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De Vootzet
(7" seizoengang 1999/2000, februari 2000, nummer 4)

"De Vootzet" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus 137, 5126 ZJ Gitze
I 016í -451993

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

ln dit nummeJ,.....
Hieronder vermelden wij enkele onderuerpen die in
deze "Vootzet" aan de orde komen:
:+ Een voozetje van Rick Smeekens.....
> een nadere kennismaking met de nieuwe trainer
> Effe bijkletsen met...... Leo Diepstraten

= Stijn Laurijsen klom in zijn (eugd)pen

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

V.V. Gilze:
Bij Arno AaÉs, Van Heinsbergstraat 42, tel. 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 febr./2000

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 4S5S4g
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden Su rtersclub: 229 febr

lnleveren kopij voor de volgende n'Voozet,':
. op diskette (Word of WordPerfect) of via e-mail:

akkertje@worldonline. nl
1 aBril 2000

. oP papier:
25 maart 2000

o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de
Coca-Cola-Aktie-bal in ons clu ebouw

De Voorrd, fcbtooil 2OOO
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NAC

V,lÍ, Glke - ood ilf,c
Na lang onderhandelen is het oud-NAC
gelukt om een wedstrijd vast te leggen
tegen het gerenommeerde team "Gilze S",
het veteranen-team. Net als oud-NAC dat
komt met veel bekende spelers, zal ook
Gilze 5 in z\n sterkste opstelling
aantreden. Nou bent u natuurlijk wel
benieuwd wanneer deze wedstrijd plaats
zal vinden? Noteert u alvast in uw
agenda, op de kalender of waar dan ook:
vriidaq 14 april a.s. De begintijd staat
nog niet helemaal vast, maar zal
vermoedelijk om 19.30u zijn. Te zijner tijd
zullen we u goed en duidelijk informeren
via het Weekblad Gilze en Rijen en via
wedstrijdposters, her en der in de winkels
in Gilze.

Seniorencommissie

Em nsdcle kennirmoking
Ill?t-....,
de nieuwe hoofdtroincr
zijn naam: "Henk Jansen" sinds 1

december 1999 de nieuwe hoofdtrainer
van de V.V. Gilze.

Na het plotselinge en voortijdige vertrek
van Hans Rasenberg, hoofdtrainer van
onze vereniging, werden we
geconfronteerd met een groot probleem.
Noodgedwongen deden we een beroep
op Helwin Clemens en Jurgen Heessels
om 'for the time being', uiteraard samen
met de aanwezige ervaren spelers leiding
te geven over de beide teams.
Ondertussen gingen Technische
commissie en bestuur naarstig op zoek
naar een opvolger. Bewust was men dat
er geen overhaaste beslissingen moesten
worden genomen. Voorop stond dat de
aanstelling van een nieuwe trainer, hetzij
voor de rest van het seizoen, hetzij een
definitieve oplossing, èèn keuze moest
worden die de instemming zou hebben
van alle betrokkenen met zeker niet op de
laatste plaats de spelersgroep zelf.
Vertrouwen van die groep in de nieuwe
trainer is de basis van een goede en
succesvolle samenwerking. Er werden
gesprekken gevoerd met een drietal

kandidaten waarbij uiteindelijk de keuze
viel op een Tilburger. HU was direct
beschikbaar en wilde in elk geval dit
lopende seizoen Gilze 'uit de brand'
helpen. Dat was per 1 december en begin
januari 2000 is in overleg besloten Henk
Jansen ook aan te stellen als hoofdtrainer
voor het volgende seizoen (2000/2001).
Dan is het niet alleen voor de
selectiespelers, maar ook voor de andere
Ieden, sponsors en supporters belangrijk
te weten wat voor 'vlees we in de kuip
hebben zitten'. Vandaar deze nadere
kennismaking.
Vooraf vertelde Henk dat we niet moesten
verwachten veel wijzer te worden van
hem. Nou, ook leuk om te weten, maar
gelukkig voor de lezer: we zijn niet van
ons stuk gebracht en nodigen jullie uit
verder te lezenl

Wie is Henk Jansen
Henk is 49 jaar en woont in Tilburg in de
wijk Quirrjnstok. Samen met zijn Liesbeth
voeden ze twee kinderen op, een zoon
van 19 (Henk jr.) en een dochter van 13
jaar, Suzanne. Beide kinderen hebben bij
de geboorte waarschijnlijk al een bal in de
wieg gekregen want ze voetballen allebei.
Henk jr. bij SVG en Suzanne bij NOAD.
Maar Henk houdt ook van andere
balsporten: naast het tennissen met zijn
Liesbeth stoot Henk graag een balletje op
het groene laken. Of Liesbeth daar ook
altijd bij is weten we niet, ze schijnt echter
wel een trouw supporter te zijn bij de
wedstrijden van het 1" team. ln het
dagelijks leven werkt Henk als stoffeerder
bij een wooninrichtingzaak.

Eruaring als voetballer/ trainer
Als speler heeft Henk 15 jaar in de
selectie van WSJ gevoetbald. Op 35
jarige leeftrld heeft Henk zich gestort in
het trainersvak. Zo heeft hij de A-jeugd
van WSJ getraind, is 4 jaar hoofdtrainer
van WSJ geweest, daarna 3 jaar bij
RKDSV, daarna 5 jaar bij SVG, 1 jaar
Berkdijk en voordat hij dus bij Gilze kwam,. trainde hij de zaterdagamateurclub Good
Luck (2' klasse) in Raamsdonksveer.
Leuk om te weten is dat hij met geen
enkele vereniging ooit is gedegradeerd,
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sterker nog, bij Berkdijk pakte hij in het
vorige seizoen nog de 3" periode. Henk
heeft de bevoegdheid van Trainer-Coach
ll en kan dus verenigingen trainen ím de
2' klasse. We kunnen dus nog even
vooruit!

Hij V.V. Gilze aan?
Al eerder heeft Henk eens gesolliciteerd
bU onze vereniging toen wr1 ook een
vakature hadden. Destijds is Henk niet
direct in beeld geweest omdat het profiel
van toen de aanstelling van een jonge
vent vereiste. Bij het eindgesprek met het
bestuur gaf Henk daarom ook aan: ,,goed

dat ik dat niet wist, anders had ik nu
helemaal niet meer durven solliciteren, ik
ben immers weer een paar jaar ouder
geworden!" Maar de motivatie van Henk is
luid en duidelijk: hr1 wilde graag werken bij
de V.V. Gilze omdat onze vereniging op
hem altijd al een goede indruk heeft
gemaakt. De V.V. Gilze zorgt op de een
of andere manier voor ëen bepaalde
uitstralíng, komt altijd goed voor de dag
en nooit (?!) negatief in het nieuws. Voor
Henk is het aanwezige spelersmateriaal
bU een vereniging niet van
doorslaggevende betekenis voordat hij ja
of nee zegt. Maar natuurlijk is het leuk als
er getalenteerde spelers rondlopen.
De verwachting die Henk van V.V. Gilze
had is ook uitgekomen, en hr.; is tevreden
over de organisatie.

Waar heb je voar eercfe offtciëte
wedstijden bij V.V. Gilze de accenten op

Discipline staat bij Henk hoog in het
vaandel. Dat is belangrijk, je moet op
elkaar kunnen rekenen en met elkaar
afspraken kunnen maken. Alleen dan win
je de wedstrijden, maar die beginnen al
met een goed afgestemde training. Het
was Henk bekend dat Gilze veel
doelpunten tegen kreeg, zodat hij na wat
oefenwedstrijden de groep snel duidelijk
maakte wat een van de oozaken was. De
vleugelverdedigers en de buitenste
middenvelders 'knepen' niet naar binnen.
Hierdoor ontstond er veel ruimte in de as
van het veld en werden de andere spelers
snel uitgespeeld en kwamen de

vleugelverdedigers steeds te laat bry de
situatie om nog in te grijpen. Volgens
Henk heeft dat met name tegen Veerse
Boys al de eerste vruchten afgeworpen,
jammer dat die uit de enige kans die men
kreeg (een vnje trap) toch nog de
winnende treffer kon maken.

\at is je doelstelling bijde V.V. Gitze?
Op het moment dat we Henk interviewden
had Gilze 18 punten uit 14 wedstrijden.
Gilze is de competitie goed gestart, maar
nu blijven de punten her en der liggen.
Zoals gezegd, Gilze krijgt naar verhouding
teveel doelpunten tegen en als de
verdediging beter gaat draaien zit er in elk
geval meer in volgens Henk. Want hoewel
de doelpuntenmachine nu even wat
hapert, liggen daar niet de eerste zorgen.
De meeste zorgen heeft Henk nu over het
grote aantal geblesseerden, ernstige
blessures zelfs (o.a. Joost van
Puijenbroek, Daan van Os, Dennis van
Bezouw, Hans Huijben en daarnaast nog
wat kleinere). Al met al een stevige
aanslag op de beschikbare spelersgroep.
Doelstelling van Henk is om zo hoog
mogehlk te eindigen en voor dit seizoen
dienen we minimaal 25 punten te halen
om degradatiezorgen te kunnen onflopen.
Gezien de blessures en resterende
wedstrijden zal dat volgens Henk nog een
hele kluif worden en zal iedereen zich flink
moeten inspannen.

