het
vraaggesprekje, "Effe bijkletsen met." Met
Brabantse gemoedelijkheid zegt Toon: "Ge
komt mar eens langs."
Zo gebeurde het dat Toon op een herfstige
maandagavond, ondersteund door een
fotoboek, weer eens terugkijkt op zoveel
jaren V.V. Gilze. Hoewel onnodig Toon voor

te stellen aan het lezers-publiek van "De
Vootzet", toch even wat wetenswaardig-
heden. Toon is een geboren en getogen
Gilzenaar. Hijwoonde tot zijn 13 jaar aan de
Alphenseweg, daama 18 jaar in de Mr.

Schrauwenstraat en inmiddels al weer zo'n
34 jaar in de Nieuwstraat op 158. Toon
heeft 38 jaar bij d'n Ericsson gewerkt als
samensteller (monteur) van
telefooncentrales. Vanaf 5 september jl.

toen Toon 65 jaar werd, trekt hij van Drees.
We gaan weer eens terug naar d'n
Alphenseweg waar Toon het eerste
levenslicht zag. Toon: 'Als ik zo weer eens
terugkijk op mijn jeugdjaren dan zag het er
niet naar uit dat ik in de voetballerij terecht
zou komen. ln 1946, ik was toen 12 jaar,

deed ik met Stenovia mee aan een
buurttoemooi. D'n Bolberg't Pindurp
en noem ze maat op, ze waren allemaal
van de partij. Wij brachten het met Stenovia
tot aan de finale die op het hoofdveld van
het Gilse sportpark werd gespeeld. Of we
gewonnen of verloren hebben, ik zou het
echt niet meerweten. Wat ik welweet is dat
deze wedstrijd voor de familie Diepstraten
uitliep op een regelrecht drama. Onze Jan
liep een enkelbreuk op en ik een open
beenbreuk. Ge kunt oew voorstellen dat ze
bij ons thuis voorlopig niks meer met
voetbalte maken wilde hebben. Het duurde
dan ook tot mijn diensttijd dat dit drama
weer een beetje gesleten was en ik in 1954

de voetbaldraad weer oppakte. ln 1956 ging

ik bijd'n Ericsson werken. Vanuit dat bedrijf
werden er regelmatig nederlaagtoernooien
georganiseerd. lk kreeg weer plezier in het
voetbalen werd in augustus 1957 lid van de
V.V. GiEe. lk werd meteen aanvoerder van

Gllze 4. Dit hield in die tijd in dat je al je
teamgenoten een paar dagen voor de
wedstrijd een briefje van de elftalcommissie
moest gaan brengen met daarop de
opstelling, vertrektijden e.d. Toen ik 57 jaar

werd stopte mijn actieve voetballeventje. De
- laatste jaren daarvan maakte we regelmatig

mee dat er weer een Abraham toegevoegd
werd aan ons elftal, wat toen Gilze 6 was.

lrc yootzct, oktobelmyctt&t 1999, Wglnq i



Gezamenlyke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
C a fé - Re s t aur ant - Z alen
Cafe-Zalen-Snack<bar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwahtaria
Bar

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

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEI\I
I(INDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VNTEiUNSCHOENEN

|i!.u*str.38
Ci ilze
tel: 0161-453813

àlffiÀBÀlt,ii{,::"i

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanv,V,

10 % kortins oD :

voetba I s cho enen, scheenb e s chïr niers - voetbal ko
of andere voetbal , artikelen

GILZE

u§en

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
§7aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vriidag toopavond dinsdag de gehele dag gesloten



De nieuwbakken Abraham werd steeds op

het veld gehuldigd. Eén keer werd d'n

Abraham met paard en kar op het veld

aangevoerd. Over het algemeen heb ik niet

anders dan een prima teamgeest meege-

maakt. Natuurlijk was er ook wel eens wat
onenigheid maar die werd altijd met een
paar potten bier snel weer weggespoeld.

Zo vond good old Gieleke Aarts dat Gerard

Aarts, (de postbode) díe in een uitwedstrijd

tegen Riel onder de lat stond, zijn werk niet
goed deed. Gerard was van dat
commentaar niet gediend en ging uit protest

naast de goal zitten. Zo werd er open huis
gehouden en gingen we met dubbele cijfers

de boot in.

z|n." Hiermee nam Toon ons even mee

terug in die goeie ouwe tijd.

Hoewel Toon nu gestoPt is als

hulpcoördinator blijft hij het wel en wee van

de V.V. Gilze volgen. Zoals gezegd vinden

we het jammer dat h'tj deze keuze maakte.

Met veel verantwoordelijkheidsgevoel
voerde hij deze taak uit. Maar wie weet?
Misschien leeft er onder ons wel iemand die

al lang op dat baantje loerde en er helemaal

niet zo ongelukkig mee is dat Toon ermee

stopte. De vraag is dan aan die onbekende.
Bent u voldoende op de hoogte van het

takenpakket en de arbeidsvoorwaarden?
Niemand kan hier een beter antwoord op

geven als Toon. "Laten we voorop stellen

dat ik alt'rjd met veel plezier met Genit

Gijsbrechts heb samengewerkt. Toen ik 65

jaar werd wilde ik geen verplichtingen meer

aan zaken die persé moeten. lk houd er van

om naar wedstrijden, ook van de jeugd, te
gaan k'rjken. Als hulpcoördinator kwam ik

daar nauwelijks of niet aan toe. Maar dit

even tezijde. De vraag wat hield mijn taak

in? Om eens wat te noemen. Het

ontvangen van scheidsrechters en daarvoor

een goede gastheer zijn. Het controleren

van wedstrijdformulieren. Het uitgeven en

innemen van wedstrijdballen. Bezoekende

verenigingen voozover nodig wegwijs

maken op het Gilse sPortPark'
' Sleutelbeheer van de kleedkamers etc, etc.

Het is zomaar een greep uit het gevarieerde

huy
ï .q\Lt

B'rjzonder vond ik het kampioenschap dat

we in 1961 met Gilze 4 behaalden. Het was
vooral ook bijzonder omdat bij ons Bertje de

Bruyn in de goal stond die op dat moment

nog maar 14 jaar was. John Swinkels

inmiddels al weer jaren de zwager van Bert

deed ook lange tijd verwoede pogingen om

een beetje acceptabel voetbal op de
grasmat te leggen" Het lukte hem echter

nooit. John had de pech dat hij aan een

meniscus moest worden geopereerd. Na

een lange revalidatieperiode zei de dokter

tegen hem, "John, jongen, proficiat ge kunt

weer voetballen." John was helemaal

gelukkig en zegt, "da's prachtig dokter want

ik heb er nog nooit geen hout van
gekunnen."
Waar een operatie al niet goed voor kan

De yoorrat, o*tober/norembaí 1999, poglno 4



\íAN DELFT SPORT

GESPECIALISEERD IN:

odidos+
Doelstraat 1 1

5101 PA Dongen
Telefoon.0162-312733 UIPMENT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieurvstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 14 45
fax. 0161- 45 34 32

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)
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takenpakket. Maar de man of vrouw die al

zolang op dit baantje loerde wil ik graag tot

in detail informeren. De

arbeidsvoorwaarden, de werktijden en ook
iets over je werkhouding want een beetje

flexibel moet je toch wel zijn. Onder die

scheidsrechters daar zitten namelijk echte
plakkers bij. Norinaal gesproken begin je zo

rond 12 uur en ben je om 5 uur afgewerkt.

