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UW ADRES VOOR:
AL T.IW DRANKEN
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VERHUUR TAPII§STALLATIES, 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.
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Redactie:
\Mlliam Akkermans t 455801

Jo ran Dongen f 45243
AntoonFa6 ? 45261s

Henkuancestel t 455549

Voorpagina & Prent van de maand:
Joct van Purjenbroek t 451305

Ver3chuningsdata:
Ebruar| april, juni,

oktober/norcrnber, decernber

470

Bezorgklachton Voorzet:
Willisn Akkermans Í 455801

Jm ran ? 45243

Contact-peeonen:
Jewd:

Mart Mechielsen Í 4S529S
Senbrencpnrmrssc.'

Frank\renHoek a 4S1g0B
Aktiv iteitencon m is s b :

Pder Btok t 453352
O n&rhoud & oriv ati serina :

LeoDiepshden a 455246
Soonsonir?o & PRi

WillirynAld<ennans t 458801
SupporÍersc/ub;

Henkrancestd t 4SSS49
Kantine:

FransAarts f 455862

BeetuurW Gllre:
AinÉCruysbergs (\z) A

Cees Kock (sec$ I
Tineke\ian VuSt (pm) a

WillianAkkermans t
PderBtok t

Leo Diepstraten Í
Frank ran HGk A

Ad Klamsen t
Mart Machielsen I

452622
452069
453785
455801
4533s2
455246
451908
455410
455295

Bestuur §upportersclub:
Flenkwn Gestel (\z) a
Martijn Roo,ers (secD f

JdlnAarts (pm) I
John Graafmans I
Christ Pelkmans t

455549
455187
455241
455991
455088

(7" seizoengang 1999/2000, december 19g9, nummer 3)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:

V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gitze
Postadres: Postbus 137, 5126 ZJ Gitze
8 0161 - 451993

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

ln dit nummeJ....".
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Vootzet" aan de orde komen:
> Effe bijpraten met.......Kees Smeekens

= kent u hem nog? Cor Willemse ????

= Open Kaart met Patrick de Bruin

= een Voozetje van Barry v.d. Ouweland
3 en nog veel meer........

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

V.V. Gilze:
Br1 Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,lel.451 169
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: 423 (december 1

Supportersclub V.V. G ilze :

r Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:
Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 4SSS49
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat 11 en wij schruven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

. Aantal leden S rtersclub: 217 december 1 999)

lnleveren kopij voor de volgende ,,Voozet,,:
. op diskette (Word óf WordPerfect) rIf via e-mail

a kkertje@world on line. n I

31 januari2000
. op papier:

25 ianuari 2000
o De kopij s.v.p. inleveren bij de

Coca-Colb-Aktie-hral in ons clu
redactie of in de

rOUw.

Da Yogrrd, e*?rrrhr ,999

Oplage:

De Uootzet
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ln- en Verkoop van ALLE rnerken Nieuw en Gebruikte auto's' Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering

Constante voorraad betrouwbare occasions met
BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.
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Rescties nieuwe loy-out
Bedankt voor jullie reacties. Die waren heel
positief zodat we besloten hebben het nieuwe
lettertype te handhaven. Alleen is deze keer
gekozen voor een iets kleiner formaat, dat
beperkt het aantal pagina's en dus ook de
kosten. We menen dat hierdoor de
leesbaarheid voldoende blijft. Maar ook nu en
voor de volgende edities blijft natuurlijk de
mogelijkheid om uw opmerkingen en ideeën
door te geven aan de redactie.

De redactie

Om over ns te denken íI I
Kameleon
Hr1 ging consequent ter kerke
en hij bad de rozenkrans.
Was een fanatiek supporter,
bidden hield hem in balans.

Toen de kerk begon te wankelen
en het liep niet meer zo vlot,
ging hij in de oppositie,
trok zijn rozenkrans kapot.

En toen Ajax kampioen werd,
had hij het hoogste woord.
Maar toen het niet zo best wou lukken,
zat'ie al bij Feijenoord. ' 

Toon Hermans

Geef de pen door rEoll......
Het is zaterdagavond na het wekelijkse

kantine bezoek. Dat ik John Aarts een
stukje moet schrijven voor ons
Clubblad de Voorzet. Martijn bedankt
daarvoor. lk ben 31 jaar en elektricien
van beroep. lk ben nu 6 jaar lid van
V.V. GILZE en I jaar bestuurslid van
S.C.V.V. GILZE de laatste 4 )aar ats
penningmeester. Hoe ik bij Gilze
vezeild ben geraakt is een lang
verhaal. Omdat ik nooit als actief
voetballer ben bezig geweest. Het is
begonnen met soms enkelen thuis
wedstrijden bekijken van Gilze 1. Toen
in 1987 wandelsportvereniging
CRESCENDO niet meer in
groepsverband gingen wandelen en
zondagsmiddags meer tijd over had.
Zijn thuiswedstrijden die ik steeds
meer ging bezoeken ook
uitwedstrijden geworden. Na de
zondagen te gaan kijken l«vamen ook
de zaterdagen erbij.

Toen speelde de A jeugd op een hoog niveau.
op een zekere dag, toen Sjef van Gestel die
toentertijd E.H.B.O. werk verrichten op het
voetbalveld mij vroeg dit van hem over te
nemen ben ik er steeds meer gaan komen.
Toen in 199í de Supportersclub werd
opgericht ben ik lid geworden en mijn
beschikbaar gesteld voor het bestuur. Aan
mede bestuursleden vertelden mijn ouders
geef hem maar veel werk, dan is hij tenminste
nuttig bezig. Zo kreeg ik de taak om de
kaartavonden te gaan organiseren die toen
nog door de activiteiten commissie werden
georganiseerd. En standen lijsten bij te houden
van deze avonden. 6 Jaar geleden bij de
feestavond van het mixed toernooi in de tent
toen Gerard Aarts destijds vetzorger van V.V,
GILZE mijn vroeg om verzorger te worden heb
ik dat gedaan. Met alleen een E.H.B.O.
diploma op zak is dat een z'itate taak. Johan
Oprins heeft mij daar altijd mee geholpen ats
ik vragen had. Na 6 jaar ben ik nu bezig met
een cursus sportmassage. Deze cursus is erg
interessant maar zrrraat omdat je het menselijk
lichaam in de Latijnse benamingen moet
kennen. Zo komt het dus dat ik nu 4 dagen per
week op het voetbalveld te vinden ben. E n
soms te horen krijg Zet je bed er maar weg.
Buiten deze tijd op het veld speel ik graag een
partijtje darts op zaterdagmiddag in de kantine
en help ik graag Frans en Ria in de kantine op
drukke dagen. lk denk dat ik er maar mee ga
stoppen en de pen doorgeef aan Tineke van
Vugt. Omdat zij 2 dingen gemeen heeft met
mij. Zij is ook penningmeester en is ook bezig
met de cursus sportmassage. Tineke veel
succes met deze cursus en de taak om het
volgende stukje voor de Voozet te schrijven.

Ons Gils E-I tesm stelt zirh
vooÍ
Met
al n

nog enkele wedstrijden te gaan kunnen wij
iet meer van de tweede plaats verdreven

worden. Onze grootste rivaal is Gloria U.C uit
Baarle Nassau. De Laatste wedstrijd is uit
tegen Gloria U.C. Onze taak dus om hun de
eerste punten af te snoepen.
Ons team bestaat uit g spelers, getraind en
begeleid door Giesbert Wirken en Kees
Breukhoven.

Ons team:
Niels den Bresser.
Onze vaste keeper. Hij heeft al veel
tegendoelpunten voorkomen. Absoluut niet

." bang uitgevallen. Gewoonweg een kanjer van
een keeper die ook nog eens goed kan
voetballen.
Luc Kanters.