Tniners beklagen zich vaak over het
gebrek aa n vem ntwoordelijksheidsgevoet

de Hoe eruaar jijdat?
Henk vindt dat je niet moet en niet mag
generaliseren. Natuurlijk zin er altijd
individuen die het allemaal wat minder
serieus nemen. Maar als een speler twee
keer in de week wil trainen en in het
weekend ook nog tijd wij maakt voor dit
spelletje, dan gaat zo'n speler in de ogen
van Henk onbewust al serieus hiermee
om.

Een coach maet vaak keuzes maken. Er
kunnen maar 11 spelers in de basis
staan!
Henk heeft hier geen problemen mee.
Elke speler weet dat zolang er

DcYoorzcL lebrooil 200a, 2
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gepresteerd wordt, een basisplaats niet
ter discussie staat. En als hij ziet dat een
speler een signaal afgeeft dat htj
vraagtekens heeft bij een keuze van de
trainer, dan zal Henk niet schromen om
die keuze toe te lichten. Maar het zal niet
zo zin dat hij meer met praatsessies
bezig is, want dat zou ten koste gaan van
anderen. Bovendien voelt Henk zelf ook
wel aan dat als hij van een bepaald
patroon afwijkt in sommige gevallen
sowieso een toelichting wenseh1k is.

Natuurlijk is ook het team belangrijk.
Vaak doe je voor het 1" team een beroep
op spelers uit het 2u Enezijds moeten dat
spelers zijn die natuurlijk goed inpasbaar
zijn, maar andezijds geen groot gat laten
vallen in hun eigen team. Normaal
gesproken valt dat trouwens wel mee,
want in zo'n Z" spelen vaak veel
gelijkwaardige spelers.

Wat zijn jouw ste*e punten als tniner?
Volgens Henk moeten we het op
"vakmanschap en grolsch" houden, maar
vooraf en tijdens dit inteMew hadden we
al de indruk dat Henk communicatie ook
níet vreemd is. Het is hem zelfs gelukt om
de redactie tactische spelsituaties uit te
leggen, dan moet dat met de
spelersgroep zeker lukken!

/s het leiden van tniningen niet saai
geworden. Het ,s tach etke week
hetzelfde?
Hier spraken we in de oren van Henk
bijna een oneerbaar gedachte uit! ,,Ge

bent zeker niet goed bij oew hoofd?,,
Henk bereidt zljn trainingen heel
nauwkeurig voor en zet dat uitgebreid op
papier en tegenwoordig ook op zijn pC.
Hele verzamelbanden heeft hij vanaf de
eerste dag dat hij trainingen vezorgde.
Analyseren, terugblikken, vooruitkijken, hij
is er dag in dag uit mee bezig. Dat gaat zo
door tot de 'meimaand'. Als de competitie
is gelopen, dan bespeur je bij de spelers
de 'vezadiging' en neem jezelf ook wat
gas terug. Maar na de vakantie heeft

iedereen weer honger naar die bal en
alles wat er omheen hangt.

Bekrjk je zo mogetíjk att'tjd de
tegenstander van je competitie of haat je
op een andere manier informatie?
Zo mogelijk heeft Henk de komende
tegenstander een tijdje daarvoor zien
spelen. Hij neemt dat in zich op en werkt
dat thuis weer uit. Om ook detailinformatie
te verkrijgen, gaat hij zo mogelijk kort bijde dug-out van de te analyseren
vereniging staan en stelt reactie-gevende
vragen, waarbij zo'n supporter of
begeleider uit de tent wordt gelokt en
'vertrouwelijke informatie' onbewust
prijsgeeft.

Wat is stopwoordje?
"Geen idee
Misschien i

, dat heb ik niet volgens mij".
s het wel "geen idee", in elk

geval gaan we hier op letten.

Kun je gezellig zijn, en hoe ga je om met
velies?
We zien Henk nog niet voorop lopen met
een polonaise, rnaar wij hebben gemerkt
dat je bij Henk niet om praat venlegen zit,
maar dan moet het als het kan wel over
voetballen gaan. Ja, en verlies dragen is
moeiÍíjk, maar volgens Henk zou het niet
goed zijn als je daar makkelijk overheen
stapt. Daarom neemt hij zich bij een
verlies altijd voor om direct na afloop maar
niet te veel te zeggen, juist om te
voorkomen dat je de verkeerde dingen op
het verkeerde moment zegt. Het beste
kun je Henk met een sigaar zien
rondlopen. Dat is een bevestiging dat de
partu gewonnen is. Nou, we weten
toevallig dat er supporters zijn die na elk
doelpunt van Gilze een sigaar opsteken:
als het een beetje meezit, kun je
meemaken dat er rondom het veld waar
Gilze speelt voor wat betreft smog-
vorming, "alarmfase 1" wordt afgekondigd.

Hoe belangijk is het f team van een
vereniging?

fdraoil 2AOO, .'De Voozttt
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Henk
heeft

Wat vindt van onze ? hun toernooi naar Beek Vooruit, De D3
gaat naar Dongen en onze E3, E4, ES, F3
en F 4gaan naar S.C. Olympus. Onze F S
is later opgegeven en daarvoor zal nog
bericht van indeling volgen!
Dit zijn allemaal toernooien die niet al te
lang duren (dus daarom prettig voor de
voetballers), met als bijkomend doel geld
in te zamelen voor onze gehandicapte
medemens.

CompetitielBeker
2000-2001

aanvang seizoen

Het lijkt nog ver weg, maar we weten nu
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:
Leiders en spelers en ouders: Schrijf het
maar vast op en houdt er rekening mee
met de planning van de vakanties!!

Scheenbeschermers n

Vanaf 01-01-2000 is het voortaan
verplicht om tijdens wedstrijden
deugdelijke scheenbeschermers te
dragen! Het zal zelfs zo ver gaan, dat alsje géén scheenbeschermers draagt, je
niet aan de wedstrijd mag deelnemen. Er
zal streng tegen worden opgetreden door
scheidsrechters en het zal worden
vermeld op het wedstrijdformulier!
De V.V. GILZE gaat nog wat verder en
stelt als regel, dat het ook tijdens de
trainingen van de Jeugd verplicht is om de
scheenbeschermers te dragen. Want ook
tijdens de training kan er van alles
gebeurenl

na een

Bij onze vereniging houden we vast aan
bepaalde normen en waarden.

' Hierbij hoort ook zeker thuis, dat onze
leden na een wedstrijd én na een training
verplicht douchen! Dit wordt van kleins af

vindt dit een positieve bijdrage en
nu al gehoord dat die club veel

betekent voor de V.V. Gilze door de vele
hand-en-spandiensten. Lid is hij hier (nog)
niet van. Terecht dat hij de V.V. Gilze
eerst verder wil leren kennen zonder zich
overal in te storten. ln elk geval kan de
supportersclub zondermeer al op zijn
sympathie rekenen.

Tot zover de nadere kennismaking met
Henk Jansen, voor degene die hem nog
niet persoonlijk kennen: als hij een cap op
heeft is het een "look-a-like, van vaste
supporter Christ Klaassen.
Wij wensen Henk veel succes in de tijd
dat het trainer is bij onze vereniging en
nemen ons voor om volgend seizoen
Henk nog eens aan het woord te laten via
ons clubblad.

Wlliam Ak4ermans/Jos yan Dongen

Hieflwr von de

Zwaluwen Actie-toernooi

Op zaterdag 13 mei 2000 nemen onze D-,
E- en F-teams allemaal deel aan het
Zwaluwen Jeugd Actie-toernooi. Ook in
1999 hebben wij hieraan deelgenomen.
Onder het motto:
'Gezonde maa$es voetballen voor hun
g e h a n d i c a pte ka m e raad,;'es,
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 onze D1-, E1- en E
2-, F 1- en F2-teams deelnemen aan de
editie in Gilze. Ons D2-team gaat voor

Douchen verplicht: Na een training én

De f*brooil 4



)
t

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

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

Eetcafé D'n Brooy
Ghaamseweg 21

5126 NE Gilze
tel: Oí 6í -451548

D'n Brooy

à
o

go

o
?*u,

gezelll

a

a

a

Eetcafé

a.c,$ket "Íuo

ledere 3 maanden wisselend keuzemenu
Drie gangen fl 35,00



aan aangeleerd en houden we zo vol!
Ouders en leiders geef hier aandacht aan
en laat dit ook zo gebeuren van hoog tot
laag! Hiervoor hebben wij onze
kleedlokalen en bovendien is dit
hygiènisch!