Hoewel niet vaak, het is toch ook wel eens

voorgekomen dat we om 7 uur nog met die

mannen zaten te houwen. Of de

scheidsrechter die de sleutel van het

kleedlokaal mee naar huis nam. Ook zulke

klusjes moet je opknappen. Maar goed, al

met al kijk ik met veel plezier terug op die

tijd. Alhoewel het verenigingsleven door de
jaren veel veranderd is. Neem allen al de
gezelligheid van het op de fiets naar een

uitwedstrijd gaan. Mogelijk kan de jeugd van

nu zich dat maar moeilijk voorstellen. lk zal

nog regelmatig op het sportpark komen om

een wedstrijd te gaan kijken of voor een

partijtje darts, dat inmiddels een hobby van

me is geworden. Er zijn volop zaken waar ik

mUn tijd goed mee weet te vullen zoals

biljarten, tuinieren zowel in de bloemen als

in de moestuin en natuurlijk niet te vergeten

fietsen. Dus mensen vooral geen zorg over

Toon Diepstraten die vermaakt zich wel."

Zo stelt Toon ons gerust. Zo kletsten we

even wat bij met Toon Diepstraten die, laten

we hopen, nog vaak tegen zullen komen op

het Gilzer sportpark. Mocht je je baantje

toch gaan missen, de weg terug lígt attijd

open, dat weet je. Toon zeer bedankt voor
jouw bijdrage aan het verenigingsleven van

de V.V. Gilze.
Jos van Dongen

Pqrkcrcn bil het sPortPork
Met grote regelmaat moeten wij

constateren dat ouders die hun kinderen

wegbrengen of ophalen van trainingen
hun auto niet juist parkeren. Wij doen een

dringend beroep om bij voorkeur te
parkeren:
. in de parkeerhavens aan de zijde van

het sportpark
. oP de weg, voorbij de fietsenstalling tot

aan ingang tennispark
. oF de grasstrook tussen het sportpark

en huisnummer 26 (fam. APPels)
. oP het privéparkeerterrein van Flair

Plastics (ingang vrijhouden ! !)

En voor alle duidelijkheid geven we ook
aan waar men beslist niet moeUmag
parkeren:
o beslist NIET op het trottoir aan de

kantoozijde van Flair Plastics
. beslist NIET en aan de zijde van het

sportpark t.h.v. de gele strePen

Gebleken is namelijk dat bij niet opvolgen

van deze richtlijnen, er gevaarlijke

situaties ontstaan die vroeg of laat leiden

tot een ongeluk. Laten we met z'n allen
proberen dat voor te blijven en rekening

houden met de veiligheid van onze

kinderen. Bedankt voor uw medewerking.

Jeon de Koninck
lk zat gisteren op mijn kamer aan mijn

bureau en speelde met mijn potlood.

Neerslachtig keek ik naar al dat werk dat
nog voor me lag. Een gevoel dat ik niet
kan beschrijven deed me plotseling

beseffen dat ik niet alleen op mijn kamer
was. lk keek op en zag haar staan: naakt!

Ze stond kaarsrecht, onbeweegl'tjk en met

een houding die enezijds bedeesd en

verlegen aandeed, maar andezijds
brutaal en uitdagend was. Het was alsof

ze met haar houding wilde zeggen: "Nou,

komt er nog wat van of durf je niet? lk
weet best wat je wilt en je kunt de

verleiding toch niet weerstaan." En ze had

gelijk: ik wilde wel en waarom ook niet?

Met haar was het elke keer weer een
genot. Maar ja, mijn werk..... Dus ik
probeerde haar te negeren. Toch

dwaalden mijn ogen telkens af naar haar
gebruinde lichaam. Mijn bureaulamp deed

haar vochtige huid glanzen en liet haar
rondingen nog beter uitkomen. Wat is ze

toch mooi, dacht ik bij mezelf. Wat me
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Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willem een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

Niet direct een moment dat je
koppelt aan een verzekeringsmaat-

schappij. Maar ook dit is Interpolis.

van de wedstrijd.

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 WillemII.
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pels & joosten hv
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Als het goed en snel moet !!!!

lmporteur en groothandel
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Fabriek voor Spouwglas.
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beglazingsmateriaal en kitten.
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Telefoon 0161- 227305
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ervan weerhoudt haar lichaam perfect te
noemen is het feit dat ze een beugel
draagt. En toch is het juist die beugel die
haar zo bijzonder maakt. lk voel mijn
slapen in mijn hoofd bonken. Nogmaals
keek ik naar haar goddelijke gestalte.
Zoals ze daar stond..... lk slikte en liep op
haar toe. Het gegons verdween, mijn
gevoel had het wederom van mijn".

verstand gewonnen. lk kwam rustig
naderbij en keek in haar glasharde bruine
ogen. lk legde mijn hand op haar taille en
trok haar langzaam naar me toe. Haar
huid voelde enigszins koud en vochtig
aan. De vingertoppen van mijn
rechterhand streelden teder haar huid.
Mijn ademhaling werd sneller. M'n
linkerhand die ik tot nu toe om haar
middel had geslagen, gleed nu langzaam
om haar smalle hals, onderweg iedere
oneffenheid voozichtig aftastend. Uit
ervaring wist ik dat voozichtig moest zijn,
heel voozichtig. Een krachtige beweging
kon haar ineens zo in vervoering brengen
dat ze in een keer tot haar climax kwam.
Mijn beide handen gleden naar haar
mond toe, met beide handen duwde ik
haar beugelstangen naar achteren en
verwijderde de beugel. Met een zucht van
verlichting opende ze haar mond, waar ik
met kleine cirkeltjes omheen draaide. lk
bewoog mijn mond dichterbij, op zoek
naar de hare. Een schok ging door mij

heen toen ik haar mond omsloot. Mijn

tong gleed over haar lippen, drong bij

haar even binnen, om net zo snel weer
terug te trekken. lk verplaatste mijn hand
weer naar haar taille en terwijl mijn mond
de hare bleef omsluiten, tilde ik haar
hoger op. Hoger en hoger tot het koele
nat uit haar mond stroomde. En weer
besefte ik dat Grolsch het allerbeste bier
is en dat slechts haar beugel dit bier kan

Itieuws vqn

,OUW suppoÍteÍsclub

Pupillenbingo
Op zaterdag 18 december organiseren
we weer deze gezellige bingo. Hij begint
om 14.00u en duurt tot ca. 16.00u. Het is
alleen voor leden van de V.V. Gilze, de
entree is gratis. Geld meebrengen is niet
nodig, wij zorgen voor drinken en snoep.
Ouders, speciaal voor u, de kinderen
mogen niet naar buiten voor het einde
van de bingomiddag, dit kan altijd wat
uitlopen, zo is de ervaring van de vorige
bingo's, daarvoor graag uw begrip. Mocht
u uw kind eerder willen halen, geen
probleem maar wel even melden want de
kinderen krijgen altijd wat mee naar huis.