Oe Yoornt, ecefrbq, ,999, pqlnq ,
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Dorpsstraat 23
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BOVAG-garantie
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Frank en C0nny Gooijers.Venui jmeren
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De vaste linkervleugelverdediger. Een rustige
en betrouwbare speler. Cnrze enige echte
linkspoot die soms wel eens wat nonchalant
wil spelen. ls tijdens de wedstrijd de rust zelve.
Ludwio v/d Ouweland"
Onze laatste man. Corrigeert tijdens de
wedstrijd de gaten r'!ie zijn n"redespelers laten
vallen. Doet dat op .een goede en kalme
manier. Als hij mee opkornt is hij zeer
gevaarlijk met zijn afstandsschoten.
Gijs Wirken.
Onze vaste rechtervleugelverdediger die geen
enkele inspanning schroomt. Hij fiaalt veet
tegenstanders in die doorgebroken zijn. Knmt.
wanneer mogelijk, veel rnee naar voren orn de
aanvalslinie mee te versterken en pikt
daardoor zo nu en dan zijn goaltje rnee
Maarten Oprins.
De vast aanvalsleider van de E-1. Maarten
maakt veel doelpunten. Hij is links en
rechtsbenig waardoor het voor de
tegenstander moeilijk is om hem af te stoppen.
Hij heeft een goede techniek in hurs.
gekoppeld aan een redelijk koptechniek
Wesley van Guro.
Wesley wil te graag de bal in een keer spelen
waardoor de bal wel eens bij de tegenstander
terecht komt. Hij is een speler met inhoudelijk
veel mogelijkheden om ver te komen. Hij kan
goed koppen en neemt het tearn vaak op
sleeptouw.
Rick van Haaren.
De kleinste aanvaller van het team maar wel
de snelste. Hij heeft een goed ovezicht en
creëert veel kansen voor zijn medespelers
Rick is een beetje de Wim Jansen - figuur van
de Gilse E-1
Nick Reijnties.
Een keiharde werker rnet veel inzet. Nick
schuwt de confrontatie absoluut niet en scoort
regelmatig. Hij heeft een groot loopvermogen
en is tijdens de wedstrijd geconcentreerd beziq
en speelt zijn tegenstander gemakketilk uit
Roy Hapers.
ls als laatste bij de groep gekomen op basrs
van zijn lcwaliteiten. Mag tijdens de wedstrijct
wel eens feller worden !'naar dit weerhoudt
hem niet om veel te scoren. Roy vergeet na
de training altijd wel iets tot zelfs zrjn
voetbalschoenen toe. Heeft tot nu toe biina r1e

meeste doel punten gescoord.
Kees en Glesber'Í

. ,,.,.,.t É*,,*E
. '{'s

in de vorige editie van De Voozet gingen we
rn op de verschillende soorten vrije schoppen
idirect / indirect). Deze keer gaat het over de
plaats van de vrije schop.
VIije gchop binnen het strafschoogebied:
Directe of indirecte vrije schop voor de
verciedigende partij:

" all* tegenstanders bevinden zich op
{enrninste 9.15 meter van de bal;

. alle tegenstanders blijven buiten het
strcfschopgebied totdat de bal in het spel
is

" de bal is in het spel wanneer deze
rechtstreeks buiten het strafschopgebied is
Eetrapt;

r een vrije schop binnen het doelgebied mag
v-rorden genomen vanaf elk willekeurig punt
hinnen dat gebied.

I
paÉir
. alle tegenstanders bevinden zich op

tenminste 9.15 meler van de bal totdat
deze in het spel is, tenzij ze op de eigen
doellijn tussen de doelpalen staan;

o de bal is in het spel wanneer deze is
getrapt en beweegt;

* een indirecte vrije schop binnen het
doelgebied wordt genomen vanaf de lijn
van het doelgebied, die evenwijdig loopt
aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht
mogelijk bij de plaats van de overtreding.

Vrije schop buiten het strafschopgebied:
* alle tegenstanders bevinden zich op

tenrninste 9.15 meter van de bal totdat de
bal in het spel is;

* de bal is in het spel wanneer deze is
getrapt en beweegt;

* de vrije schop wordt genomen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond.

Overtredingen / straffen:
lndien een vrije schop wordt genomen en een
tegenstander bevindt zich dichter bij de bal
dan de vereiste afstand:

" wordt de vrije schop overgenomen.

vïanneer de vrije schop voor de verdedigende
partij binnen het eigen strafschopgebied de bal
nret rechtstreeks in het spel wordt gebracht:
* wordt de vrije schop overgenomen.

írije schop genomen door een andere speler
.. dan de doelverdediger

Als de nenner, nadat de bal in het spel is, de
bal voor de tweede keer aanraakt (niet met

fu Vwrzst, dxwfier í999, 2
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* voor deskundige reparatie
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zijn handen), voordat deze is geraakt door een
andere speler:
o wordt een indirecte vrije schop toegekend

aan de tegenpartij, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond
(m.u.v. bepaling in regel 8, bijzondere ornstandigheden
"begin en her\jatting ran het spel")

Als de nemer, nadat de bal in het spel is,
opzettelijk de bal met hand of arm speelt,
voordat deze is geraakt door een andere
speler:
. wordt een directe vrije schop toegekend

aan de tegenpartij, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond
(m.u.v. @aling in regel 8, bijzondere omstandigheden
"begin en henatting r,an het spel")

. wordt een strafschop toegekend indien de
overtreding plaatsvond binnen het eigen
strafschopgebied.

Vrije schop genomen door de
doelverdediger
Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel
is, de bal voor de tweede keer aanraakt (níet
met zijn handen), voordat deze is geraakt door
een andere speler:
o wordt een indirecte vrije schop toegekend

aan de tegenpartij, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond.
(m.u.v. @aling in regel 8, bijzondere ornstandigheden
'begin en henatting van het spel')

Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel
is, opzettelijk de bal met de arm of hand
speelt, voordat deze is geraakt door een
andere speler:
o wordt een indirecte vrije schop toegekend

aan de tegenpartij indien de overtreding
plaatsvond buiten zijn eigen
strafschopgebied, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond;

o wordt een indirecte vrije schop toegekend
aan de tegenpartij indien de overtreding
plaatsvond binnen zijn eigen
strafschopgebied, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond.
(m.u.v. bepaling in regel 8, bijzondere ornstandigheden
"begin en henaatting \an het spel")

De volgende keer besteden we aandacht aan
de strafschop.

(Bron: spehegels veldvetbal KNVB aug. 1998)

J{icuws vcn Uw
Sspportenclsb

Sponsoravond V.V. Gilze.
Een dank aan de organisatie is op zijn plaats.
Wij geven de pluim aan William Akkermans.
Al die anderen natuurlijk ook bedankt voor de
goede zorgen en de bediening deze avond.
Het was weer zo'n avond om met plezier op
terug te kijken en om er eens over na te
kletsen. De v.v. Gilze is goed voor de
sponsors en dat wordt zeer gewaardeerd door
die sponsors en die laten dat blijken door er
mee door te gaan. Bedankt!

Pupillen-bingo.
Deze vindt plaats op zaterdag 18 december en
begint om 14.00 uur en zal omstreeks 16.00
uur zijn afgelopen. Alle pupillen hebben al een
uitnodiging ontvangen. Laat het daar maar
eens lekker druk worden. Prijsjes - snoep -
drinken, wij hebben van alles genoeg op
voorraad. ln de volgende Voorzet kunnen wij
pas alle sponsors bedanken en dat zijn er weer
veel.

Kerst clubavond-
Ook op zaterdag 18 december is er weer de
Kerstclubavond van de supportersvereniging.
De leden hebben hun uitnodiging ontvangen
voor deze altijd weer zo gezellige avond.
Aanvang om 19.00 uur met koffietafel bij hotel
restaurant De Kronen.

Kaartavonden in de wintermaanden.
Kom eens een pot kaarten. Wij zorgen voor
een lekker hapje. Lid of geen lid van onze
club. U bent van harte welkom.

Wij wensen u.
Het bestuur van de Supportersclub wenst u
allen prettige feestdagen en een goed maar
vooral een gezond jaar 2000 toe.

Een bedankje van Cees van de Braak
Bij deze wil ik de Supportersclub van de V.V.
Gilze hartelijk bedanken voor de
belangstelling bij mijn verblijf in het ziekenhuis

, in Tilburg. Jullie aandacht voor mij was een
prima ruggesteun. Nogmaals bedankt voor
alles.

Bestuur Suppoftersclub V.V. Gilze

Oe Yoorrct, desilrbr 1999, pqtnq i
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Ruime keuze uit vlees of vis gerechten, kleine kaart, kinder-
menu en pannenkoeken
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Om oyer no te denken í21
Komaan, man.... zing!
Misschien rest nog maar een korte tijd.
Waarschijnlijk komt ze plotseling,
de nacht zonder ontbijt.