Alle
De Jeugdcommissie wil graag van alle
wedstrijden de uitslagen weten, zowel van
de wiendschappelijke als van de
competitiewedstrijden. Daarom willen wij
ook van elke wedstrijd een zogenaamd
wit wedstrijdrapport, waarop naast de
uitslag ook andere bijzonderheden van
die wedstrijd vermeld kunnen worden. Wij
willen op de hoogte blijven!
Dit witte wedstrijdrapport is ook bij uitstek
geschikt om hierop een verslag te (laten)
schrijven van de thuiswedstrijden. Als je
een verslag hierop schrijft, dat is het in
ieder geval niet te lang, zodat er geen
problemen zijn met betrekking tot
plaatsing. De ervaring heeft ons geleerd,
dat elke team het waardeert als er een
verslag van hun wedstrijd in het
Weekblad Gilze-Rijen verschijnt!

lastingen
Tot
al

nu toe hebben we na de Winterstop
weer enkele programma's uit zien

vallen door het slechte weer en door
slechte velden.
Helaas zal het er waarschijnlijk nog wel
meer 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 (of door de verenigingen zelf).
Onze Pupillen{eams en onze
Meisjesteams moeten voor afgelastingen
door de KNVB 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
ilr.

Aktiviteiten voor onze Jeugd
03-03-2000 Camavalsbal voor de

Pupillen
22-04-2000 Op Paaszaterdag zal er

een volledig
competitieprogramma
gespeeld worden!

24-04-2OOO Ëventueelwordthiereen
Beker-/l nhaal-programma
gespeeld.

29-04-2000 Op deze dag wordt
Koninginnedag gevierd en
daarom zal er slechts een
zeer beperkt Bekerllnhaal-
programma gespeeld
worden!

06-05-2000 Penalty-bokaal voor de
Jeugd en voor de JUJT
's-Avonds feest voor de
JUJT

13-05-2000 Deelname voor D, E en F
aan de diverse Zwaluwen
Jeugd Actie-toernooien. Zie
voor de indelingen
het blokje van het
Zwaluwentoernooi.

27-05-2000 SuMval voor C, B en
Meisjes AB

01-06-2000 Verenigingsdag meto.a.
mixed-tournooi

02, 03, 04-06-2000 Pupillenkamp.
lnmiddels zijn eind januari
de inschrijfformulieren aan
de spelers uitgedeeld en

zullen er
waarschijnlijk al veel
ingevuld ingeleverd zijn! Wij
hopen op een grote
deelname!

10-06-2000 Seizoensafsluitingsfeest
V.V. GILZE

25-06-2000 Gezinsfietsdag V.V. GTLZE

tDe Yoonet letrued 2000,
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Commisie Onderhoud Jos van Raak hoog in het vaandel staat.
Als we de stenen dan ook nog voor niets
krijgen kunnen we niets anders zeggen
dan: Jos van Raak, bedankt.

Velen bezoeke
Eerst naar de I

,n wekelijks het sportpark.
kantine, omkleden en dan

De sloop van een gedeelte van de bar
levert al gelijk een fikse tegenvaller op. De
stenen braken allemaal en konden niet
meer gebruikt worden. Snel naar Jos van
Raak voor nieuwe. 180 stenen ongeveer
in de kleur van de stenen waarmee de bar
is opgebouwd. Jos heeft ze liggen. ,,Neem

maar mee" horen Jac Broers en Ad
Klaassen hem zeggen " en pak de
aanhangwagen maar die daar staat,,.
Wederom blijkt maar weer dat seMce bij

Alja ren is er op initiatief van de gemeente
overleg tussen de verenigingen en
gemeente over de mogelijkheden om te
komen tot privatisering. Tot voor kort wist
de gemeente eigenh1k niet duidelijk te
maken wat men nu precies wilde
privatiseren. In december is hierin
verandering gekomen. De gemeente wil
komen tot het gedeeltelijk privatiseren van
het onderhoud van het sportpark. Het
doel dat gemeente nastreeft is een
kostenbesparing van 1Ao/o. WU als
vereniging zullen moeten nagaan of er
binnen de vereniging nu en in ieder geval
in de nabije toekomst voldoende
vrijwilligers te vinden zijn die weer extra
werkzaamheden op zich willen nemen.
Daarnaast moet natuurlijk de vergoeding
van de gemeente toereikend zijn en er
voor ons inderdaad een winsituatie te
bereiken zijn. De privatiseringscommissie
wil samen met de andere
voetbalverenigingen binnen onze
gemeente alle zaken eens goed op een
rijtje zetten, zodat we tot een
verantwoorde besluitvorming komen.
Vooralsnog schatten wij de risico's hoger
in dan de mogelijkheden om tot een
winsituatie voor de vereniging te komen.
Zodra meer duidelijkheid bestaat wordt u
weer geïnformeerd.

Huurp sportpark
De gemeente heeft aangekondigd dat de
huurprijs van het sportpark de komende
jaren aanzienlijk verhoogd gaat worden.
ln drie jaar wordt de huurprijs verdubbeld.
ln het seizoen 2OO2-20A9 zou de huur,
omgerekend naar het aantal leden dat wij
hebben, neerkomen op f 40,- per lid per
jaar. U begrijpt dat wij als bestuur er alles
aan zullen doen om dit te voor komen.
Een huurverhoging zoals voorgesteld' achten wij allerminst redelijk. Wij houden
u op de hoogte.

Cammissie Anderhoud en pivatiseing

Leo

Jos van Raak bedankt !

De Yootzet Mrusrl é2000,

trainen of een wedstrijd spelen. Je hoort
bijna niemand over de schone
kleedkamers, de goed onderhouden
tribune of de gerenoveerde dug-outs op
het B-veld. Wat goed is tfkt zo
vanzelfsprekend. Toch kan dit resultaat
alleen bereikt worden als leden bereid zijn
belangeloos hun schouders te zetten
onder het noodzakelijk onderhoud.
Zonder volledig te zijn wil ik toch eens
opsommen welke werkzaamheden zij
vanaf het begin van het seizoen altemaalgedaan hebben. Tribune en
veldaÍrastering opnieuw gewit, buitenzijde
van de kantine helemaal opnieuwgeschilderd, dug-outs B-veld
gerenoveerd, de bar in de kantine
aangepast, onkruid venarijdert,
reclameborden opgehangen, doelnettengerepareerd, kleedkamers
schoongemaakt (dagelijks), de velden
wekelijks weer speel klaar gemaakt,
wekelijks de tegels geveegd voor de
kleedkamers en kantine etc. Gelukkig
hebben wij binnen de vereniging een
groep vrijwilligers die bereid is om alles
aan te pakken. Samen zorgen zij er voor
dat alles er altijd netjes uitziet. Ze doen
het belangeloos. Als wij hen zouden
moeten betalen dat zou dit een forse
contributieverhoging betekenen. Zi
werken altijd op de achtergrond. Help hen
een handje door alles netjes achter te
laten en eens een keer te laten merken
dat het fijn is om te sporten op een
sportpark dat goed vezorgd wordt.
Alvast bedankt.
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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 Willem IL

is bij de Iokale

pels & joosten hv

VOOB AI UW BEGIAZIIIEEI!,

Als het goed en snel moet !!!!

lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor Spouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5'120 AB Rijen
Telefoon 0161 -1227305
TeleÍax 0161 - 225804



Robobonk
Effe biikletsen met IIIII

Leo Diepstrsten
Sinds septem ber 1998 is Leo bestuurslid
van de V.V. Gilze, ïot op heden zijn er
volop zaken binnen de vereniging in
beweging waarbij ook Leo is betrokken
Reden dus om eens effe bij te kletsen.
Voorzover Leo nog voorgesteld moet
worden: Samen met zijn vrouw Rianne en
hun kinderen Sjoerd en Maaike wonen zij
aan de Pastoor van de Herckstraat 43.
Leo zijn dageIijks werk is bij het G.A.K. inBreda. Zijn functie is daar hoofd
arbeidskundige, d.w.z. hij is coach over
uitvoerders van (lang woord, leuk voor

Popiilcnkomp ZOOO
Het weekend na Hemelvaart is opnieuw
gereserveerd voor een van de ieukste
ac{iviteiten binnen de v.v. Gilze want van2 tot en met 4 juni 2000 zullen alle
pupillen zich weer uit kunnen leven tijdens

. de zevende editie van het Rabobank' Pupillenkamp. De organisatie is, door de
iets gewijzigde samenstelling, wat eerder
dan gewoonlijk aan de voórbereidingen
begonnen en zoals het er nu al naaruitziet gaan we opnieuw een kamp
beleven waar iedere deelnemer, maar ookelke begeleider, nog lang over zal
napraten. De inschrijfformulieren die op29 januari jl. door de leiders zljn
uitgedeeld kunnen (konden) tot zaterdàg26 februari ingeleverd worden. Het
inschrijfgeld hebben we gelijk kunnen
houden aan dat van vori§ 1àar, n.l. Í25,00 en als we zien wat dé'd""ín"r"r,
tijdens dit weekend geboden wordt danzal dit waarschijnlijk voor niemand een
probleem zijn.
De werkgroep is inmiddels ook begonnen
met het werven van begeleidàrs en
mensen voor de keukenploeg en zoals
het er nu naar uitziet zal dit alÈmaal weer
welgaan lukken.
Een paar belangrijke data die alvast in de
agenda's genoteerd kunnen worden zijn
de volgende. Op maandag 15 mei is er
om 20.30 uur voor de teamtegeleiders deuitleg van de fampspélen. Het
kampprogramma zal dan' besproken
worden en alle nieuwe spelen zullen
behandeld worden zadat de kampdagen
vlekkeloos kunnen verlopen. Een weet<later, maandag 22 mei, is er de
gebruikelijke ouderinformatieavond. Deze
?yory begint om 20.30 uur maar vanaf
20.00 uur zal de videofilm van hetpupillenkamp 19gg worden gedraaid. Op
deze avond zullen ook de Éampboekles
worden uitgereikt.
Via het weekblad Gilze en Rijen en ons
clubblad "de Voorzet,,zullen we iedereen
op de hoogte houden van de voortgang in
de organisatie.