Jongens en meisjes, veel plezier met de
bingo en vergeet niet om een wenskaart
te maken (hoe, dat mag je zelf weten)
want hier kun je ook nog een leuke prijs

mee winnen. AIle wenskaarten worden in
de kantine opgehangen en een jury wijst

de winnaars aan. Bovendien, als je een

wenskaart inlevert krijg je sowieso wat
van ons!

Kerstclubavond leden S upportersclub
Op zaterdag 18 december vindt deze
jaarl'rjkse clubavond weer plaats. Het

begint om 19.00u, maar de zaal is al om

18.30u open. En we gaan weer naar
Hotel Cafe Restaurant De Kronen, gezien

de opkomst op deze avond is de kantine

te klein. We beginnen stipt om 19.00u

met de koffietafel dus wees op tijd. Na de

koffietafel even gezellig buurten en later

een aantal rondjes bingo spelen met vele

bevatten
Jean de Koninck

Dc Yoorrd, offiobq/nownber I 999, 6
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leuke prijsjes. Natuurlijk hebben wij ook
weer een loterij met prachtige prijzen, dit
om de kosten binnen de perken te
houden. Wat kost deze avond? Voor u
als lid Í 20,00 en voor uw partner, indien
die geen lid is f 25,00. Deze bijdrage is
voor de gehele avond inclusief de
koffietafel, bingo en alle drankjes die u

nuttigt na afloop van de koffietafel tot
sluitingstijd 01.30u. De rest van de kosten
betaalt de kas bij, zodat wij u voor weinig
geld toch een leuke avond aan kunnen
bieden. U dient uzelf wel op te geven met
daarbij uw bijdrage bij een bestuurslid van
de supportersclub, dan houden wij voor u
een plaats vrij. Lees de uitnodiging en vul
de strook in om u op te geven voor deze
altijd gezellige clubavond.

Kaartavonden, jokeren of rikken
Kaartavonden houden wij altijd in de
kantine van de V.V. Gilze, ze beginnen
steeds om 20.00u. Voor een hapje
zorgen wij, voor de prijzen moet u zelf de
goede kaarten krijgen. Maar de
gezelligheid is bij ons de beste troef, dus
u hoeft geen raskaarter te zijn!!

Eindejaarsattentie voor leden
supportersclub
Na lang overleggen, bellen, schrijven,
informeren, hebben wij toch weer wat
bruikbaars gevonden om u cadeau te
geven. Wij hopen dat u er veel plezier

aan zult beleven, het is voor alle dagen,
zomer of winter een fijn iets om te
hebben. Onze leverancier staat er garant
voor dat (het) goed blijft, tenminste als u

het goed behandeld. Al nieuwsgierig
geworden?? Op de kerstavond delen wij
(het) uit aan de leden die daar aanwezig
zijn, na deze avond bezorgen wij het bij

de niet aanwezige leden thuis.

Kadotip voor de feestdagenl
De feestdagen komen er weer aan, dus
cadeautjes kopen hoort daarbij, maar wat
koopt u? Een tip van ons:

een lidmaatschapskaart van de
suppaftersclub! En dat voor slechts 2 tientjes!

Alle leiders van de V.V. Gilze....
Graag even uw aandacht!
Heeft u een geblesseerde of zieke speler
in uw team, Iaat dat dan even weten bíj

John Graafmans een beterschapskaart
voor diegene die u heeft gemeld.
Nogmaals, alleen melden bij John
Graafmans. John is te bereiken op het
sportpark of op Kruithoorn 11, tel.
455991. Dit geldt ook voor de leden van
de supportersclub, beter meerdere keren
gemeld dan iemand vergeten.

Periodekampioen I Bekerwinnaars
Leiders wij komen graag trakteren als uw

team bij de winnaars hoort, maar dan
moet u dat wel op tijd doorgeven aan
Martijn Roovers. Martijn is nog al eens op

het sportpark of thuis, Heuvelstraat 11,
te|.455187.

Een vezoek van de bouw en

schoonmaakploeg van uw eigen
sportpark: wilt u uw teamgenoten niet
tegen de dugouts of tribune laten trappen
met een bal en de dugouts netjes
houden? Dat scheelt ons weer een hoop
werk en het schilderwerk blijft netter. En

als wij het voorbeeld geven, dan
gedragen onze gasten zich daar ook
naar. Denk niet daar heb ie ze weer,

maar help mee om het sportpark netjes te
houden, samenwerken hoort hier ook op
zijn plaats.

Vandalisme
Jongens en meisjes maar ook senioren

'' 
van de V.V. Gilze:
Wie van jullie weet wie er graag

doelnetten stuk maakt, Jac onze

Dc Yootzd, oktobaífiroveflrbet I 999, 7
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terreinknecht van de V,V. Gilze wil dat
graag weten. Want diegene die dat doet,
heeft blijkbaar niet in de gaten dat deze
netten veel geld kosten. En dat de gehele
voetbalclub de reparatie en vernieuwing
moet betalen.

ioorvemlog
seizoen I99t/1999
Alvorens een terugblik te geven op het
verenigingsjaar 1998-1999 staan we stil
bij het overlijden van Cees de Bruyn op 5
oktober 1998 op een leeftijd van slechts
56 jaar. ln zijn actieve voetbalperiode
maakte hij jaren deel uit van de selectie
van V.V. Gilze. Na deze periode zette hij

zich vele jaren in voor de begeleiding van
de diverse jeugdelftallen. ïot voor kort
was Cees actief als grensrechter van
Gilze 1. Wij hebben in Cees een puur
verenig ingsman verloren.

BESTU URSSAMENSÏELLING
Na de Algemene Jaarvergadering die
gehouden werd op 28 september 1998
noteerden wr.; de onderstaande
bestuu rssamenstellin g :

o Aimé Cruysbergs (Voozitter +

Technische Commissie)
. Cees Kock (Secretaris)
. Tineke van Vugt (Penningmeester +

Kantinecommissie)
r William Akkermans (Sponsoring en PR

+ Vice-voozitter)
. Peter Blok (Activiteitencommissie)
. Leo Diepstraten (Commissie

Onderhoud en Accommodatie)
. Frank van Hoek (Seniorencommissie)
o Ad Klaassen (Commissie Onderhoud

en Accommodatie)
. Mart Machielsen (Jeugdcommissie)

LEDEN
Per einde verenigingsjaar telde onze
vereniging in totaal 407 leden. Dit aantal

is precies gelijk aan het totaal van het
vorige seizoen. Alleen zien we dat er een
verschuiving heeft plaatsgevonden van
senioren- naar jeugdleden. De leden
waren als volgt onderverdeeld:

Ere-leden
Leden van verdienste
Senioren
Rustende leden
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen

ACTIVITEITENCOMMISS IE

Deze commissie heeft weer goed zin
best gedaan om de leden naast het
actieve voetbalspelletje op andere
manieren bezig te houden. Allereerst was
er het bezoek van Sinterklaas voor de
jongste spelertjes, dan was er in de
Kerstvakantie het tafelvoetbaltoernooi
voor zowel jong als oud. De

nieuwjaarsborrel werd ook deze keer
weer goed bezocht en ook bij de
carnavalsavond voor de E- en F-pupillen
mocht men over het bezoekersaantal niet
klagen. De belangstelling voor de