Toon Hermans

f, ktiviteitenrom m issie
Ook de aktiviteitencommissie zit natuurlijk ook
niet stilen heeft de volgende'evenementen' in
voorbereiding:
datum: aktiviteit:
1 januari: Nieuwjaarsborrel
8 januari: ïafelvoetbaltoernooi
3 maart: Carnavalsbaljeugd
27 mei: Survivaljunioren
1 juni: Verenigingsdag V.V. Gilze
10 juni: Seizoenafsluitingsfeest
25 juni: Gezinsfietstocht
Noteer deze data alvast in uw nieuwe agenda,
zodat u straks niet voor onaangename
verrassingen komt te staan. Meer informatie
over deze aktiviteiten volgt via brief of
publicatie in het Weekblad.

jÈ

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan
onze Nieuwjaarsbijeenkomst, op zaterdag í
januari 2000, aanvang 20.00u en uiteraard
vindt die plaats in ons clubgebouw. Dat gaat in
een ongedwongen sfeer en de ervaring leert
dat het altijd heel gezellig is. Atte leden,
supporters, sponsors en anderen die de V.V.
Gilze een warm hart toedragen zijn VAN
HARTE WELKOM!! Drankjes zijn tegen een
zeer gereduceerd tarief en we zorgen ook nog
voor een borrelhapje. Graag tot dan!

Aktiviteitencommissie V. V. G ilze

llet volgcnd millennium
Het jaar 2000. Velen maken zich hier druk
over, ik dus niet.
Waar ik me wel druk over maak is de
mentaliteit. Respect voor een ander,
waardering voor een ander, behulpzaam zijn
voor een ander. Ja dat moet terugkomen in de
volgende eeuw. Een bestuurslid, een trainer,
een leider, een vrijwilliger. Deze mensen zijn
allemaal keihard nodig om een club in leven te
houden. Dat weet iedereen, ja toch? Nou
waardeer deze mensen dan eens en geef ze
een pluim of een schouderklopje want
eenieder is daar blij mee. Kijk maar eens goed
naar je eigen persoon. Jij vindt het toch ook
fijn als een iemand zegt of laat blijken dat heb
je goed gedaan.

Een vrijwilliger vanaf 1991.
H.v.G.

Effe biiklettcn met:
Kccs §meekens
Uiteindelijk werd er een geschikt moment
gevonden om eens effe bij te kletsen met
Kees Smeekens. Kees die in het dagelijks
leven internationaal vrachtwagen-chauffeur is,
kent een wat andere tijdsindeling dan voor de
meeste onder ons gebruikelijk is. Per week is
Kees 5 en soms zelfs 6 dagen van huis en
dendert met zijn truck, die voor hem zijn
woning is, over de Europese wegen voor
transportonderneming K.P.B. uit Zwijndrecht.
Dit bedrijf vervoert vooral glas voor de
verenigde glasfabrieken uit Schiedam,
Leerdam en Maastricht. ln het weekend is
Kees samen met zijn vrouw Ria. Zijn kinderen
Bianca en Mark kunnen dan ook eàns aan pa
vragen hoe hij dit of dat zou doen, die leeftijd
hebben zij inmiddels wel. Dat is natuurlijk tof
dat Kees in het weekend thuis is er is echter
een maar. Kees is ook een beetje getrouwd
met alles wat voetbal heet en in het bijzonder
met de V.V. Gilze. Daar moet Ria haar Kees
mee delen. Ria weet dit goed te plaatsen.
Kees: "Als je zo een hele week onderweg bent
geweest dan is voor mij het beleven van het
voetbalsfeertje niet los te denken van het
weekend. Ons Ria zorgt er wel voor en
terecht, dat alles een beetje binnen de perken
blijft." Waarmee Kees aangeeft hoezeer hij
zich betrokken voelt. Waarom voelt hij zich zo
aangetrokken tot alles wat voetbal heet? Kees:
"lk kom uit een gezin waar het een en al

. voetbal was wat de klok sloeg. Nou was ik bij
ons thuis niet degene met het meeste
voetbaltalent. Als ik zo eens terugkijk op mijn
seniorentijd dan was ik zo'n beetje algemeen

Oitnodiging
Nieuwiosrcbiieenkomrt

9c VooÍrc+ dcvntbcy 1999, 4
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reserve voor Gilze 5, 6 en 7. Ook voetbalde ik
nog zo'n 41aar in het vierde elftal van W.V"O.
De spelers van dit elftal waren bijna
voornamelijk kollega chauffeurs. De tijd die dit
in beslag nam was een beetje teveel van het
goede. Vooral de voorbereiding op de
aanstaande werkweek met die kollega's in de
W.V.O kantine liep nogal eens uit de hand.
Maar ook ik raakte mijn wilde haren kwijt en
werd samen met May Gerrits en Wim Oprins
jeugdleider. Met Wim Oprins begeleidde ik
zo'n 10 jaar de A-jeugd. Daarna en.dat was in
1983 slartte ik met een scheidsrechterscursus.
Zo kan ik me nog herinneren dat ik op krukken
het leslokaal binnenstapte. Er werd mij al snel
duidelijk gemaakt dat als ik zo het veld over
zo moeten, iedere wedstrijd compleet uit de
hand zou gaan lopen. Het had alles te maken
met een meniscus waar ik in die tijd mee
getobd heb." Waarmee Kees ons in het kort
duidelijk maakte wat zoal voorafging aan zijn
loopbaan als scheidsrechter, wat hij inmiddels
al weer zdn 17 jaar doet. Wat trekt Kees zo
aan in de rol van scheidsrechter? Als je als
supporter een wedstrijd volgt dan denk je niet
zelden, arme scheids. Soms lijkt het alsof
sommige spelers geen enkele beslissing juist
vinden alleen die dan in het voordeel van hun
team. Om nog maar niet te spreken van veel
publiek dat het bijna per definitie allemaal
beter ziet als de scheidsrechter. Wat is er dan
toch nog aantrekkelijk aan dit "vaK' ? Kees:
"Het is vooral de sfeer van de sport op zich
waar je ook als scheidsrechter deel van
uitmaakt. Daar hoort emotie bij en dat zal ook
altijd zo blijven. Het is zetfs een betangrijk
onderdeel van de sport. Als je je emotie op
een onbehoorlijke manier gaar botvieren op je
tegenstander of op de scheids dan moet er
ingegrepen worden. Dat spel speel ik graag
mee als scheidsrechter. Het is nemen en
geven. Als ik merk dat de wedstrijdopvatting
van twee teams is, er stevig tegenaan en men
accepteert dat van elkaar dan hoeft er beslist
niet voor iedere overtreding gefloten te worden
en komt ook het spel het best tot zijn recht. Je
merkt meestal snel of er een gespannen sfeer
is in het veld. Dat betekent dat ik extra alert
moet zijn en niet terug moet schrikken om
pittige beslissingen te nemen. Breng ik zo,n
wedstrijd tot een goed einde dan geeft ook dat
voldoening. Een totaal foute beslissing en die
neemt iedere scheids weleens zet ik meestal
achteraf in de wedstrijdrapportage wel recht.
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat door al
dat gedraaf mijn conditie ook op een redelijk
peil blijft en ook dat is mooi meegenomen;'Zo
motiveert Kees de keuze die hij ooit maakte.
Kees heeft zo zijn eigen rituelen om zich op
een wedstrijd voor te bereiden. Kees die