Werkgroe p pu piltenkam p

scrabble-liefhebbers) de
arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Als
u zich nog afvraagt, hoe oud zou LLo toch
zijn? Ook hierover volledige openheid. Hij
is een dikke veertiger d.w.z. +S laar. Hoeis Leo bij het Gilse voetbal óetrokken
geraakt, m.n ook als bestuurdeÉ Leo:"Het is inmiddels zo,n 6 jaar geleden dat
onze Sjoerd lid werd van de V.V. Gilze.
Zoals veel vaders ga je dan regelmatig
eens kijken naar wat je zoonge ei op net
voetbalveld van terecht brengt. Als
vanzelfsprekend ontstaan hieruit weer
kontakten. Zoals met John Graafmans diemet de spontaniteit die we van hem
gewend zijn vraagt: ,,Leo niks voor jou,
leider van de F-kes.,, ,,Als John dat
vraagt dan kunde daar geen nee tegen
zeggen. Dat was het begin van eenandere betrokkenheid ,aÀ het Gilse
voetbal. Dat veranderde weer toen ik in
september 19gg in het bestuur van de
V.V" Gilze gekozen werd. Om de story
compleet te maken, want je zult wel willen
weten hoe dat weer zo gekomen is. Het
is bij het bestuur van de V.V. Gitze net ats
bij zoveel andere besturen. Het gebeurt
zelden dat iemand zich spontaàn aan
komt melden. Ook ik heb dat dus nietgedaan. Het is allemaal weer tot stand
gekomen via de bekende lobby. William
Akkermans is daar als p.r._mar, ,"n O"
V 

-V. 
Gilze erg bedreven in. Hij màakte

officieel een afspraak om eàns een
habbel met mij te maken, het liefst bij mrj
thuis. Over het onderwerp deed hij nàgat
vaag. Even dacht ik misschien wjllen ze

rOe Yoot cí futosr!



de redactie van De Voozet nog wat
uitbreiden. Maar toen op het afgesproken
tijdstip ook Aimé Cruysbergs voor de
deur stond werd het mij snel duidelijk.
Zonder overigens steekpenningen te
gebruiken probeerde men mij over te
halen me kandidaat te stellen voor het
bestuur. Zoals ik tegen John Graafmans
geen hee kon zeggen, zo kon ik dat ook
niet tegen William en Aimé"" Aldus Leo.
Voetballers, ook die van de \4V. Gilze
schijnen het belangrijk te vinden dat
bestuurders ook nog wat verstand hebben
van voetbal. Hoeveel voetbalintellect, of
zo u wilt instinct bezit Leo? "Feit is dat ik
tot mijn vijftiende jeugdspeler was bij de
V.V. Gilze. De scouts stonden absoluut
niet voor mij in de rij. Vandaar dat ik op
zaterdag een baantje aannam bij André
van Hilst om mijn financiële situatie wat
op te krikken. Mijn sportieve successen
heb ik met F.C. Den Heuvel beleefd bij
De Hooikar. Met dat "sterrenteam"
werden we zelfs een keer uitgenodigd
om helemaal in Dorst onze
voetbalkunsten te gaan vertonen. We
moesten het hier opnemen tegen een
gerenommeerd campingelftal. Tijdens de
rust werd i.p.v. thee champagne
geschonken. Niet zo maar een glaasje
maar zo ongeveer een halve fles per man.
De tweede helft speelde we dus a.h.w
met pap in onze benen. Na later bleek,
speelde onze tegenstander hun laatste
wedstrijd. Dit geeft zo'n beetje het niveau
aan waarcp mijn actieve voetballoopbaan
z:ch bewoog. Dus of ik er nu verstand
van heb? Laten we zeggen ik kan er
toch zeker over meepraten, laten we het
daar maar op houden." Zo houdt Leo zich
enigszins op de vlakte. De taakverdeling
binnen het bestuur betekent dat Leo zich
wat meer ln het brjzonder bezig houdt
met privatisering, accommodatie en
onderhoud. Waarvan het laatste samen
met Ad Klaassen. Leo is erg positief over
zrjn ervaringen tot nu toe binnen het
bestuur. Leo: " Het is een positieve
groep,
waardoor zaken ook voortvarend
aangepakt kunnen worden. Niet alleen
binnen het bestuur maar m.n. ook de
spontane en belangeloze medewerking bij
de renovatie van de kleedkamers maakte

indruk. Op bijna niemand deed ik
tevergeefs een beroep. Als leider van
deze klus werd ik wel erg vereerd toen
George Kok me met een old-timer naar
het feest bracht wat speciaal
georganiseerd was voor alle vrijwilligers
die aan de renovatie hadden
meegeholpen. Beslist een leuke ervaring
en een stimulans voor de toekomst. Als ik
op deze klus terugkijk dan zie ik het weer
gebeuren dat Gerard Gijsbrechts het
werk van Jac Clemens wilde controleren.
Gerard drukte op een onafgemonteerde
doucheknop waardoor hij op een nat pak
getrakteerd werd. De conclusie van
Gerard was, Jac had zijn werk goed
gedaan." Zo kijkt Leo met nog veel plezier
terug op deze klus. Leo vervolgt: "Maar
het is allemaal weer verleden tijd.
Momenteel eist de privatisering veel van
onze ttjd en aandacht. De gemeente
streeft er naar om dit voor het komende
seizoen afgerond te hebben. Daarnaast
blijven er tal van zaken op je af komen die
om oplossingen vragen. Vragen die gaan
over de schoonmaak van de kantine tot
het duidelijk toepassen van
gedragsregels. ln dit verband wil ik nog
wel kwijt dat ik mijn pet even afneem
voor de selectie. Ondanks de niet geringe
problemen van de afgelopen anderhalf
jaar heeft men zich positief en met veel
begrip voor de ontstane situatie
opgesteld." Zo geeft Leo zijn waardering
weer. Naast de vele vrije tijd die de V.V.
Gilze van hem opeist is Leo wel te porren
voor een gezellig fietstochtje of om bij
goed weer wat te gaan schoffelen of
harken in zijn tuin. Verder is hij natuurlijk
supporter van de V.V. Gilze maar hij is
ook vezot op een avondje N.A.C.
Hiermee kletsten we effe bij met Leo
Diepstraten. We wensen hem hartstikke
veel bestuurlijke wijsheid toe en bedanken
hem voor dit praatje' 

Jos van Dongen.

De VoorzcL furoorl 2OOO, E



Ovcrlijdmsbericht
In De Voozet van december lggg heeft u
wellicht het portret gelezen over Cor
Willemse oud voetballer van de V.V.
Gilze. Cor die dit stukje zelf geschreven
had gaf daarmee blijk van zijn
verbondenheid met de V.V. Gilze. Dit
ondanks dat hij aljaren niet meer in Gilze
woonde.
Cor die 68 jaar werd, is op 3 januari
overleden. Graag had hij nog eens
voetbalmaten uit de vijftiger jaren
ontmoet. Helaas heeft dit niet zo mogen
zin.

Redactie De Voorzet

srer te {enkril lI I
Liefje

Hij gaf haar een roos en toen zei die:
"Mijn liefje wat wilje nog meer."
Maar dat had íe niet moeten zeggen,
Vrij spoedig reeds speet het hem zeer

Want gaf hrjzijn liefje een appet,
Dan had ze toch liever een peer.
Zo is toen heel duidelijk gebleken,
Zijn liefje wou altijd nog meer.

Bespaar mij de vergadering,
de politieke rede.
Als er geen wereldliefde is,
ls er geen wereldvrede.