Verenigingsdag, met als hoogtepunt het

mixedtoernooi was iets minder maar de
voorjaarsvakantieperiode was daar debet
aan. Deze keer was er een iets andere

opzet voor de verkiezing van verenigings-
man/vrouw van het seizoen en dit jaar viel

de eer te beurt aan John Aarts. Nieuw

was er de survival voor de junioren en zij

die daar niet aan deelgenomen hebben
zullen de volgende editie zeker aanwezig
zijn want het was er reuze gezellig. Ook

de fietstocht die in samenwerking met de

supportersclub werd georganiseerd is

voor herhaling vatbaar. De tocht liep

langs de mooiste plekjes in de buurt van

1

4
83
96
14

33
46
54
38
38
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Gilze en ook was aan de versterking van

de inwendige deelnemer gedacht. Het

verenigingsjaar werd afgesloten met de

seizoensafsluitingsavond en gezien de

reacties hierop kan ook deze als
geslaagd genoemd worden.

voor leiders, opnieuw de strijd om de

Penaltybokaal en de daarop volgende
jeugdleidersavond was weer als vanouds.
Dit jaar hebben we voor het eerst
deelgenomen aan de Zwaluwen Jeugd

Actie en konden wij het mooie bedrag van

Í 4.059,50 overmaken aan deze

stichting. Het jeugdseizoen werd

afgesloten met de 6e editie van het eigen

Pupillenkamp. Vanwege de vakantie ook
hier wat mindere deelname maar daarom

niet minder geslaagd te noemen. Het was
spijtig dat tijdens het laatste

kamponderdeel Janneke van Opstal zo

ongelukkig in de waterbak terechtkwam
dat zij met een beenbreuk naar het

ziekenhuis moest worden afgevoerd.

KANTINECOMMISSIE
Gezien de steeds hogere eisen die men

stelt aan sportkantínes blijft bijscholing

een belangrijke zaak. Hadden we vorig

seizoen al twee personen die het diploma

Sociale Hygiëne hadden behaald, dit jaar

zorgden Tineke van Vugt en Frans Aarts
dat wij beschikken over de Hygiëne Code.

Om de gezelligheid in de kantine terug te

brengen zou het wenselijk zijn dat er
meer activiteiten gehouden zouden

worden. Mogelijk dat het kaarten en

darten in een competitievorm gestoken

kan worden en dat de clubavond meer

inhoud zou kunnen krijgen.

ONDERHOUD EN ACCOMMODATIE
Voor deze commissie is het een heel druk

seizoen geworden. Na de

Privatiseringsbespreking van 8 september
1998 met de gemeente was het duidelijk
dat eerst het achterstallige onderhoud

weggewerkt moest worden. De gemeente

zou zorgen voor een nieuwe

warmwatervooziening en de V.V. GILZE

zou het renoveren van de kleedkamers

op zich nemen. Door zelfwerkzaamheid
was het namelijk mogelijk om niet alleen

het natte gedeelte, maar de volledige
kleedkamers onder handen te nemen en
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JEUGDCOMMISSIE
Het afgelopen seizoen is, zeker als we

kijken naar de juniorenelftallen, een
vervelend seizoen geweest. Omdat het

een seizoen eerder al niet meeviel om

alles in goede banen te leiden zijn er bij

de seizoensstart gedragscodes
uitgedeeld voor spelers/ouders en voor
leiders. Hierdoor zou iedereen op de

hoogte moeten ziin van hoe de
voetbalvereniging Gilze om zou willen
gaan met Normen en Waarden. Helaas

hebben w'rj moeten constateren dat een

aantal personen zich niet naar deze

regels wilden schikken en zijn er
schorsingen voor een kortere of langere
periode opgelegd moeten worden.

Bovendien hebben we dit seizoen bij de

hoogste juniorenelftallen te maken gehad

met langdurige blessures en omdat de

elftallen krap van samenstelling waren,

zijn er vele keren spelers doorgeschoven
moeten worden. Ook tijdens het

zaalvoetbaltoernooi in december verliep

niet alles naar wens en de organisatie zal
zich beraden in welke vorm we dit voort
zullen zetten. Ook waren er verschillende
hoogtepunten te noteren. We denken
hierbij aan de successen op het veld waar
toch een aantal kampioenen werden

behaald. Ook werden we weer
uitgenodigd om een paar thuiswedstrijden
van NAC te bezoeken en dankzij het
goede verloop van de Grote Club Actie
was er voor de meeste teams aan het
einde van het seizoen een aardig centje

om een uitstapje te organiseren. Hierbij

vergeten we natuurlijk niet de donatie van

de supportersclub en de bijdrage van de

V.V. Gilze zelÍ. Na aflooP van de

competitie was er, zowel voor spelers als



zo kon Leo aan de slag naar het zoeken
van vrijwilligers. Op 21 december jl. werd
de start gemaakt en op 10 april was de
officiële opening een feit. Een compliment
aan allen die op welke manier ook
meegeholpen hebben is zeker op zijn
plaats. Vermeldenswaardig is nog de
moeilijke start van de
warmwaterinstallatie. Er zrjn veel "experts

moeten komen om uiteindelijk te kunnen
zeggen dat alles goed werkte.
Tussen alle werkzaamheden in de
kleedkamers door waren er nog twee
andere projecten. Vanwege diverse
lekkages moest het dak van de kantine
vervangen worden en is de doorgang van
de kantine naar het secretariaat een feit
geworden. Deze drie projecten zijn een
schitterend voorbeeld van wat er allemaal
met vrijwilligers gerealiseerd kan worden.

SPONSORING EN PR
Naast de contributiegelden zljn de
sponsorbedragen de grootste bron van
inkomsten voor onze vereniging. Daarom
zrt er altijd beweging in deze
eenmanscommissie. Na het stoppen van
een aantal shirtsponsors is het William
toch weer gelukt om de meeste elftallen
te voozien van een shirtsponsor en zal er
geprobeerd blijven worden om ook voor
de laatste teams sponsors te vinden.
Wekehjks was de actuele informatie te
vinden in het weekblad Gilze-Rijen en
bovendien verscheen regelmatig ons
clubblad "de Voozet". Ook was V.V. Gilze
op televisie te bewonderen, Vanwege de
deelname aan de Sponsorloterij werden
we uitgenodigd voor deelname aan
Sponsor Bingo en na getroffen te zijn
door de pechvogel lukte het Aimé en
Cees toch nog om / 1.580,00 voor de
V.V. Gilze te winnen. Mogelijk dat deze
deelname een positieve invloed zal
hebben en dat de mensen mee blijven
spelen voor de V.V. Gilze. Via een
nieuwe huis aan huis actie is geprobeerd
om het deelnemersaantal op te krikken.