voornamelijk de A en de B jeugd fluit staat op
zaterdagmorgen om 7.30 uur op. Hoe gaat het
er verder op zo'n dag aan toe? lnderdaad om
half acht is deze jongen, ja dat leest u goed,
beneden. lk zet dan een lekker bakje koffie en
rook daar een sjekkie bij. Dat is echt genieten
er ligt dan een stapel kranten van maandag tot
en met zaterdag en ga ik mijn achterstand in
het actuele nieuws effe wegwerken. Zo
tussendoor los ik ook nog een paar puzzels op.
Zo rond half elf dan ga ik voor ruim een uur
weer terug in mijn mandje. Om 12.00 uur nog
even een paar boterhammetjes weghappen en
Kees ís er weer helemaal klaar voor en kan
geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen." zo
stelt Kees. Als we hem vragen naar voorvallen
uit zijn loopbaan die hij niet hij niet zomaar
vergeet dan zegt hij: "We houden het maar op
toeval maar als ik bij club -x- moest fluiten en
de thuisclub verloor dan heb ik daar bijna nooit
anders als een koude douche gehad. Ook heb
ik eens een speler die onuitstaanbaar tegen
zijn medespelers aan het zeuren was voor S
minuten naar de kant gestuurd. Echt
bijzondere voorvallen, nee, ik zou ze moeten
vetzinnen." Zo besluit Kees. Naast dat Kees
actief is als scheidsrechter is hij al zo'n ZB jaar
actief als biljarter bij café't Centrum. Verder is
hij vezot op kaarten, hij rikt, hij klaverjast en
hij speelt zelfs bridge wat Kees bij gebrek aan
partners op de computer doet. Kees is een
veelzijdig man want ook puzzelen en darten
en ja, hij gaat zelfs zo nu en dan op pad met
Ria voor een gezellig fietstochtje. Een publiek
geheim is dat Kees ook bij de v.v. Gilze een
Ria heeft waar hij éénmaal per jaar mee op
stap gaat. Hoe zit dat nou eigenlijk Kees? "lk
ben blij dat ik nu eindelijk de gelegenheid eens
krijg om al die roddels eens te ontzenuwen. lk
ga inderdaad éénmaal per jaar met Ria Aarts
op stap om worstenbrood te verkopen. Nou
en? Het is ook waar dat we ons dan even in
d'n Hippelpad ophouden tenslotte hebben we
daar ook onze klantjes. Dit is het hele verhaal,
dus niet meer over zeuren.
Trouwens nu we het toch over Ria hebben. lk
heb het bestuur van de Supportersclub
voorgesteld voor Ria, ja speciaal voor Ria een
draaistoel in die ventwagen te monteren. Het
steeds in en uitstappen ging haar maar
moeilijk af. ïe hoge kosten hebben dit idee
helaas niet mogelijk gemaakt. ïoch jammer
Ria." Zo gaf Kees volledige openheid in zaken
en kletsten wij effe bij met Kees onze
international. Bedankt daarvoor Kees en we
wensen jou veel inzicht en leiderschap toe bij

. nog heel veelwedstrijden.
Jos van Dongen
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lk ben Yannick van Gorkum en ik vind het fijn
dat mijn voetbalvrienden nog aan mij denken
omdat ik niet meer bij de V.V. Gilze voetbal.
Sjoerd Diepstraten bedank ik voor het
doorgeven van de jeugdpen. Vanaf mijn 6 jaar
ben ik bij de V.V. Gilze begonnen bij de F-3
daarna F-1 E-2 en D-1. lk heb elk jaar fijne
trainers gehad en ook veel van voetbal
geleerd en wij zijn ook verschillende keren
kampioen geworden. Daarna mocht ik op
stagetraining komen bij R.K.C.- Waatwijk (4
trainingen en 2 wedstrijden). Ze vonden mij
iets te jong voor de D-1 van R.K.C. maar ze
wilden wel dat ik een jaar kwam meetrainen
zodat ik nadat seizoen over zou gaan naar
R.K.C. We begonnen dit seizoen met een
trainingskamp in Klundert. Dat was heel erg
leuk. Ook gaan we in april op kamp en met
Pasen op toernooi in Engeland. !n de
competitie staan we op de vierde plaats van
de twaalf. Bij de V.V. Gilze ben ik nu rustend
jeugdlid (de eerste) geworden omdat ik bij de
club betrokken wil blijven. Op school hoor ik
van mijn vrienden wat de D-'1 gedaan heeft.
Als het kan ga ik ook naar ze kijken op
woensdagavond. Maar ook bij Gilze 1 want
daar speelt mijn oom Dennis van Bezouw. lk
hoop dat het goed blijtt gaan met de V.V.
Gilze en dat ze veel wedstrijden zullen winnen.
lk geef de jeugdpen door aan Stijn Laurijssen.

Eindelijk is het dan zover, kaarten bij de
Supportersclub van de V.V. Gilze. lk voor de
eerste keer naar een kaartavond van de
supporterslcub, dit op veelvuldig aandringen
van Annelies. Het vorig seizoen was ik het al
eens van plan, maar het l«lam er niet van (te
druk met de geestelijke voorbereiding en de
afwaslessen voor het pupillenkamp). Bij
binnenkomst zat de kantine al aardig vol, met
voor mij veel onbekenden "die komen namelijk
uit Rijen" hoor ik al gauw! Rikken en jokeren,
dat zijn de spellen van hier. Van hroven de

rivieren komende, is rikken mij onbekend.
Daar is het klaverjassen en whisten. Dus geef
ik me maar op voor het jokeren. Wederom een
probleem, er bestaat nl. een Gils en Rijens
jokeren! Er zijn 3 tafels voor het jokeren en de
rest gaat rikken. Twintig potjes jokeren, poe,
poe. Maar wel leuk en erg gezellig en er werd
bovendien goed voor de inwendige mens
gezorgd. Aan het einde van de avond was er
nog een verloting, waar natuurlijk iedereen
aan mee deecJ. Voor diegenen, die nog nooit
geweest zijn: het is een aanrader!
f$aja Blak

l

Grote Club Actie:
Dit jaar hebben we met alle teams een
ongekend hoog aantal loten van de Grote Club
Actie verkocht,
namelijk boven de negentienhonderd!
Vijfentwintig Jeugdleden verkochten 25 of
méér loten en ontvingen hiervoor inmiddels
een extra attentiel
Deze groot-verkopers zijn:
Bjorn Geerts (F 4, 28); Ylias Tekbas (F 3, 25);
Erik de Graaf (F 3, 29); Pablo Botermans (F3,
25); Linda Spapens (F2, a\; Thomas Kock (E
5, 25); Jeroen van Alphen (E 5, 25); Jeroen
van Alphen (E 3, 25); Luke Thielen (E 3, 25);
Rudy van Hoek (E2, 26); Bas van Alphen (E 2,
36); Maarten Oprins (E1, 25); Joost Coppens
(D 3, 25); Kevin Kennis (D3, 26); Ronatd
Gosens (D 3, 29); Richard van Gestel (D2,
41); Martijn Blok (D2, 38); Roy Sprangers (D
2, 26); Yassir Al Yassiry (D1, 25);
Bas Vermeulen (D1, 27); Martijn Rijvers (D1,
37); Tom van Gestel (D1, 39); Joris Kock (D1,
26); Amy van de Broek (Meisjes AB, 27);
Femke van Kuijk (Meisjes AB, 25).
Hiermee hebben we met zijn allen een aardig
zakcenrtje voor cns eigen team bijeengekregen
en hebben we bovenal ook voor de V.V.
GILZË een behoorlijk bedrag binnengebracht,
waarvan de opbrengst weer ten goede komt
aan de leden van onze verenging! Grote
klassel

Zaalvoetbaltoernooi Winterstop Jeugd V.V.
GII.zE
lrlet na de Kerstdagen organiseren we weer het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de Sporthal
Achter de Tuintjes.
Op maandag 27 december starten we met de
C-Junioren, die tot '12.00 uur hun wedstrijden'' gaan spelen. Om 12.00 uur worden de
wedstrijden gespeeld door de B-Junioren, die
tot 15.00 uur hun wedstrijden afirverken. Van

i.:r
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15.15 uur tot 18.00 uur is het de beurt aan de
F-Pupillen om hun wedstrijden te spelen.
Op dinsdag 28 december starten we om 09.00
uur met de D-Pupillen, welke tot 12.00 uur hun
wedstrijden spelen. Van 12.00 uur tot 15.00
uur spelen dan de Meisjes hun wedstrijden en
als laatste spelen van Í5.15 uur tot 18.00 uur
de E-Pupillen hun wedstrijden.

Normen en waarden
Onze vereniging heeft inmiddels ook een
gedragsconvenant getekend; we sp;eken veel
over normen en waarden binnen onze
vereniging, maar helaas worden we nog iedere
week geconfronteerd met uitwassen, welke
niet op het voetbalveld of langs de l{n
thuishoren. De KNVB wordt nu zelfs al
benaderd door bezorgde ouders, die schrikken
van het geweld e.d. op en langs het veld. Een
bezorgde moeder schreef aan de KNVB het
onderstaande gedicht met als titel
"Voetballend onvermogen" en zoals de KNVB
dit niet aan de Bestuurders en de
Jeugdcommissie wilde onthouden, wilden wij
dit ook niet aan onze leden onthouden!