IT.U. Gilze

Het was weer gezellig beste mensen, veel
strijd en veel gelach. Soms ging een partijtje
grandioos verloren maar dan gelukkig weer
winst. Vele keren hoorden we alleen de bal
maar zo hard werd soms ingeschoten. We
kijken op een zeer geslaagd avond terug.
Op trjd een natje, wat knabbelwerk en
lekkere snacks. Het was weer perfect voor
elkaar. Het resultaat van ons team was
prima. Eerst moesten we wat wennen aan
onze tegenstanders en hun spel.

Niet Mart maar de sterke Anja. Met je
handen aan de bal komen mag ookop het
veld niet dus ook niet bij het
tafelvoetbalspel. Ja Martin alleen om de
bal in het spel te brengen dan mag het wel.
Maar dat zijn w4, John en Henk ja dat team
van de zevende plaats al lang weer
vergeten. Een prima organisatie dat moet
ook gezegd worden. Er waren leuke prijzen
voor de winnaars Paul en Barry. Voor het
laatst geëindigde team een lekkere fles wijn.
(Wie waren dat ook alweer en wat was de
maat van hun shirts ????) Alle aanwezigen
bedankt voor jullie inzet en tot de volgende
keer.

John en Henk

Tsfeluoetbsl
U.V. §ilze í21

Zaterdag I januari j.l. vond in de kantine
het jaarlijkse tafelvoetbaltoernooi plaats.
16 teams hadden zich voor deze avond
aangemeld. Om 20.15 uur begonnen de
eerste teams te spelen. Het was met de
rust gedaan, er werd volop geroepen,
gejuicht en gegild. Aan aanmoedigingen
geen gebrek. Ook wij, de meisjes, deden
heel enthousiast mee. Na het eerste spel
hadden wij ons 1e puntje al binnen. (daar
bleef het ook bij). Hiep hoi! De volgende
wedstrijd begon voor ons weer goed.
We scoorden het ene doelpunt na het
andere. Goedemorgen, wat werden onze
tegenstanders toch stil, hè William en
Christ. (Ge goa toch zeker nie van die
vrouwe verliezel!) Daarom lieten wij ze
ook maar scoren. De verdere avond
hadden wij heel veel plezier maar
scoorden weinig. Vandaar dat wij dit
stukje mogen schrijven. Na een
spannende kwart- en halve finale kon de
Grand Finale gespeeld gaan worden door
Barry van Gestel en Paul van Engelen
tegen Frank van Hoek en Peter van
Roozendaal. Dit waren de iets meer
ervaren deelnemers onder ons. Het werd
een zinderende wedstrijd. De supporters
stonden op tafels en stoelen om maar
niets van de wedstrijd te hoeven missen.
Uiteindelijk werd het een gelijk spel: 13-
13. De jury beslíste dat er een verlenging
van 5 minuten kwam. Toen werd al snel

t
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Doelstraat 1'!
51 01 PA Dongen
Telefoon.A162-31ZTJa UIPMENT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 1O"/" ll
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Aannemersbedrijf Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 L4 45
fax.0161- 453432

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

6

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.
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duidelijk wie de winnaars zouden worden.
En er waren felicitaties waren voor de
kampioenen: Bany van Gestel en paul
van Engelen. Zij mochten ieder een grote
fles bier in ontvangst nemen. Maar ook
ons was de jury niet vergeten en wrj
kregen als dank een fles witte wijn. Wij
bedanken de organisatie en alle mede-
:;=iers voor deze leuke, ontspannende,
spannende avond.
En.. wij zijn volgend jaar wedr van de
partij!l!

Bertina van Hoek en Nanne Diepstraten.

Jliegws von OïnÍ
suPPoltcrsclob

Wat een feest in 1999!!
Maar liefst 130 gezellige mensen aan tafel
roor de jaarlijkse clubaiond van de s.c.V.V"
Gilze. Deze mensen begonnen met een
perfect rczoryde koffietafel door het
bestuur en hun echtgenotes. Dat het
allemaal goed smaakte dat liet u ons zien.
De croquetten heerlijk gebakken door de
kok Peter. De heerlijke vleeswaren en alle
soorten brood. Wj danken als eerste ons
gasthuis De Kronen waarwij ons goed thuis
voelen en al aardig de weg weten. Terwijl
Gerard in het ziekenhuis verbleef, draaide
alles gewoon door in samenwerking met
Carla en hun medewerkers. Gerard en
Carla bedankt voor de fijne samenwerking
en bij jullie staat de zestiende december
ahreer in het boek voor de volgende
clubavond. Ad en Jolanda Spapens
bedankt voor jullie steun en de
kwaliteitsprodukten. Het liet zich weer
uitstekend smaken. Goof en Annie het was
allemaal weer overheerlijk en ook jullie
bedankt roor de steun aan onze club. Alle
deelnemers bedanken wij voor de inzet en
gezelligheid op deze avond, u was allen, ja
allen groots. Johan en lneke jullie ook nog
bedankt voor de tafels en de stoelen. De
vele prijzenschenkers danken wij ook
namens alle aanwezigen. Foto Corine uit

Rijen, Witgoed van der Heijden uit Rijen, T
en T van Gestel, kapsalon Peter Naalden,
Maritama schoenen, Hessels pompstation,
Wouters familux, Bloemsierkunst de Rooze-
laar, Zuivel van Hoek, Hapers C 1000, Gall
en Gall van Enschot, schilder van
Beysterveldt, van Enschot drankenhandel
en de V.V. Gilze. Verder met de avond. Na
een heerlijke kotfietafel verder met een paar
rondjes bingo. Voor sommigen te kort voor
anderen te lang. (Hoe lang moet het op 16
december a.s.) Vele prijsjes waren er te
winnen. Later op de avond verwisselde
deze prijsjes weer van eigenaar met het
dobbelspel door Aimé bedacht. Natuurlijk
ging dit in overleg met de organisatoren van
deze avond. Er werd hoe dan ook veel
gelachen met dit ruilspel. BU sommigen
rolden de tranen over hun gezicht de nog
volle buik vasthoudend van het lachen. Na
het eindsignaal mocht de gelukkige bezitter
het cadeautje uitpakken. Ook daama ging
het ruilspel onder het genot van een drankje
en een knabbeltje nog rustig een tijdje door.
Ook mochten we deze avond een
schitterend optreden beleven van ons aller
Annie met als assistente Tineke. Ook hier
werden de lachspieren weer op de proef
gesteld. Een leuke act en een mooi lied
voor de supportersclub. Annie en Tineke
zeer bedankt. Graag tot 16 december. Onze
tweede act ging helaas wegens
omstandigheden niet door. Deze artiest was
zijn afspraak vergeten. (Was het toch te laat
bij poolcafé De Buurman ?) De afspraak
werd onder getuigen gemaakt. De voozitter
heeft het contract nog in zijn bezit. Frans
Bink alias Fransje Bauer weet dit inmiddels
wel. Dit betekent dat we nog een optreden
van hem bU onze club tegoed hebben.
Astrid en ïoine jullie zijn al op bezoek ge-
weest bij (Kees) of is de regeling nog niet in
werking? Dan Jan, zijn de foto's al klaar die
jij gemaakt hebt deze avond met de door
jou gewonnen prijs???? Mogen wij ze ook
zien??
Hoe vonden jullie het jaarlijkse cadeau??
Dat mooie ï shirt waar u veel plezier van
kunt hebben. Vele keren hebben wij het al
gezien op het sportpark. Mocht er toch iets
mis mee zijn meld het dan direct. Onze
leverancier Willem Maurer staat borg voor
een goede kwaliteit. Beste mensen allen
nog bedankt voor uw steun aan onze loterij.

De 2000, TO
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Keurs lage rij

Guus de Jong

Nieuwstraat 63 - Gilze
Telefoon 016t -451263
Fax 0161 -453ZBO

l(EURSIAGER

Partyservice & barbecue specialist
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wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekaclviseurs

Tel: 013 508 2A 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nÍeuwe naam in zekerheid
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Met de vele hele mooie prijzen, deels
gekocht met grote korting en deels ook
geschonken gekregen. U steunde de kas
van de club weer op deze avond, die
volgens ons niet duur voor u was en
bovendien heel gezellig was. Noteer nu
alvast, zaterdag 16 december 2000 is onze
volgend clubavond.