TECHNISCHE COMMISSIE
Voor de Technische Commissie is het
afgelopen seizoen het jaar van de
conflicten geworden. Waren de
problemen met de spelers nog maar net
opgelost, dan stond het volgende
probleem met de Technische Staf al te
wachten. Vele gesprekken zijn er gevoerd
moeten worden om te proberen alles in

goede banen te leiden.
Dit heeft het bestuur veel tijd en energie
gekost en wij hebben de nodige twijfels of
alle problemen echt uitgesproken zijn, Wij
kunnen ons voorstellen dat Frank een
ander idee had van het besturen van een
vereniging toen hij zich kandidaat stelde.
Na afloop van het voetbalseizoen zijn er
opnieuw diverse besprekingen geweest
en zijn er harde afspraken gemaakt ten
opzichten van het komende seizoen.
Omdat ook bij de senioren, en dan
voornameluk bij de drie eerste elftallen
ook wel iets gedaan mag worden aan
normen en waarden is er in navolging van
de jeugdafdeling ook voor de senioren
een gedragscode opgesteld. De V.V.
Molenschot was dit jaar de organisator
van het gemeentelijke toernooi waar V.V.
Gilze de tweede plaats behaalde.

SUPPORTERSCLUB
Ook in het afgelopen seizoen zorgde de
supportersclub voor een positieve
inbreng. Bij zowel uit- als thuiswedstrijden
steunden zij onze spelers en als er op het
sportpark maar iets gedaan moest
worden dan stonden zr1 paraat. Mede
door hun financiële bijdrage hebben vele
elftallen weer iets extra's kunnen maken
van het jaarlijkse uitstapje. Bovendien
werden de kampioenselftallen in het
zonnetje gezet en werden de
geblesseerde spelers niet vergeten.

SPORTIEVE RESULTATEN
Over de verrichtingen op het voetbalveld
kunnen we het volgende schrijven:
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GILZE 2 (Res. 2e Klasse 203) GILZE 5 (Res. 6e Klasse 625)

GILZE 1 (4e Klasse 4 D)

Onder le iding van Hans Rasenberg moest
de afgedwongen promotie waargemaakt
worden, maar vanaf het begin van het
seizoen bleek al dat het niet eenvoudig
zou worden en pas in de derde
competitiewedstrijd werd het eerste punt
behaald. FC Drunen werd daarop ruim
verslagen (7-4) maar daarna kwamen er
drie nederlagen, waaronder tegen Rac.
Regelmatig werden er toch puntjes
vezameld en terwijl men van de ene kant
moest vechten tegen degradatie zag het
er naar uit dat we zelfs in aanmerking
kwamen voor de derde periodetitel.
Uiteindelijk speelde men zich veilig en
eindigde tenslotte op een 8e plaats.

werd regelmatig met nederlagen naar
huis gestuurd waarbij zelfs standen van
0-6 en 0-7 te noteren waren. Met een 12e
en laatste plaats redde men het helaas
niet en na slechts een eenjarig verblijf
moet men weer terugkeren naar de
Reserve 4e klasse.

GILZE 4 (Res. 6e Klasse 618)
Dit elftal heeft een zec.r succesvolle
competitie achter de rug. Achteraf gezien
is het jammer dat het even duurde
alvorens men iedereen op de goede
plaats had staan want toen eenmaal het
goede ritme was gevonden hoefde men
voor geen enkele tegenstander meer
onder te doen. Een 4e plaats was dan
ook de beloning voor dit goede seizoen.

Gilze 5 is in deze competitie opnieuw een
goede middenmoter gebleken. Zoals we
eigenlijk al een paar seizoenen lang zien,
zo werd ook deze competitie afgewerkt.
Ruime ovenuinningen werden afgelost
met forse nederlagen en dat dit alles te
maken heeft met de voorbereidingen voor
de wedstrijd is wel duidelijk. Opmerkelijk
was de goede eindsprint van dit elftal. ln
de maanden maart en april werd niet
meer verloren en zo eindigde men op een
8e plaats.

GILZE Dames (4e Klasse 842)
Vanaf het begin van het seizoen waren er
problemen met de bezetting en vaak
moest John Graafmans een beroep doen
op het meisjesteam. Voor de meeste
dames was al snel duidelijk dat men het
niet zou redden en de geluiden van
volgend seizoen stoppen we ermee
werkten niet motiverend voor het elftal.
Na de laatste wedstrijd van het seizoen,
de uitwedstrijd bij Voab die met 5-3 werd
Verloren, kregen de dames een boeket
bloemen aangeboden en werd er helaas
(voorlopig) afscheid genomen van het

Dat dit elftal onder leiding van Frans
Oomen het niet gemakkelíjk zou krijgen
was te voorspellen. Men speelde heel
afwisselend. Soms behaalde men een
ruime overwinning door zelf vijf
doelpunten te scoren en de week daar.op
kreeg men er zelf vijf rond de oren.
Gedurende het seizoen was men helaas
betrokken bij een strafzaak welke
mondeling is behandeld op het
districtsbureau. De competitie eindigde in
een ware triller. ln de allerlaatste wedstrijd
tegen Baronie 2 moest uitgemaakt
worden wie de tweede degradant zou
worden. ln een niet al te beste wedstrijd,
na een nachtelijk avontuur, werd
uiteindelijk gewonnen met 5-3. Dit
betekende lijfsbehoud en een 10e plaats
op de ranglijst.

GILZE 3 (Res. 3e Klasse 306)
Door de promotie was men in een poule
terechtgekomen waar vooral tweede
elftallen in geplaatst waren. Omdat men
zelf nauwelijks nog traint was al snel te
merken dat men, zeker conditioneel, niet
veel in deze klasse te zoeken had. Men
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damesvoetbal in Gilze. Uiteindelijk kwam
men uit op een 10e plaats welke
rechtstreekse degradatie betekend zou
hebben.

JEUGD
Het afgelopen seizoen kwamen we met
21 jeugdelftallenlteams uit in de
competitie. Bij de D- en F-pupillen hadden
we een team meer en bij de E-pupillen
hadden we er eentje in moeten leveren.
De teams waren als volgt verdeeld:

Gilze E1

Gilze E2
Gilze E3
Gilze E4
Gilze E5
Gilze F1

Gllze F2

Gilze F3
Gilze F4
Meisjes 1

Meisjes 2

4u

2u

4"
2"
5u

4"
1"
Àe

5"
1u
rèc

4"
2"
3"
1u

2u

3"
6'
2"

1

6"

A-junioren 1

D-pupillen 4
B-junioren 2
E-pupitlen 5
C-junioren 3

F-pupillen 4
Meisjes 2

Met uitzondering van de competities voor
A-1, B 1 en C 1 werd er gespeeld in een
Najaars- en Voorjaarsreeks. De C 1

junioren wisten zich helaas niet te
handhaven in hun klasse, maar daar
tegenover stonden ook enkele
successen. Het succesvolste van alle
elftallen was Meisjes 1. Zowel in de
najaarsreeks als in de voorjaarsreeks
wisten zij het kampioenschap.te behalen.
Bovendien waren er in de najaarsreeks
kampioenschappen voor Gilze D 1 en
Gilze E 4 terwijl in de voorjaarsreeks Gilze
D 2 en Gilze F 2 de eerste plaatsen voor
zich opeisten. Hieronder alle eindstanden:

NJR V R HC.
Gilze A1
Gilze B1

Gilze 82
Gilze C1

Gilze C2
Gilze C3
GiEe D1

Gilze D2
Gilze D3
Gilze D4

Afsluitend kunnen we zeggen dat het
afgelopen seizoen een moeilijk seizoen is
geweest. Door het steeds maar moeten
oplossen van problemen, hetgeen heel
veel tijd heeft gekost, is het bestuur niet
tot een aantal zaken kunnen komen die
men graag onder de loep had willen
nemen. Toch zijn er gelukkig ook vele
pluspunten te noteren. Als we kijken wat
het legertje vrijwilligers binnen de
vereniging dit jaar heeft verwezenlijkt, dan
mogen wij als vereniging trots zijn zulke
mensen in ons midden te hebben. De
hoop uitsprekend het komende seizoen in
een iets rustiger vaanrater uit te komen
maken wij ons klaar om de confrontatie
met de gemeente aan te gaan inzake de
Privatisering.