Voor mij als moeder aan de kant,
Ook met weinig voetballend verstand.
Eerst twijfelend zien hoe alles verloopt,
Terwijl een "voetballende" vereniging op het
kampioenschap hoopt.
Best, is het als een team dit ziet als een
streven
Alleen de manier waarop is een triest
gegeven.
Liever zag ik mijn zoon fieugdspeler 17) wissel
staan.
Leuk was dit spelniet, neem dat maar aan.
Een team dat wilwinnen mag best knokken
Natuurlijk niet in de letterlijke zin,
Dan kun je met zo'n spel maar beter nokken.
Ongelooflijk is het dat deze ploeg,
Nochtans zo hoog staat met dit agressieve
gezwoeg.
Vechtend (letterlijk), weten zij hun doel te
bereiken,
En waarschijnlijk iedere scheidsrechter laten
bezwijken.
Raar, maar waar, deze lijkt echt bang te zijn.
Meneer zijn vel voelt niet echt meer fijn.
Op deze manier vraag ik U dus Dames en
heren,
Genoeg moet dit zijn, tracht het tij te keren.
En daarom vraag ik U, als U wilt bezwijken
Nu toch eens een paar wedstrijden naar het
vechtende team te kijken.

(Uit KNVB OM nr. 9, 25 november 1999)

Competitieverloop (t/m 20-1 í -1 999)
Op dit moment staat Gilze B 1 op een goede
vierde plaats (zij spelen één competitie); Gilze
B 2 staat in hun reeks op de derde plaats;
Gilze C 1 staat in hun reeks op de eerste
plaats en zal hoogstwaarschijnlijk gewoon
kampioen worden; Gilze C 2 staat in hun reeks
op de zesde plaats; Gilze C 3 hebben we
helaas uit de competitie terug moeten trekken,
maar zal waarschijnlijk na de Winterstop in de
Voorjaarsreeks weer een plaatsje vinden in
een C-Junioren-reeks.
Gilze Meisjes AB staat in hun reeks op de
derde plaats en Gilze Meisjes CD is inmiddels
in hun reeks al kampioen geworden! Proficiat:
Team en leiding!
Gilze D I staat op een derde plaats (ook zij
spelen in één competitie); Gilze D 2 neemt de
zesde plaats in hun reeks; Gilze D 3 staat op
de vijfde plaats in hun reeks; Gilze E 1 bezet
de tweede plaats in hun reeks, Gilze E 2 staat
derde in hun reeks; Gilze E 3 staat op de
eerste plaats in hun reeks en hiervoor is het
kampioenschap ook nog mogelijk; Gilze E 4
en Gilze E 5 bezetten de zesde plaats in hun
reeks; Gilze F 1, F 2 en F 3 bezetten alle drie
de tweede plaats in hun reeks en Gilze F 4
bezet de derde plaats in hun reeks; tenslotte
Gilze F 5: Zij staan op de eerste plaats in hun
reeks en hoogstwaarschijnlijk worden zij ook
kampioen in hun reeks.
Wellicht worden er nog wel meer teams
kampioen dan de teams, welke hierboven al
gemeld staan!

Zwaluwen Jeugd Actietoernooi :

Op zaterdag 13 mei 2000 nemen onze D-, E-
en F-teams allemaal deel aan het Zwaluwen
Jeugd Actie{oernooi. Ook in 1999 hebben wij
hieraan deelgenomen. Onder het motto:
'Gezonde maatjes voetballen voor hun
gehandicapte kameraadjes'
wordt al bijna veertig jaar in voetballend
Nederland en in het bijzonder door de jeugd,
getracht om aan kinderen die niet in de
gelegenheid zijn te sporten op een manier
zoals gezonde kinderen dat kunnen doen, een
bijdrage te leveren toch aan sport en spel te
kunnen doen. Zij het dan op een aangepaste
manier. Daar is veel geld voor nodig. De
Zwaluwen Jeugd Actie levert daaraan een
belangrijke bijdrage. Ook op het Sportpark aan
de Lange Wagenstraat zullen we weer een
toernooi organiseren, waarbij D-, E- en F-
teams deelnemen. Al onze D-, E- en F-teams
zullen of in Gilze of bij een andere vereniging
op toernooi gaan met als bijkomend doel geld

' in te zamelen voor onze gehandicapte
medemens.

De Yoorrer, dscefiht 1999, 7
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Competitie/Beker aanvang seizoen 2000-
2001
Het lijkt nog ver weg, maar we weten nli al
wanneer het volgende seizoen 2000-2001 gaat
beginnen. Op zaterdag 26 augustus 2000
starten we met een Bekerprogramma en de
competitie neemt zijn aanvang op zaterdag 2
september 2000.
Dus:
Heb je al een ggenda voor 2000: $chriif iret
maar vast op!

Scheenbeschermers verplicht O raien
Vanaf 01-01-2000 is het voortaan verplicht on;
tijdens wedstrijden deugdelilke
scheenbeschermers te dragen! Het zal zelís
zo ver gaan, dat als jet géén
scheenbeschermers draagt, je niet aan de.r

wedstrijd mag deelnemen. Er zal streng teger:
worden opgetreden door scheidsrechters en
het zal worden vermeld op hei
wedstrijdformulier!
De V.V. GILZË gaat nog wat verder en stelr
als regel, dat het ook tijdens de trainingen
verplicht is om de scheenbeschermers te
dragen. Want ook tijdens de training kan er
van alles gebeuren!

Aktiviteiten voor onze Jeugd
18-12-1999 Bingo voor de Jeugd

(org. S.C.V.V. ctLZE)
27-12-1999 Winterstop

Zaalvoetbaltoernooi
Jeugd: C, B en F

28-12-1999 Winterstop
Zaalvoetbaltoernooi
Jeugd; D, Meisjes en E

08-01-2000 Jeugd-Tafelvoetbaltoernoor
03-03-2000 CarnavalsbaldePupillen
06-05-2000 Penal§bokaal voor de Jeugd

en voor de JL(JT
06-05-2000 Feestavond voor de JUJT
13-05-2000 Deelname voor D, E en F

de diverse Zwaluwen Jeugd
Actie-toernooien

27-05-2000 Survivalvoorjunioren
01-06-2000 Verenigingsdag(mixed-

toernooi)
02-06-2000 Pupillenkamp
03-06-2000 Pupillenkamp
04-06-2000 Pupillenkamp
10-06-2000 Seizoensafsluitingsfeest
25-06-2000 Gezinsfietsdag

Afgelastingen
Tot nu toe (eind november wordt dit
geschreven) hebben we een voortvarencle
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 lvleisjesteams
rnoeten 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 Zuidl, kolom lll.

Winterctop Jeugd
Gilze E'Len Gilze D 1:
?s-12-1999 Vnj;
01-01-2000 VrU;
08-01-2000 Beker'
15-01-2000 Beker/lnhaal

A!lC-anOerelre.'i8.-12-1999 ËlF vrij; Deelname aan de
Wintercompetitie
BlClDlM Beker/lnhaal;

25-12-1999 Vrí';
01-01-2000 Vrij;
08-01-2000 Vrij; Ë en F deelname aan de

Wintercompetitie
15-01-2000 EIF vrij: Deelname aan de

Wintercompetitie
BlClDlM Beker.

Om over na te denken í31
Doen
Als we niet samen delen in de straat,
dan zal de wereldvrede nimmer komen.
CImdat de vrede in onszelf ontstaat,
in wat wij samen doen en niet in wat wij
dromen.

Toon Hermans

Terugblik
§ponsorovond 1999
Cp zaterdag 6 november jl. organiseerden we
weer de haast traditionele sponsoravond. Tot
op heden zijn we er nog steeds in geslaagd
om de aanwezigen op de een of andere
rnanier een speciaal programma aan te
bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld al eens
een Ganzebordspel gehouden, maar ook een
jeux-des-boules avond, een
tafelvoetbaltoernooi, een'moordavond'. Dit

" jaar hadden we naast een goed en uitgebreid
venorgd buffet door Slagerij Goof van Loon,
een gastspreker. Niemand minder dan Hans
van den Dungen, thans commercieel manager

Oe Voouet, daeilrbcr 1999, poglno t
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van NAC, hield een interessante lezing voor
een goed opgekomen afvaardiging van onze
sponsors. Hans vertelde over de volgende
onderwerpen:
o de start van zijn voetbalcarriere bij V.V.