1999 zeer
Het warm en spannend tijdens de
pupillenbingo waar zo'n 65 pupillen op af
waren gekomen. Zij mochten gratis bingo
spelen en kregen daarbrl ook nog een
drinken en snoep. Vele kinderen gingen
met de handen gewld en teweden naar
huis. Van alles hadden ze bij, een speld,
dopjes, elastiek en noem het allemaal maar
op, want ook daarmee had je kans om een
prijsje te winnen. De bingomolen draaide
zijn rondjes met behulp van Aimé en Christ.
Vele prijsjes werden er verdiend. De gratis
loterij is inmiddels ook traditie geworden.
Vele spekken en ander snoepgoed is er
doorgegaan en natuurlijk ook een glaasje
ranja op zijn tijd. Maar waar bleven nou de
Kerst en nieuwjaarswensen van jullie?
Maar weer een aantal. kinderen die een
mooie prijs willen winnen. leder kind dat ons
een kaart geett, doet dat niet voor niks.
Volgend keer, op zaterdag 16 december,
doen we dat beter. Wij rekenen op vele
door jullie zelf gemaakte wenskaarten!l!lll
Jammer was wel een beetje de geringe
aanwezigheid van de leiders van de
pupillen. Ook de aanwezige hulp werd door
ons niet vergeten. Een paar blauwe
penningen en de koffie van het huis. Ook
hier hadden wij weer steun van onze
sponsors en van de kantine van de V.V.
Gilze waarvoor onze welgemeende dank

Groei

Ook in 2000 zet de groei van de
supportersclub door. De teller staat
inmiddels op 229leden en dat is toch knap
dachten wij. WU hebben voor de snelle
beslissers nog een paar T -shirts op
voonaad en zoals u weet op is op. Dus
wees er snel bij. Voor Twee tientjes per jaar
bent u al lid van onze club. Uw steun en

bijdrage wordt weer goed besteed aan
allerlei acliviteiten binnen de V.V. Gilze en
zijn supportersclub.

Gezocht medewerkers aan deze gezellige
actie van de supportersclub. Op de mensen
die vorig jaar mee geholpen hebben daar
rekenen wij weer op. ZU hoeven zich dan
ook niet te melden en krijgen op tijd bericht
van ons thuis. Mocht u dit jaar verhinderd
zijn laat het dan wel op tijd weten br.; Christ
of Henk. Gilze is weer wat groter geworden
dus wat meer mensen erbij op straat zou fijn
zijn. Hoe eerder deze klus is geklaard hoe
fijner het werkt. Al vele jaren hebben wij
steeds ontzettend veel geluk gehad met het
weer, laten wij daar dus nu maar weer op
hopen. Gezocht: Chautfeurs en verkopers,
man/wouw iedereen is van harte welkom.
Bel naar 455549 of u geeft zich op bij Christ
of een ander bestuurslid. Denk nou niet dat
is niks voor mij. Gilzenaren rekenen
inmiddels gewoon op onze komst. Deze
actie is gewoon traditie geworden in ons
dorp. Voor eten en drinken, mandjes en
een goede knip daar zorgen wij voor. Na de
actie op zaterdagmiddag nemen wij er nog
een paar in de kantine waar dan de
verhalen van de belevenissen onderweg
weer los zullen komen.

Het bestuur van de supportersclub rekent
weer op uw steun.

ln 2000:
ln 2000 wederom kaarten in de kantine.
ln 2000 wederom de worstenbroodactie (3
en 4 maart.)
ln 2000 wederom ondersteuning van het
kampweekend.
ln 2000 wederom steun geven aan de
gehele V.V. Gilze waar mogelijk
ln 2000 wederom hopen op verdere groei
van onze supportersclub.
En ln 2001 gaan we op gepaste wijze ons
10 jarig bestaan vieren.

Bestu u r van su pporlersclu b

DcYooze* Mrowl 2000, lt

Worstenbroodactie van de
suppoÉersclub op vrijdag 3 en zaterdag
4 maart.



Gezamenlijke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Café - Re s taur ant - ZaIen
Cafe-Zalen-Snach.bar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwabtaria
Bar

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

8yt':y
tel: 0161-453813

àÉtfÀBÀlt,;;ií;i

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENETJ HERENSCHOENEhI
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Afle Leden vanv.v,GlLZE

10 % kortins oD :

Voetbalscho enen, scheenb e s chïr niers, vo etbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

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

vrijdag kooprvond dinsdrg de gehele dag gesloten



llÍ geef de pm door
oGn t al r: t

"Deadlines"
Zo, daar zit ik dan. Het is
vrijdagavond en ik heb er inmiddels
al twee telefoontjes opzitten van
mensen die het stukje voor De
Voozet van mij in ontvangst willen
nemen. De deadline is namehlk a.s.
Zaterdag. Alweer een deadline die ik
moet halen. Het lijkt wel of deze tijd
van het jaar van deadlines aan
elkaar hangt. Maar ja, dan had ik
maar een vak moeten leren !

Voor wie het zich niet meer kan
herinneren uit de vorige Voozet.
John Aarts is zo wiendelijk geweest
om mij de inmiddels legendarische
en bevreesde pen door te geven.
Mijn naam is Tineke van Vugt, 32
jaar, en in het dagelijks leven
accountant bij Emst & young. Aan
dit beroep hangt vast dat er de
eerste maanden van het jaar flink
doorgewerkt moet worden om aan
alle eisen en wensen van onze
klanten te voldoen. Vandaar mUn
klaagzang hierboven over deadlines.
ledereen wil namelijk zo snel
mogelijk weten of hijlzij een goed
financieeljaar achter de rug heeft en
of er dit jaar veel belasting betaald
moet worden. Het is dan onze taak
om de klant zo snel mogelijk te
vertellen of hij dit jaar al aan zijn
wereldreis kan beginnen of dat hij
nog even moet sparen.

Het zal jullie wellicht niet verbazen dat ik
met deze achtergrond inmiddels ben
gebombardeerd tot penningmeester. Dat is
overigens wel met een omweg gebeurd
want toen ik benaderd werd voor een
bestuursfunctie zou ik in principe komen
voor de actiMteitencommissie maar dat
heeft slechts een jaar geduurd. lnmiddels
ben ik sinds een )aar of vijf betrokken bij
de V.V. Gilze. ln die periode is het me
opgevallen hoeveel mensen zich met hun
hele ziel en zaligheid inzetten voor het wel

en wee van "hun klupke". Dat kan variëren
van jeugdleiders, schoonmakers,
kanitinemedewerkers, trainers, voetballers,
bouwploegen etc.etc.etc.etc. Voor al deze
mensen heb ik diep respect omdat zij
week in, week uit, kortom het hele seizoen
door, bezig zijn met het halen van allerlei
deadlines. Zijn de kleedkamers al klaar,
zijn de lijnen al getrokken, is er voldoende
getraind voor de komende wedstrijd, is de
kantine klaar voor de volgende
trainingsavond, is het vervoer geregeld
voor de uitwedstrijden van de jeugd a.s.
Zaterdag, zijn alle wedstrijdformulieren
aanwezig en vezonden naar de KNVB, is
er voldoende materiaal en kennis
aanwezig voor de behandeling van
eventuele blessures, is de kopij voor de
volgende volgende Voozet al klaar
etc.etc.etc.
Om op het laatste twee punten terug te
komen. lk ben bezig om indien nodig mijn
steentje bij te kunnen dragen aan de
behandeling van blessures en voor wat
betreft de kopij voor de Voozet denk dat
mijn bijdrage inmiddels wel voldoende is.
Het moeilijkste punt volgt alleen nog. Aan
wie moet ik de pen nu weer doorgeven?
lk heb na njp beraad (ongeveer vtjf
minuten) besloten om de pen door te
geven aan Henk Jansen. lk loop dan nl.
niet het risico dat ik de pen aan iemand
door geef die hem al gehad heeft en Henk
krijgt dan de kans om zijn verhaal te doen
nadat de tweede competitiehelft van start
is gegaan en er inmiddels een aantal
wedstrijden zijn gespeeld.
lk wens hem veel succes !!

Tineke van Vugt

Ieon de Konin*
Plaats van handeling: Station Maarssen
op een zwoele maandagavond in April..
"Attentie! Alle reizigers worden verzocht
uit te stappen! ln verband met een
versperring is er geen treinverkeer
mogelijk tussen Maarssen, Breukelen, en
Abcoude. Reizigers worden met bussen
veryoerd". Jolijt onder de reizigers. Met de
bus verder! Net een schoolreisje! En ja
hoor, na 25 minuten is-ie'r: De Bus.
"Dag chauffeur, waar gaat u heen?"
"Naar Breukelen!"

De Yoorzet lc§worl 200a, t,
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U kunt elke dag winnen ...
In de Grote Sponsor Loterij maakt u elke dag
kans op 25.000 gulden en bovendien elke week
op 100.000 gulden en a1le Bingopriizen.
Misschien wint u zelfs de jaarlijkse
Superhoofdprijs van één miljoen gulden.

... en Éw club wint altijd
Als u cle bon hieror-rder instuurt, gaat 5 gulden per
lot naar uw club. Ll speeit dus voor uw eigcn
goede doel! Da:rrnaast steunl u ook Humanitas,
vier Rijksmusca, Tërre cles Hommes, cle Johan
Cruijff Welfarc Fonnclation en vele anderen.