Gilze, 5 augustus 1999
Cees Kock, secrefans

"Om oveÍ na te denken"-2

Geld

Geld regeert de wereld
en omdat het de domheid ls die het meest
aast op geld,

wordt de wereld in zekere zin door de
domheid geregeerd.

Toon Hermans

4b

g"
g"

;"
3"
1"

2"
4"
5"

5u

5"
4'
1"
3"
4"

11'
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Vervoer ysn kindercn is nooit
zonder risico's
Elke zaterdag gaan veel ouders als
begeleider van een elf/zevental met een
auto vol kinderen op stap. Daarbij twee
vragen. Zln zij zich voldoende bewust
van de risico's? En zijn die risico,s

De leider van het team kUkt op
zaterdagochtend nog eens op zln
horloge. Al weer kwart over acht. Wil hij
op tijd zijn bij de uitwedstrijd, dan is het
de hoogste tijd om te vertrekken. Hij btijft
niet langer wachten op de vader die heeft
toegezegd ook te rijden, maar verstek laat
gaan. Voor de twaalf voetballertjes zijn er
nu maar twee auto's beschikbaar.
Gelukkig is daar één Volvo Stationcar bij.
Een paar kinderen in de laadruimte,
verder met z'n vieren op de achterbank.
Het zit wel even ongemakkelijk maar ach,
het is toch niet voor langer dan een half
uurtje. Alleen het kind op de voorbank
laat de bestuurder een veiligheidsgordel
omdoen.
Een dergelijke gang van zaken is
schering en inslag bij de voetbalclubs.
Slechts weinigen zullen zich ervan bewust
zijn, hoe groot het risico is dat zowel de
bestuurder als kind loopt.
Wie in een auto stapt, heeft te maken met
één algemene regel: als er een gordel is,
moet deze worden gebruikt. Voorin (sinds
1975) én achterin (sinds 1992). Het
aantal zitplaatsen achterin is gelijk aan
het aantal gordels.
Voor kinderen kunnen afwijkende regels
van toepassing zijn. Zo moeten kinderen
die jonger zijn dan 12 jaar en kleíner dan
1.50 meter, voorin gebruik maken van
een voor hen geschikt
kinderbeveiligingsmiddel. Achterin moqen
deze kinderen een dergelijk middel
gebruiken. ls er echter geen stoeltje
beschikbaar, dan moeten deze kinderen
tussen de 3 en twaalf jaar, de gordels
weer omdoen. Wie kleiner is dan 1.S0

meter is niet aangewezen op de
driepuntsgordel, maar mag ook de
heupgordel gebruiken.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft als doelstelling dat in het jaar 2000
90oÀ van het aantal automobilisten en
hun passagiers de gordel onder alle
omstandigheden draagt. Veilig Verkeer
Nederland heeft becijfert dat als dat
percentage nu al wordt gehaald, op
jaarbasis 90 verkeersdoden (TO

voorinzittenden en 20 achterinzittenden)
en 400 verkeersgewonden (300/100) zou
schelen. ln hoeveel gevallen het daarbij
om kinderen gaat is onbekend.
De automobilist die zijn passagiers niet
wijst op de plicht hun gordel om te doen,
speelt met vuur. Dit geldt des te meer als
het om kinderen gaat. Een volwassen
passagier wordt geacht deze
verantwoordelijkheid (deels) zelf te
dragen. De bestuurder die bij een ongeluk
betrokken raakt, kan aansprakelijk
worden gesteld voor schade die zr1n
passagiers lijden. Dit kan ook als hij zelf
geen schuld heeft aan het ongeluk. Een
willekeurig voorbeeld. Een auto wordt
geramd door een wagen waarvan de
bestuurder door rood verkeerslicht rijdt.
De op de achterbank zittende kinderen in
de aangereden wagen dragen geen
autogordels en worden door de auto
geslingerd. Hoewel duidelijk is wie de
verkeerstechnische fout maakte en
daardoor het ongeluk veroozaakte,
stellen de vezekeringsmaatschappijen de
aansprakelijkheid van de aangereden
bestuurder op 25o/o. Als hij de kinderen
had verplicht een gordel te dragen, zou
de schade niet zo groot zijn geweest. Het
gevolg van de gedeeltelijke
aansprakelijkheid is dat de gedupeerden
hun schade bij twee partijen moeten
claimen.
Een ander voorbeeld: Na een complexe

'aanrijding slagen de inzittenden er niet in
de schuld van de bestuurder aan te
tonen. Zij kunnen op dat moment hun
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schade nergens verhalen. De inzittenden-
vezekering geeft in veel gevallen een
vals gevoel van veiligheid. Deze
vezekering keert -ruwweg gesproken-
alleen uit bij invaliditeit en overlijden. En
daarbij gaat het in het algemeen ook nog
om relatief geringe bedragen.
Wie met passagiers rijdt, doet er daarom
verstandig aan een schaduw intittenden-
vezekering af te sluiten. De polis, wel
een casco-vezekering voor het eigen
lichaam genoemd, dekt tegen
verhoudingsgewijs lage premie van om en
nabij / 100,00 tot een bedrag van 2
miljoen gulden alle schade die niet elders
is vezekerd. Daarbij valt te denken aan
zaken als loonderving op korte en lange
termijn, smartegeld, reiskosten, juridische
kosten etc. ln dubbel opzicht blijft
voozichtigheid geboden. Want ook deze
vezekering geldt het niet dragen van
autogordels -ook op de achterbank- als
een uitsluitingsgrond. BlUft uiteindelijk de
vraag over in hoeverre de KNVB in deze
iets heeft geregeld voor het leger
vrijwilligers. De KNVB heeft voor dit soort
zaken een aanvullende collectieve
vezekering afgesloten. "Maar als een
individuele ouder wellicht nalatigheid valt
aan te rekenen, is het aan de juristen om
te kijken of zo'n gebeurtenis nog onder de
dekking van de polis valt". Voor wie met
een voetbalteam op stap gaat, wellicht
een extra reden om nog eens na te gaan,
of alle voozorgsmaatregelen ztln
genomen. De vezekering van de KNVB:
De collectieve ongevallenvezekering van
de KNVB is een aanvullende vezekering.
Hiervoor komen in aanmerking leden die
geregistreerd zijn bij de amateursectie
van de KNVB, zoals senioren, junioren,
pupillen, scheids- en grensrechters,
consuls, bestuurs- en commissieleden,
vrijwilligers e.d. Duidelijk is dat de NtET bij
de KNVB geregistreerde leden of
vrijwilligers van de vereniging NIET
aanvullend vezekerd zijn.