Gilze
. z1n overstap naa,- de jeugdopleiding van

NAC
t zijn overstap naar de betaald

voetbalorganisatie NAC
. zijn carrière als betaald voetballer
o zijn visie op het profvoetbal verleden en

heden
. zijn werkzaamheden als commercieel

manager
Daarna konden de aanwezigen vele vragen
stellen, die vaak weer nieuwe vragen
opriepen. Was oorspronkelijk een half uurtje
voor Hans gereserveerd als 'spreektijd', zijn
lezi ng en aansl uitende discussie/v ragenronde,
nam ruim een uur in beslag. Het was een
bijzonder leuke presentatie die de aanwezige
sponsors erg waardeerden. Voor het Meisjes 1

- team van Gilze betekende het bezoek van
Hans aan deze sponsoravond iets speciaals.
Een van de aanwezigen vroeg namelijk aan
Hans of het mogelijk was dat een speler van
NAC, met name Jeffrey van As een
trainingsavond van dit Meisje+team wilde
bezoeken. Hans zegde toe en woensdagavond
24 november was het zover! lets na zevenen
l<wam Hans met verdediger Jeffrey van As het
trainingsveld, van de geheel
nietsvermoedende meisjes, opgelopen.
Uiteraard was een en ander met de
begeleiding doorgesproken zodat film- en
fotocamera de verrassende beelden konden
vastleggen. Met name Femke en Heleen,
beiden fervente NAC-supporters en fan van
Jeffrey van As, waren hiermee erg in hun sas.
Een leuke geste van NAC en met Hans van
den Dungen waarvoor u/e hen nogmaals
hartelijk willen danken.

William Akkermans

Iesn de Koninck
Een tijdje terug nam ik de lntercity van Den
Bosch naar Eindhoven. Vlak na Boxtel wordt
er door de hoofdconducteur omgeroepen:
"Wegens een ongeval tussen Best en
Eindhoven zult u vanaf Best met bussen
worden vervoerd. ...". Bij Best aangekomen,
stappen we allemaal uit en lopen al natuurlíjk
al bellend naar de bussen toe alwaar we te
horen krijgen dat de treinen toch weer zullen
gaan rijden. ledereen stapt weer bellend in de
lnterci§ die er nog stond en de trein begint
weer te rijden. Het laatste treinstel is nog niet
van het perron of we stoppen alweer. "Ër is

een mankement met de locomotief, we
kunnen nog een stukje achteruit zodat u in
Best de bus kunt nemen.......". ledereen stapt
weer uit, loopt al bellend naar de bus waar ze
te horen krijgen dat de stoptrein zo gaat rijden.
ledereen weer bellend naar het perron terug,
wachtend op de stoptrein. Na enige tijd wordt
er omgeroepen: "Het euvel bij de lnterci§ is
verholpen, u kunt allen weer instappen...".
ledereen stapt in en de lntercity gaat weer
rijden. Het commentaar van de
Hoofdconducteur hierop was: "Dames en
heren, u, de koffieman, de machinist en wij de
conducteurs hebben één ding gemeen. We
voelen ons allemaal een jojo."

Jean de Koninck

ilenk tonsen nieowe
hooÍdtrsiner V.\í. Gilze
Velen van u hebben het al vernomen, maar op
21 novernber, na de wedstrijd tegen Were Di,
geëindigd in een 4-5 verlies, gaf Hans te
kennen het dienstverband met de V.V. Gilze
per direct te willen beëindigen. Het bestuur
heeft het verzoek, naast eigen motiverende
redenen ook rekening houdende met de door
Hans geuite wens, direct na afloop van de
wedstrijd, ingewilligd. Dat wil niet zeggen dat
voor het bestuur het verlies van die (of
andere) wedstrijden de aanleiding is geweest,
temeer de inzet van Hans door iedereen werd
gewaardeerd. Als er echter belangrijke
verschillen van inzicht ontstaan op het gebied
van norrnen en waarden die niet
overeenkomen met de ideeën van zowel
bestuur, spelers en begeleiding enezijds en
hoofdtrainer anderzijds, is het beter de
samenwerking te beëindigen. Bij het sluiten
van de 'dead-line' voor deze editie werd op de
valreep bekend dat V.V. Gilze inmiddels een
nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld in de
persoon van Henk Jansen uit Tilburg. Henk is
49 jaar 'jong' en zo'n 15 jaar werkzaam als
trainer. Laatstelijk was hij trainer bij Good
Luck. Omdat deze Voorzet op tijd en dus voor
Kerstmis bij u thuis moet zijn bezorgd, kunnen
wij de heer Jansen helaas nu niet nader aan u
voorstellen, maar beloven u dat we dat in het
1" nummer van het nieuwe millennium zullen
doen.

Bestuur V.V. Gilze

Oa Yaarrd, deeqfier 1999. poghrs §
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Schoonmqkers gcvrcogd !
Wie van de lezers van deze Voorzet heeft
belangstelling om behulpzaam te zijn bij het
schoonmaken van onze kantine? De
werkzaamheden nemen per week maximaal 8
manuren in beslag en worden uiteraard
volgens gebruikelijke tarieven vergoed. De
ervaring leert dat dit werk bij voorkeur door
twee personen kan worden uitgevoerd. De
werktijden zijn door u zelf in te. delen op
maaniag of dinsdag (met name'" overdagi.
Hebt u zelf geen belangstelling, maar kent u
mensen die dat wel hebben, maak ze hier dan
op attent of geef die namen door aan het
bestuur. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnennen met:
r Frans Aarts, Kruithoom 24, Gilze, tel

455862; of
. Tineke van Vugt, Meierstraat 22, Gilze, tel.

453785.

Portret usn ood-voetboller
Cor Willemse
Tijdens een bridge-drive ontmoetten twee oud
Gilzenaren elkaar. Zij bleken allebei in Gilze
geboren te zijn en haalden herinneringen op.
Het bleek dat ze hun roots nog goed kenden
en dat Willemse nog wekelijks de uitslagen
van de V.V. Gilze volgde!. Het verbaasde zijn
oud dorpsgenoot (tipgever De Voozet) dat
Willemse zelf nog gevoetbald had in de V.V.
Gilze. Dit is de reden voor dit verhaaltje. Cor
Willemse werd 19 maart 1931 geboren in de
Lange Wagenstraat 14 te Gilze. ln 1936 werd
bij het woonhuis een pakhuis gebouwd,
westelijk van wat toen nog het melkfabriek
was. Hij herinnert zich nog dat hij destijds naar
de kleuterschool moest en hij aan de
bouwvakker, die op de kerkklok kon zien hoe
laat het was, vroeg of hij al naar school moest
gaan. Het stond hem voor dat het een zekere
Bruurmijn was. Later speelden zij beiden in
Gilze 2. Ook kon hij zich de tiende mei 1940
goed herinneren. Duitse vliegtuigen vlogen af
en aan. Van gevaar was hij zich nog niet
bewust. Het zou niet lang duren voor dat
duidelijk werd. Het was in die tijd dat bij
pakken havermout HO papieren vliegtuigjes
werden gegeven waarmee hij met Jos Segers
speelde. De familie Segers zou na de
bevrijding nog zwaar getroffen worden. Een
zogenaamde vliegend bom V-1 stortte neer en
verwoestte de huizen van de families
Weterings, Kok en Segers. Er vielen vele
doden. Zi) liggen met andere
oorlogsslachtoffers op een apart gedeelte van
het kerkhof. Het was op de verjaardag van