Zo simpel speelt u mee:
,\ls Lr de hon hrcroncll. irrvr.rll cn \-crstuurt. gt'clt u
n'rachtiging om ccr.ruarrl pe r mairrrcl 1t) guldcn pe r lot
van rlw re kcning al te schn.pcn. 1.rrr'unrclit lotnunr,

ormaar
mcr zict u ()l) u\\'giro- oÍ banlialsr:hri[r staan.
ll cloct clan elllc urrranil llrcc il2rn dc trchliing.
crr rrr;r.rkl :o k.ur- ,,p .rll,. prij:,.rr.éénri

Elke week:
Bingoprijzen !

Bove ndrcn s;rccJt u elkc week
gratis rlce voitr cle

Bingoprijzen tot 2r.()00
gulcl:n in SponsorBingo
mct Stcl]a C,ontrnans op
RTL 4. Llu' bin96l;11111611

krijgt tr au1or.natisclt Ihuisgcstuurci.

Verrassingsprijzen !
Zelfs zonder volle kaart kunt u met dr

Bingo nog rvinncn. I Ie cÍt u tlinstens I l
r,an dc l5 getalle n goecl? I)un l<unr r.r Lrinnctr 24 uur
de Bingolijn bcilen en kans nralicn op vcrrassings-
prijzen. cacleliubonncn cn... ccu urtnocliging nirar clc
Studio. Dan u.urclt u rnisschicn liancliclaat oI u int rr
de auto!
Alle r-utslagcrt vinclt u op lrlctckst. in uri.huis iurn-
l'ruisblad e n op intcrncl. (-)[ ]rcl clc tlirslagcnlijn:
0t)tl9 - 00+4 r\\1 orn,f l

Na inzending ontvangt u uw lotnummer(s), Bingokaarten en uitgebreide informatie
--l

goede doel en maak tegelijk kans op alle prijzen in
Loterii, inclusief het miljoen en de wekelijkse Bingoprijzen

U de heer al mevrouw 603.99.10

Naam: -____

Adres: ____

Postcode

wederopzegging

In de Grote
Suonsor loterii
r$ordt elke dud

gewonnen.

25.000,= elke {q 
- --l

volle kaort bii
tot

t/mL
kans

De samensielling van
het prijzenpakket kan
per nraand variéren.

Plaats: -----

Bel mij bij een prijs Í^
boven'de';to.obo," Iel :- Nu met blngo
(Postlbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Van Eeghenstraat 70,
1071 GK Amsterdam.

l\,4eer iníormatie: 0900,300 '1400 i:s cpmr

Alle priizen, ook de bingoprijzen. worden
automatisch op uw rekening bijgeschreven.
Verkod req -Àmenf:Trekklnq vindi c ke maancl plaals on worLlt verr chl
dooí mr P.l N van Os. notnr steAmsterdam. Prljzen boven de 1.000
!,!.lcf w..ilen t)e 3sl:net 25'. kifssD-ó belast rq. Op:oqq-.6 tr3n oo
edcr rrorneni D. oi-..1j is goe(lqeke!r.l door de Sraarssecr-oiaris van

JLrsi 1. o:r.i., rr!ri:)ier L O 130'0002 829 2 dl 19 12 1991

versturen aan:

lk speel mee voor:

32L9

V.V. GILZE

GÍLZÉ

I

I

ummers)

en verder

rdam.

Johan Cruijff,
ambassadeu r

100.000,= elke week

§ponEoffi
,(laatste 5 ciifers goedl, 108," {lmtste 4 cii{ers l

iq99q!lq lg{l§te s eiifer§ soéd, _l

iïtruEEingn à8n00,*
' voor een volle kaart.bií 22 getallen

vooÍ ee0 c$ar
Oök priis bii 12 Ílle§Í goedl Kans op eèn
uitnodiging voor SponsorBIngo, VIF-aÍrangementen,
cadeaubonnen en andere venassingspriizen.

Ftus: àit<e weeti
op een auto!

,)

ik speel mee voor
de Grote Sponsor

II



"... Abcoude, Bijlmer, Duivendrecht,
Amstel, Muiderpoort, CS?"
"Nee, alleen naar Breukelen.,'
"Eh?"
Vroem! Dan in Breukelen maar verder
zien. Desnoods slapen we bij Ome Arie
onder de Toekan. ln Breukelen
aangekomen laat de chauffeur weten dat
hij niet verder gaat, want hij moet
"gestrande reizigers" ophalen.
"Meneer, wijzijn gestrande reizi§ers. Zou
u niet eerst Uw portie gestrande reizigers
opmaken voordat u nieuwe haalt?"
"Eh..."
Vroem! Naar Abcoude. Je ziet de
chauffeur hopen dat iedereen hier uit zal
stappen... Mispoes! ln de bus blijven
achter: een dozijn Sranantongo
kakelende rijksgenoten, een groepje
brassende koorballen, en een raar dik
jongentje.
Vroem! Naar, eh... Eh... Eh...
"Mensen, wat is het volgende station?',
"Bijlmer!!!", joelt de bus in koor.
Vroem! Sturend op karakter rijdt de
chautfeur, die iedere hoop op fatsoenlijke
bedrust inmiddels kwijt is, in de richting
van de lampjes. Veel lampjes. Als in
Academisch Medisch C'entru m.
"Station Bijlmer!"
Verwarring in de bus. Dit is het AMC...
Hoezo Station Bijlmer?
"Station Bijlmer! ledereen voor Station
Bijlmer uitstappenl"
"Eh, chauffie, niet om het een of het
ander, maar dit is Metrostation
Holendrecht..."
"Station Holendrecht! ledereen voor
Station Bijlmer uitstappen!"
Onrustig geschuifel in de bus. Een
Surinaamse mevrouw met kinderwagen
kijkt me vertwijfeld aan. Een corpsbal
schiet in de slappe lach...
"Chauffeur, het is van hier nog wel even
lopen hoor, naar Station Bijlmer."
"Nou, dat zal toch wel meevallen...?"
"Chauffeur! lk woon hier! Het is ver!"
"U woont hier? Dan mag u me de weg
wijzen!"
Vroem! En weg zijn we weer. Met de
Grote Beer stevig in het oog loods ik de
chauffeur ruwweg in noordelijk richting.
Goh, die Bijlmer ziet er vanaf de 5111
een stuk anders uit dan vanaf het ergens

anders gelegen fietspad... Donkere flats
torenen aan alle kanten hoog op. Beton is
beton. Mannen onder mannen. Bus meets
Bijlmer...
"Jongeman, u kent de weg hier toch wel?',
"Ach, wat heet, ik heb er wel eens een
kaart van gezien."
ln verte doemen ineens grote rode letters
op: "HOGEVECHT". Opluchting in de bus:
Station Bijlmer komt in zicht. De chauffeur
gelooft het nog niet helemaal.
"En dan is daar het Station, eerste links,
eerste rechts. En ik ben weg, want zoals
gezegd, ik woon hier. De feestelijke
groeten, welthuis, en morgen gezond
weer op!"
"Eh... Jongeman...?"
"Ja?"
"Heeft u ooit wel eens een kaart van
Duivendrecht gezien?"
"Zeker wgl."
"Zou u?"
Vroem! En daar gaan we weer. Achter in
de bus in inmiddels de totale
verbroedering uitgebroken. Corpsbalen
drinken wodka met brave huisvaders.
Oma's laten foto's van kleinkinderen
rondgaan. Het lnterrailgevoel is over ons.
Dit stuk gaat beter. lk de laat de chauffeur
de route van GVB lijn 59 rijden, die we
dan ook prompt inhalen. Verbaasde
blikken van de GVB chauffeur als we
"zijn" vrije busstrook opschieten.
En verdomd, met ongeveer +55 komen
we aan op Duivendrecht. Veel minder dan
ik verwacht had. Er staat een echte NS'er
om ons op te vangen. lk wil uitstappen,
maar de chauffeur houd me tegen.
"Waar woont u, meneer?"
"Haardstee."
"Dan breng ik u daar even heen!"
Ha! Vijf minuten later (ik laat hem deze
keer GVB lijn 60 rijden) ben ik thuis. Da's
voor het eerst dat de stoptreinserie
Utrecht - Amsterdam de Haardstee als
eindpunt heeft, en dat zonder omwegbiljet
;-)
"Alstublieft jongeman !"
"Dank u! Zeg, eh, chauffeur, wat rijdt u
normaal eigenlijk?"
"Stadsdienst Utrecht..."
"Ah.rt
ïja, toch nog een leuke avond gehadl

Jean de Koninck

De ie§rood ,3
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FIRMA YAN HOEK

AALSTRAAT 32
5T26CP GTLZF,.