(Bron: circulahe KNVB)

Dafeugdp
lk ben Sjoerd Diepstraten en voetbal, net
als Luuk Akkermans, waar ik de pen van
door gekregen heb, in de D 1. Het is er
leuk en we hebben nu ik dit stukje schrijf
2 wedstrijden gespeeld en die hebben we
gewonnen, we hopen dit resultaat vast te
kunnen houden. lk vind het heel erg fijn
dat er zo'n grote vrijwilligers groep is die
onder andere ervoor zorgen dat we een
goed veld hebben en dat er lijnen op het
veld staan en ook dat de kleedkamers in
orde
gemaakt zijn. Er is genoeg te doen voor
de jeugd ik verheug me nu al weer op het
zaalvoetbal dat ieder jaar wordt
gehouden. lk sta in de verdediging. we
spelen op het A-veld en we hebben een
sterk team vorig seizoen stond ik ook in
de D '1. We zijn gepromoveerd naar een
na hoogste klasse. We spelen een 4-3-3
systeem. Als je ons een keer wil zien
voetballen kom dan een keer op zaterdag
om 9:30 kijken. lk geef de Jeugdpen door
aan Yannick van Gorkum.

Bedqnkt!
lk wil hierbijde selectie van V.V.
2) bedanken voor de bloemen
mogen onfuangen voor het
wassen van de shirts, broeken,
trainingspakken.
Annie Kaassen

Gilze (1 en
die ik heb
jarenlange

kousen en

Spclregcls vcldvoetbql

Regel í3, de vrije schoppen
Soorten vriie schoppen :

Vrije schoppen zijn direct of indirect. Voor
de vrije schop geldt dat de bal stil moet
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liggen wanneer de schop wordt genomen
en dat de nemer de bal niet een tweede
keer raakt, voordat deze is aangeraakt door
een andere speler.

De directe vrUe schop:
. indien een directe vrije schop

rechtstreeks in het doel van de
tegenpartij wordt getrapt, uncrdt een
doelpunt toegekend;

o indien een directe vrije schop
rechtstreeks in het eigen doel wordt
getrapt, wordt een hoekschop
toegekend aan de tegenpartij.

De indirecte vrUe schop
Teken
De scheidsrechter geeft aan dat het een
indirecte vrije schop betreft door zijn arm
boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn
arm in die positie houden, totdat de schop
is genomen en de bal is aangeraakt door
een andere speler of uit het spel is.
Bal in het doel
Er kan alleen een doelpunt worden
gescoord indien de bal, nadat de vrije
schop is genomen, wordt geraakt door
een andere speler voordat de bal het doel
in gaat:
. wanneer een indirecte vrije schop

rechtstreeks in het doel van de
tegenpartij wordt getrapt, wordt een
doelschop toegekend;

. wanneer een indirecte vrije schop
rechtstreeks in het eigen doel wordt
getrapt, wordt een hoekschop
toegekend aan de tegenpartij.

De volgende keer gaan we in op de
plaats van de vrije sehop.

(Bron : spelregels veldvoetbal KNVB, aug. I gg B)

Onze D-3 stelt zich voor
We zijn bijna halveruege de najaarsreeks.
We draaien deze competitie mee met
wisselend succes. Een aantal
tegenstanders zijn veel te sterk voor ons
maar daar kunnen we veel van leren en we

gaan dus gewoon door. Ons team bestaat
momenteel uit 15 spelers. Frank Vermeeren
en Jan Oprins trainen en begeleiden dit
team. Laatstgenoemde doet dit pas sinds
1968 en is dus nog een betrekkelijke
nieuwkomer. Ons team:

Thomas Bakermans:
Overal inzetbaar, ook als keeper. Technisch
goed en snel en heeft daarbij ook nog de
goede mentaliteit. Trap kan nog wat beter.
Stephan Maurer:
Stephan speelt mid-mid of linkshalf. Veet
inzet, snelen goed in de duels.
Joost Coppens:
Speelt meestal links of rechts achterin.
Positief, goede inzet en heel nuttig voor het
team.
Roy Dekkers:
ls dit seizoen begonnen als keeper en komt
steeds beter in vorm. Uittrap kan nog wat
beter maar ook dat komt eraan.
Bram van Donqen:
Klein, technisch redelijk maar een goed
inzicht in het spel. Zijn trap kan wat beter en
dat geldt ook voor de felheid in de duels.
Wim Pelkmans:
Wimke is de clown van ons team. Speelt
meestal links of rechts achterin maar kan
ook op het middenveld spelen.
Marco Biemans:
Rechterspits. Marco beschikt over een
goede trap. Vergeet af en toe mee te doen
en moet nog wat feller worden en zich wat
meer concentreren op de wedstrijd.
Ruud van Heiist:
Onze laatste man die het goed doet op die
positie. Hij is snelen sterk in de duels. Ruud
moet nog leren zijn achterhoede wat meer
te sturen maar dat komt zeker nog.
Kevin Kennes:
Betrouwbare voorstopper. Fel, sterk in de
duels en technisch redelijk. Een van de
betere spelers.
Nick Pelkmans:

'Nick speelt rechtsachter en doet dit goed.
Het is erg jammer dat hij last heeft van zijn
luchtwegen waardoor hr1 conditioneel wat
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tekort komt.
Bart Wilke:
Linker of rechterspits. ïechnisch redelijk.
Bart die moet nog leren zijn positie wat
beter bezet te houden.
Ronald Goossens:
Spits en topscorer. Klein van stuk maar fel
en technisch goed. Ronald is een van onze

PREilT VÉN DE MfifiND

Rov Looiikens.
Roy is pas dit seizoen gaan voetballen en
heeft al een redelijke techniek. Hr1 leert erg
snel bíj en kan uitgroeien tot een van onze
betere spelers.
Johnnv van Beiisterveld:
Nog maar kort lid. Snel, goed schot en sterk
in de duels.
De techniek kan beter maar dit komt snel
bij. Ook Johnny is een van onze betere
spelers.