Mevrouw Segers die met de thuis zijnde
dochters overleed. lk zou een half uur later
pannekoeken mogen komen eten. Jos Segers
werd onder het puin gevonden en overleefde.
Als klein mannetje ging Cor al fiaa. het
voetbalveld dat zo'n 200 meter verder in
dezelfde straat lag en waar het nu nog ligt. Hij
heeft toen voor de grote jongens een fles
water moeten halen en is toen met fles en al
gevallen en heeft er een litteken aan over
gehouden. Als kinderen van de lagere school -
en niet in het bezit van een voetbal - werd in
de oorlogsjaren gevoetbald zoals nu nog in de
"arme" landen met een voddenbal en soms
met een afgedankt tennisballetje. Wie kan zich
dat nog herinneren? De Duitsers deden er van
alles aan om populair te worden. Het lukte
niet. Onder de oorlog is hij eens te voet naar
Tilburg gelopen om te kijken naar Willem 2
tegen Feijenoord. Bijgebleven is dat de Joden
apart moesten gaan staan. Toen begreep hij
dat de propaganda vals was en dat je niet
alles blindelings moet geloven. Na de oorlog
werd Cor naar kostschool gestuurd. Toen hij
17 jaar was kwam hij terug naar Gilze en
kwam bij de jeugdvoetbal. Thuis waren ze niet
zo sport-minded. Trainen mocht eigenlijk niet.
Er moest gestudeerd worden of hij kon thuis
wel meewerken. Vader had een graan en
kunstmesthandel annex veevoer. Omstreeks
die tijd moest Gilze 2 een degradatiev'redstrijd
spelen. Hij weet dat het in Tilburg was. De
eerste helft had Gilze de wind mee maar de
tegenpartij (RkSSS?-??) vms veruit de
sterkere partij. De linksbuiten van Gilze 2
knalde op een gegeven moment de bal ver
naar het vijandelijke doel, Cor snelde naar de
bal en maakte zijn eerste doelpunt bij Gilze 2.
Doelman Koch ?? liet zich niet meer passeren
zodat Gilze 2 niet behoefde te degraderen.
Cor heeft van 1948 tot 1955 gevoetbald.
Voornamelijk in Gilze 2 en heel af en toe
speelde hij in Gilze 1. Hij was snel al oogde
dat niet altijd. Bij de troonopvolging door
koningin Juliana werden er overal feesten
gevierd. ln Gilze was er een hardloopwedstrijd
over 1500 meter. Daar werd Cor Willemse
derde. Hij herinnert zich een wedstrijd tegen
het vijfde van Willem 2. omstreeks 1953. Hij
had een nieuwe fiets gehad en was in een
goede bui. Zoals gewoonlijk werd gespeeld in
de shirts van Gilze, wit en zwarte broek. Hij
was bekend als een goaltjesdief. De eerste
helft eindigde met een 0-1 stand. Op weg naar
de thee vroeg de keeper van Willem 2 of hij
die Willemse was die zo vaak doelpuntte.
Willemse zei toen, dat het zijn gewoonte was,
dat hij zulks meestal na de rust deed als ze
tenminste in een rood shirt speelden. Cor heeft
tijdens de rust gevraagd om van shirts te

D" Voorree, d«eaÈcr 1992 pqfin lO
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mogen wisselen en dat werd toegestaan. ln
het clubblad "Contact" van december 1953
staat letterlijk: "Alwas het die Zondag zuur en
mistig weer, dat nam niet weg dat Gilze 2 voor
een flinke st.Nicolaas verrassing zorgde. Ja er
werd door onze voorhoede met scherp
geschoten. Dit laat de uitslag wel zien,
ondanks dat Willem 2 goed partij gaf. Maar al
gauw bleek dat de voorhoede van Gilze 2 in
goede doen was en Willem 2 meer dan de
handen vol had. Onze middenvoor Cor
Willemse had er speciaal zin in en scoorde
maar liefst zesmaal. De grootste verdienste
was wel dat de gemaakte doelpunten door
goed samenspel tot stand kwamen." Om het
schieten met links te oefenen gebruikte Cor
een tennísballetje. Hij trok zich dan terug in
het pakhuis, deed zijn rechterschoen uit en
dwong zich dan links te trappen tegen de grote
pakhuisdeuren. Cor is van november 1951 tot
einde maart 1953 dienstplichtig militair
geweest. Tijdens de watersnood is hij aktief
geweest te Fijnaart en Noord Beveland. Het
was droevig om al die ellende te zien. ln die
tijd is hij jammerlijk begonnen met roken. Dat
kwam de snelheid niet ten goede en het zou
hem later bijna fataal worden. ln 1956 ging hij
werken bij de verzekeringsmij "Nationale" te
Rotterdam en is hij gestopt met
competitievoetbal. Hij studeerde tijdens zijn
werk verder voor kandidaat-notaris. ln 1959 is
hij getrouM en verhuisd. naar Oude ïonge.
Zijn werk was voornamelijk nalatenschappen
van slachtoffers van de watersnood afwerken.
Daar heeft hrj nog gevoetbald maar hier was
niet veel meer over van de snelle spits. Hij
hobbelde nog wat mee, maar heeft toch nog
wat doelpunten gemaakt. ln 1961 keerde Cor
terug naar Brabant en wel naar
Raamsdonksveer. ln 1965 vertrok hij weer
naar Roosendaal en in februari 1969 werd hij
benoemd tot notaris te Oud Gastel. Daar heeft
hij Gilze 2 nog tegen Gastel 3 zien spelen.
Leider was toen Jan Broers die ook in Gilze 2
met Cor heeft gespeeld. Zijn laatste wedstrijd -
vriendschappelijk uiteraard - heeft hij in 1971
gespeeld. Na een gemiste strafschop werden
de schoenen voorgoed aan de wilgen
gehangen. Zijn zoontje speelde intussen bij de
pupillen en op zaterdag reed hij met een half
elftal naar de velden waar het jeugdelftal
moest spelen. Cor is precies 25 jaar notaris
geweest in Oud Gastel en heeft toen eervol
ontslag gekregen. ln 1991 is hij aan
longkanker geopereerd, dankzij roken waar hij
overigens in 1978 mee gestopt was. ln 1991 is
hij begonnen met bridgen en zoals in het begin
vermeld is dat de reden voor dit verhaaltje.
Het voetbal boeit hem nog steeds. Nu gaat hij
met zijn oudste kleinzoon (10) naar de training

bij B.S.C. De andere kleinzoon (6) wil zijn
talenten tonen bij Alliance. Laatst hebben zij
Pierre van Hooijdonk (Vitesse) in Steenbergen
ontmoet, die met een neefje een balletje aan
het trappen was. De kleinkinderen mochten
ook meedoen en sindsdien is Pierre het idool.
Met Pierre op de foto. Boven hun bedjes hangt
Pierre's foto. 1.5 m bij 50 cm.
Cor heeft het er inmiddels maar druk mee
gekregen hij moet nu de venichtingen volgen
van Gilze - Oud Gastel - B.S.C. en Alliance.
Cor zou het beslist leuk vinden om nog eens
iets te horen van zijn makkers van toen,
inmiddels vergane glorie.

Cor bedankt voor jouw bijdrage en je
meeleven met de V.V. Gilze. Wie weet is er
nog eens wat te regelen met je voetbalmaten
van toen.

Einde vqn het joor,
een nieuw mlllenni(tm....
lk heb het nog eens opgezocht: millennium
betekent: "periode van duizend jaa/'. Her en
der vang je berichten op dat de feitelijke
millennium-wisseling pas eind 2000
plaatsvindt. Het jaar "0" telt ook mee, dus aan
het eind van 1999, hebben we er echt 2000
jaar opzitten, dat is in mijn ogen niet voor
andere uitleg vatbaar. ln elk geval heeft het
iets bijzonders "het jaar 2000". Niet zo
bijzonder dat mensen warm lopen voor een
millenniumfeest, maar wat bij elke
jaarwisseling geldt, geldt ook hier: mensen,
stap met veel goede moed het nieuwe jaar in,
geniet van het leven, want een dag niet
genoten, is een dag niet geleefd. Natuurlijk
krijgen we ook in 2000 te maken met
tegenslagen en vervelende gebeurtenissen.
Bedenk echter dat ule in een wereld leven met
"mede-mensen". Laat dat "mede" niet onbenut:
help elkaar waar mogelijk
r gedeelde smart is halve smart, én
o gedeeld genot is dubbel genot

De redactie wenst "u en de uwen" Ieuke
kerstdagen, een veilig knallend eind- en
nieuwjaarsfeest en een gezond, gelukkig
en sportief "tweeduizend"

Redactie De Vooaet

,h Voorret, d«eabor t992 pogtno l,
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Open ksort:
Naam:
Adres:
Geboortedatum

Patrick de Bruijn
Nieuwstraat 165
11-3-'72
K.A. M coörd i nator (kwal iteit-arbo-milieu)
Fitness voetbal squash hardlopen
Vanaf mijn 7 of 8 jaar
Elfta I leider/speler Gilze 4
Co Adriaense
ldolen heb ik geen
Ongeveer 10 sigaren per jaar
Op zijn tijd een pilsje
De kantine van de V.V. Gilze.
Er een goeie bak verteld wordt
Als ik lang moet wachten
Een saaie romantische film
Een goede sliding maken
Feest
Jammer hè
André Hazes en de top 40
P.V,D.A.
Goed weer

ln het dagelijks leven:
Hobby's:
Lid v.v Gilze:
Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:
Ben goed nijdig als:
lk val in slaap bij:
Dat is lastig:
Winst betekent voor mij
Verlies:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:

q.'#

Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
Je sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:
T.v. programma:
Dat is goed bijV.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:
Vacantie-oord:
Wat doe je met f1.000.000,--

Uitschakeling van Willem 2 in de Champions-
League
Argentijnse biefstuk (400 gram)
Goed humeur
Ongeduldig, snel aÍgeleid
Kim
Van alles een beetje
4-3-3
De moeite om even door te kijken
X-files en studio sport
Gezelligheid in de kantine
Aandacht voor lagere elftallen
Slingers aan de muur
Nee, niet echt
Dat zeker niet
Een huis in Gilze
Huishoudelijke klusjes
Nooit
lk ben niet zo'n romanticus
Moord op verzoek
Sport!! Goed voor je lijf
Willem 2 landskampioen in 2000
Mensen in de gezondheidszorg
Verre, zeer verre landen

&
@

Naar verre landen en een huis kopen in Gilze

De Yoorret, d«taÈer 1999, poglno 12
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l{istorie V.U. Gllze

Onderstaand uieer een stukje uit het oude clubblad "Contact"
Het dateert uit November 1956 en het gaat over een nieurrre commissie en wat voor eenl Een
jeugdcommissie. Destijds rrverd die commissie nog "geadviseerd" door een geestelijke. Wie zou die
rol in de huidige comrnissie nu uituoeren? Of heeft men dat niet (meer) nodig?

].]OVEMBER},[AAN
ÀL],ERZIEÏ,ElTIÍ

BÍ i een ni eul'Íe Jel' 5,à)lcrru:'i s: i ' '

Zoals j e e1d.e::s ir, dit bl-ai ,:..:::t lczen, is er een nieuÏ/e Jeugd--
liommi ssie in he t leven geroe,I,en,Iiet roel rra:t" d,eze verax,derlng 1s oa zo
beter voor oni" jeugd-led-àr te klrni,cr- :organ.ÏÍii hebb€D rI.l-. enlele oudtere

leden bereiö gevönOé n om d-c, j eugi te :aa-n nelpen te leren voetballen elr

turnen.maar Vóora1 oo1; niee te-:oia:e:rie,t €ï ond-er aTLze jeugdleo"en een
e chte'vrieno-enbecld- ka:r f':-alt- i;:'oeier: .

De voorzitter varr d-eze Jèugci:ó-ia.,i:i-ss ie 1s eeïl oud-e bekende n.I.IÉeester
Breten.die aI zoyeeL jaren iet toe,.','ijoing en zorg cle bal-eJlgen Yan ollze
S;;;ï jó"àa [eeÍt behàr'l;igo c-r]" i i hópe:r, aat ni: in_ ziin ni?YY? .f i-':rktie
mèt eienieel ljver en p'r àzie,r z,LL bli3ven r\ierlienr:-1? i1f i alti jd" ged-aan

heeft.De selcreïaris 1s gok geen onbekènoerva:it hèt is nieuand- mind-er d-ar'

onze Jas- Broe rsrd.ie. ool: heel i;a.t yocr o'!-zè jeugo" i:e':ft afgesjouwd--rook- aL

zou men d-at op n"ót eerste gezicht;,r-et zeg2:erL,wii r,vetenrdat Jan ool: zeker
zijn best za1 blijven d-oen.
Nióuw is in d.eze komn,issie he,t- i.ezicirt verL d.e Geesteli jlce Àd-viseurrmaar
als wij va:r oa;Ze jeugdelfta.ile, n een echte jeugd.beweging en eeÍI vriend-en-
tcrine ri,,.11len makei.raà:r z e.L iret v;e} cuiCelr jk zi jnrd-at d-e Geesteliike Ad-
viseàr e r heus ni-bt a1làen is om I'HOrt te roepen als Ïret sollls verkeerd-
eàa-t met ug11ZE"ï"" a"i is bij r-ijrr ,.re,ten nog nooit selegr$l)rmaar d-at
Ëil ook wil proberen op z\)r1. manier'meg tu rverken aa.:: het bela:]g van onze
j"ugO.Zo staàt d-e.ar voór U ecn nieuwe; Jeugd-kommissiorg-l_" rvil proberen on
önze jongens te helpen goed-e voetba.iiersriurnurs_ "n_ 

àtL1et_elr+aal vooral
I.;SRELS tà word.enrl',raàr d.à SportvereniS;ir..,, rnia:r ool; Kerit en lr{aatschappii
straks vrat ae:: hébben,Oudeisri,ri j ho;er op Ur:re medersrlcing en a1s- U som.s

l/v e nsen of a.a:rmerkilfgen h-ebtrkón e..'c.1f,] a.u.b. trlee vocr d-e d-agrhet d'age-
fi jf,= bestuur en geire à1 c1e jcígd"kcu-iiis:ie zaI U ga:.rl]e te woord staeJrr.
Zo"hopen,,r,1j goed- vrerk te }mr,:ren vcrrich,ten voor onze Jeugd- en voor oTLze

Sportvereni ging.
ÍàrrÉ"o"r'ui j-Ào[unrd-at i,,e iret iocr, i,,. t cl];e,:r zÈlien kunnen ste]Ien en da-t
xe salnelf reuzevàe 1'plczier zul1cr be l-r:tr;n in 01.TZE Sllortvereniging.

ÏiaPè1aa:r Eiensla-g, G'4.
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EEI{ VOORZETJE VAI{ TKZTE ER ZO UIT

IK SPEEL IN DE

c-7
MIJN LEEFTIJD IS

74 iaar

MIJN PLAATS TN HET

Beatrix co77ége

IN MiJN VRIIE TIJD

ComPuteren en sPorten

Ik reserve sta

Weet ik nog niet-
Als het maar goed verdi

Barrv v,icj Ouw*l and

Links half

OP DIE PLAATS TN HET TEAM

Ëun ie Tekker Pàsjes seven

V OETBALKWALITEITEN ZIJN

PingeTen als ik vaor het qoaL sta! Anders qewoon rondtikken 
l

TBAL VIND IK VOORAL LE

Het een teamsPort is

M1JN SCHOOL IS DE LATER WORD IK

{ (/

))IK ZOU HEEL GRAAG

Spits staan en heel veel- scoren

IKZAL NOOIT ({

L

De scheidsrechter belediqen

IK IJEB VEEL PLEZIER AL,S

Ik een goaT maak

IK KAN WEL J NIKEN AI,S

Iemand een qrote k

IN MIJN DROMEN

Denk ik aan mor-si e mei s ies

TOT SLOT WIL IK ruLLIE LATEN WF,I-EN I)A1'

Dat de v.v.Gi7ze een heel leuke vereniging is

\
I

It/
ans m.ist 

I

d

L

l

I hYooíne, '

IK VTND HEf V4AB LASTIG ALS

\
l

l
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Àan die trotse oqen ziel Lr irtt ,rrr-,'

jongens giran voor elkrrar .io,rr ii,'l ,i:l

niets lrtcn zij zich r-rir l.re r ve ]d sl.r.rrr. \ l , '

er riel) reeen. -\lct z'n ,rlJcrr hr'r i, l,j ,1,

ailen er ook rveer af.

Het iciec dat je cioor s.lrlen\\r'r'lirr:r. r.r 'r',,

kr,rnt opbouuen, spree kr .13 l{.1ir.ir.rni. ,1 .'r r,. r.

aitn. Waitrottr? C)mdat wc nltltir l rr ,rrr,, ..,r ( r

levrng staln. ()rntllt lre alttjtl ()l\ \[r'i :]!,1 l':i,rr i,.t

Rabobank
Baarle-Nas sau en omstr eK.: i'

Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Rier o1i ,lÍrq'nip,r

:Stew#:

r ),ri< .tls ci.rr hctekent. clat rve onze resen-es

!r'ier .l:1n\prekcn. \\rrnt we zetten ons graag in

, r rllr:rltr ,.hclen in tlnze pliratselijke gemeen-

ir rl. \1r'r qcl.l. mrrrrr leel Iic-r,er nog mer betrok-

,r!r, r.i. \\'ij stirJn \'()or u kiaar. L)ok na her laatsre

lll!{

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

,'14et de Rabobank sta je er niet alleen voor.

i