Jan Opins
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l{istorie V.Y, Gilze (Enno isni f giil

' I{inder goed nieuws is zekerrd.at o.e kontrlbutieverhoging per 1 juni
1957 ni.et kon ultbli jven.l\{et Éeschroomd hart werd,en aà cliters niet
bekend gemaakt op de laatste Jaarvergad.erÍng.Nu is het no! niet zo erg.
Bedroeg de kontributie tot op heden SENïOHI}I Í OrBS ruT,tIóF.IN / O,60het bestuur heef t gemeend dit temoeten lvj- jzigen, in verband met nei tegrote tekort op de komenöe begroting en d.e ioo/r' verhoging va:r d.eafdracht aan *e NW,a1s volgt:
SEMOREN f 1,-- JUNIOREIJ f 0,65
U begrijpt dat het bestriur niet giaag tot cleze verhoging overgingrmaer
iedereen zal toch wer inziel,dat het toch te birlijkàn isrdaai aà'te-
vensstandaard vier maa.1 zo hoog 1s geword,en of eenvoud.lgei voorgesteld-
DE GIJLDTII VAJ 1{U, ]S }mT KÍARTJE VAN VBOEGER.
A1s u liefd"e hebt voor uw vereniging,m-.3 dit offer geen bezi.vaar zljn.
. SenÍorenrd.e training is voortaan op donderdag.0p d.e laatste bestuurs-
vergaderÍng is in overleg met cle trainer beslotsn,ae training berplichtte stellen voor spelersrdie in het eerste elfta1 iensen te vrórdon opge-
steld..Onnodig om hier vórder over uit te breÍd.en.
BEZOEKT DUS TROUlr DE TRA.IIID']GSAVOr]DII{.
Door serieus te trainen, za1 men in het komende seizoen gemakiceli- jk cer:vedstrijd. tot het einde kunnen rritspelen.Hct 1i.gt ook in onzo boàoelinr
nog een tvrcsdo avond in te schakelenrzui.vcr voor KOIIDITIETFAINIDIG enals dan ohk d.e onderlinge geest verr het elftal goed blijft,kan SLTI(SES
NIET UÏTBLIJVU{ U\ ZUI,LU{ TE 0\lS DOELTEEN Kïa§SE HOGER,ZO}ÓER f$IÍIrEL
BEREÏI(M'].AAN U DE DAAD.
Dc fraining begint on / uur.
o De draad 1s aangekorcen en weldra za1 cle vcrtichtin
zi jn.De vrees dat we misschien moesten rrachtcn totd.ad.cris hiemee weggenomen.[fc rekcncn op Ut.r hu1p.

"_ zo?dag 21 juli r,,','ordt r,','eer onze Jaarli jkse Juniorensportd.ag gchoudclr.
Ook het turrren zal dit jaar op het program lcomen.ïn verband. mót cie
voorbereldingen, is het mogeri jk dat d.eze d.ag r,rord.t versteld rlaar
7 ond.ag 4 augustus.Wederom zullen onze juniórcn va,-n te voren reecls
toegangsbevri jzcn verkopen.Bcvaar clit kaàrt je en onthoud. he t numrtcr.
IoTig jaar gaven rtc tr,-leo mooie vcrrassingen,rraard.e van moer Gan f 25,-NatuurliSk begint deze d.ag mct ecn gezaroenliSke II.lÍis en H.I(omur.rnie .
Daarna gezamenli jk ontbi j t cnz cnz . He t programma i,rordt bekend gonaekt.
. De JÀAH\TERGADERI\G ',r&s niet a1 tc clruk bezocht, janmer.
Ïfas het misschion omdat,,,re teveel vem. die Algemeíè vergad.eringen uit-schrijven.Naar hot schijnt nietruant cen van d.e ledcn maakte Èet bc-stuur een vervvijtrda.t het preeiós cen jaar geïed-en i,,asrdat de vofógc
vergad"ering lrord gohoud.en.
rn septemborrals d.e kompetitie r,,eor aan hef draalcn is hopon vro d.at
de opkomst kolossaal is.Misschien vias het-,;er goecl om clic dag nog ccnkonvokatie te sturen, als laatstc hcrinnering.
. Het is maar gocd" dat de kompetitio
kunnen draaienranders hadcieh lre in d.o
len en clat ,,,;as nou niet bcpa.ald ccn I

ed.ig in or,.ic
rYC er sncclt'.,r-

e afgclopcn i,,inter vl-ot hecf t
ropischc ua.rntc kt.i-nnen spc-
t je .

g rroll
t het

1nd
zet
oI le

.",ïtri!_hopenrdat u he t ons nict lr,ial-i jk ne cmt,dat ,;te zeer besche ir-rcn
cen bIa{id jc uitge-.v,;n,A1s U d.e ;,,i jze }ossen opvolgt, die cleze uaencj
hierd.oor :iorden GCgLVCn,dan hr_r.nt U cr tot septembcr tegen.
En toch verschi.$n L trc t juJ-i/au.lrstus nnramnr ioro clcze màanc1 . ll .
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Naam:
Adres:

Geboortedatum:
In het dagelryks leven:
Lijfspreuk:
Hobby's.
Lid van de V.V. Gilze sinds:
Status bijde club.
Beste trainer:
Mijn idool.
Roken:
Drinken:
Stamcafé.
Moet lachen als:
Ben goed nijdig als:
Dat is lastig:
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:
Beste systeem:
Mening clubblad.
T.v. orooramma:
Dat is göed bijde V.V. Gilze:
V.V. Gilze moet verbeteren:
Op mijn verjaardag geen:
Gelovig.
Bijgelovig.
Hartewens:
Hekel aan:
Ochtendhumeur:
Romantiek:
Laatste boek.
Een goed advies:
Dat is fantastisch.
Bewondering voor:
Vakantieoord:

Wat doe je met F1.000.000,--

Jac Broers
Berkstraat 5

27 juli 1935
Lijn(en)trekker
Leef nu het is later dan je denkt

" Knutselen en alles rond het voetbal
Pakweg 1961 of 1962
Vrijwillig vrijwilliger
Dick Advocaat
Willem van Hanegem
Nee, nee dat doe ik niet meer
Alles, als er maar alcohol in zit
Die heb ik niet
lk lach overal mee
lets moedwillig vemield wordt
Als je onderbroek atzakt
Dat voelt als een orgasme
Een §lechte avond
Country andjazz
P,V.D.A.
Geen natuurrampen
Verlies van de V.V. Gilze
Gebakken spek aardappelen en tuinbonen
Goed humeur
Af en toe teveel alcohol
Mooie zijn er zoveel
0,0,0,0,0,0
4.4.2.
Goed,goed
Films, liefst thrillers
De public relations
Da weet ik efkes nie
Polonaise
Ja
Nee
Nog lang gezond, liever als f 1.000.000 -
Vandalisme en chagrijnige mensen
Daar hee Jac gin last van
Ben over m'n hoogtepunt heen
Voetstappen in de mist
Geniet van 't leven
Tegenpartij sterker, maar GiEe wint.
Genit Gijsbrechts en Jan Boomaars
Overalin Europa

Veelweggeven. Dat kan ik gerust zeggen.

ö. r*
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aal-1.

Àan die rrorse ogen ziet u her direcr: deze

jongens giran voor elkaar door her vuur. Door

niets latcn zij zich uit her veld slarrn. Àl krijgen ze

Er tien rcgen.'\ler z'r.r allen l.rer veld op, mer z'n

ailen er r>ok weer af.

Het iciee dat je door samenrverking iers moois

kunr opbor-r,uven, spreekt de Ralrobank bijzonrJer

a:rn. Vairrorn? Omdat we rnidden in onze srlrnen-

leving staan. Ornciat rve lltijcl ons steenrje bijclragen.

Ook als dat berekenr. dat rve onze resen,es

moeten aanspreken. \\hnt rve zerten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plairrselijke gemeen-

schap. Met geld, maar veel Iier.er nog mer betrok-

kenheid. \{rij staar.r \:oor u klaar. Ook na her [aarsre

iluitje .

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Baarle-Nass au en o mstreken

AIphen. Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten
I
Itr