Tel. 0161-451908
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ËAF'U DË ïIP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT Ol.OOUUR
DONDERDAG GEOPEND VAN 19.O0 TOT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.OO TOT 02.OO UUR

ZATERDAG.GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1.OO UUH
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Dofeugàp
Allereerst wil ik Yannick van Gorkum
bedanken voor het doorgeven van de
jeugdpen. lk ben Stijn Laurijsen en zit
vanaf mijn zesde op voetbal. Toen ik op
voetbal kwam, startte ik in de F4, daar
heb ik een leuk jaar gehad. Daama zat ik
in de F1, E3 en E1. Nu zit ik voor het
tweede jaar in de D1. ln het begin van de
competitie brak ik mijn linkerpols, met het
inspelen. Vorig jaar zijn we met de D1
kampioen geworden, ik vond dat leuk om
een keer mee te maken. Ook in de
winterstop vind ik het leuk om aan
zaalvoetbal mee te doen. lk geef de
jeugdpen door aan Nick Klaassen.

De strafschop
lndien de bal in het spel is, wordt een
strafschop toegekend tegen de partij die
binnen het eigen strafschopgebied één
van de tien overtredingen begaat,
waarvoor buiten het strafschopgebied een
direct vrije trap wordt toegekend. Uit een
strafschop kan direct worden gescoord.
De wedstrijd moet worden verlengd voor
een strafschop die wordt genomen aan
het einde van een helft of aan het einde
van een verlenging.
Positie van de bal en de spelers.
e de bal moet op de strafschopstip

liggen;
o duidelUk moet zijn welke speler de

strafschop neemt;
o de keeper van de verdedigende partij

moet, totdat de bal is getrapt, op de
doellijn tussen de doelpalen blijven met
de voozijde van zíjn lichaam richting
straÍschopnemer;

r de overige spelers bevinden zich:
. binnen het speelveld;
. buiten het strafschopgebied;
r achter de strafschopstip;
! op tenminste g.15m van de

strafschopstip.

De scheidsrechter
r seeft pas het teken om de strafschop

te laten nemen op het moment dat alle
spelers een positie hebben ingenomen
overeenkomstig met de regel;

. bepaalt wanneer een strafschop zijn
uitwerking heeft gehad.

Procedure
. de strafschopnemer trapt de bal in

voorwaartse richting;
. hij speelt de bal niet voor een tweede

keer voordat deze is geraakt door een
andere speler;

. de bal is in het spelwanneer deze is
getrapt en in voorwaartse richting
beweegt.

Wanneer een strafschop wordt genomen
tijdens de normale speeltijd, of wanneer
er wordt verlengd aan het einde van de
eerste of tweede helft om de strafschop te
laten nemen of overnemen, wordt een
doelpunt toegekend indien, voordat de bal
het doelvlak passeert:
. de bal één of beide doelpalen raakt

en/of de doellat, en/of de
doelverdediger.

ïot zover dit eerste deel over de
strafschop v.w.b. positie bal/spelers,
signaal scheidsrechter en de procedure.
De volgende keer gaan in op
overtredingen en straffen t.a.v. het nemen
van de strafschop.

(Bron: spelregels veldvoetbal KNVB, aug. 199g)

Om ovei ns te denken lzl
Politiek

Politiek is handjes drukken,
Dreigen, sjoemelen of bukken.
Katten uit de bomen kijken,
Overreden, over-lijken.
Schipperen of schaakmat zetten,
Lange speeches, korte metten.
Witte voetjes, pan uit vegen.
Lachjes, dansjes, judas-kusjes,
Loeren draaien, dooie musjes.

.. Veel beloven, vleien, paaien,
De kunst om, om iets heen te draaien
D'r is geen liefde, regelrecht,
En daar is alles mee gezegd.

t
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A & SHo4qtb?A

Nieuwstraat 32, Gilze

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

0lól-45?ó51
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

Al onze specialiteiten l<unt u ool< afhalen.

Als u van !e voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
I parfuruerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gilze
tel. 0161-452452

tiid iets bijzonders.

*
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Naam:
Adres:
Geboortedatum.
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid V.V. Gilze sinds:
Status bijde club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:
Ben goed nijdig als:
Dat is maar 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 sportt<waliteiten:

Beste systeem.
Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.V. programma:
V.v Gilze moet verbeteren:
Op mijn veryaardag geen:
Geloven in:
Harteraens:
Hekel aan:
Ochtendhumeur:
Romantiek:
Laatste boek:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Vacantie-oord:
Beurondering voor:
Wat doe je met f 1.000.000.--

Hans Huyben
Burg. van Poppelstr.9
17-2-',76
Young till I die
Voetbal en concerten bezoeken
1-5-'94
Selectiespeler
Jan Fitters
Jaap Stam
Nee
ln het weekend
De Tip
lemand zich goed zeer doet
lets niet direct lukt
Als de Safari op is bij De Tip
Gezelligheid
Jammer, volgende keer beter
Ska, Punk en hardcore
Geen interesse in politiek
Dit jaar slagen voor de H.T.S.
Geen geld meer op m'n rekening
De fricadel
Positief denken
Denken dat alles vanzelf goed komt
Anna Koumikova
Goed schot, inzet en doorzettingsvermogen, inzicht,
conditie, koppen, dribbelen, heel sportief,
keeperskwaliteiten, etc. etc.
Met mij in het elftal44-2
Leuke opzet, zit degelijk in elkaar
Heb je als je bier drinkt. Safari is gewoon lekkerder
Films en cabaret
Kousen wit, beter hoofdveld
Ongenodigden
Dat alles wel goed komt
De jackpotwinnen, Gilze kampioen
Wachten en rijen mensen
Ligt aan het verloop van avond en nacht
Druk aan het oefenen
Logistiek in de bouw
Mokt oew eige nie te druk
Een contract bij P.S.V. i*
Daar waar de zon schijnt Weidebad Chaam
Ons moeder
Na een groot feest met vrienden op vacantie.

6
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llirtorie U.V. Gilze

Opnieuw duiken we terug in de historie van V.V. Gilze. Een echt "historisch moment,, nog
wel! Hieronder staat beschreven een zeer bijzondere 2" pinksterdag, in het jaar 1960, de
dag waarop Gilze de promotiewedstrijd won op het sartoterrein.

}U! Ti! PKOIIOTTESIAG
a)

6 Juni 1960, 2e Pir:ksterdag, 16.15 ur"rr: lListo::isch ncment !!
trGÏLZErt is weer de:'de-k1asser. Iir.ardoor.'k"r::irl rrí:r cjn,1e e8Jl tn lange periode van zenulrslopend.e
spanning. Eind.elijk keerde d-e rust -tet"L^9 b:i; vcie (-li-]-zena.:cr en r.raren zi-j voldaan over de
berejhte promotie. Iïan had. dear reed:-: eeil ti-c.,te1 J;Jci] n.-a: r,.itíjezieir.
líij denken hier aan hen, welke aI d.ie Ja::c'il ci: rre::-.i-cn'c.i rigeo va.n ons eerste elftal l-rad{en
gevolgd, Zij waren reeds va.ak heel eïS cp di, prclf gesl:eJ.d" l/ant tell<ens lial:Ineer d.e ej-nd.-.
victorie in zicirt scheèn, bleei; rren ovc:: i-<:1r..ai-s;';.-: r.in-r.e::1is tc struikelen. Zo Leekrt ook
weer te ztjn na de wed.strijd. tegen i(:'r:::lie lir:y., Zcu ecrr i-r:.j:ie} onaanta.stbare positie
toch weer noeten worden prijsgegeven ? i,t,ni.ei-.r."ilr,)::dc:'t ,..iss:,:r.ge-,i: geclaan, lÍeer speurde nen
ijverig naar een oorzaal<, l,Ieer hrar€-l c]l.:;u sr-rip, i:::,-; c'c',li c.t i..r('er schee.r cle verenÍging irr
zak en as te zitten. Was er tep;en Ilil-v,:-':-:" -i -;.,nr.:i-;': no; r.::r c:igc l:ans cp succes ?
Had.d.en óén of meer personen uit rle eig;en rrc-:e'1.i,..1':iir1 ei rni-sschrcn b:lang brj opnieuw d"e

pronnotie te verhlnderen, zo vroeg mer-i zi c-'r irf. ill; Íi :'.toc:-r:;k rreer te gcuen i.rat er die dagen
onging in hoofden en hartcn van Gil:rcrs Jre";ct.l:j.n:"
Sonr.nigen r:naa"lcten reeds het bcsluit o:r 2,: ]---ii-J',sirr'd,-.-; ti.rus te blrjven of elcLers verpozing te
zoeken. De uiteindelijke ineenstorting va.n Gi-Lz.rs e-l-:L'ci-,}icr:os }:on nict meer: lrorden arur6Jezien.
De laatste dagen voor Pinkstcren l'.ias il-u lrtcrlii,.-ii clirn loi: nrlr:veus, €r Íir&s r.lcj-nig nieur"rs en
welnig hoop op een overr,rrimÍng. llcn ging zicl'i op 2.e Fir-kstc::c1ar1 1:66i' ric l-i.atste mlerl beracien.
I(on mc:r alsnog ve::trouucn hebben rn ;i;lr I'rr-c::-r_lr_,11 !
Deze vraa€; zou roncl tr.ree uur bevcstige:rcr bt:rii'L:roor',-1 llordcn. i:ocn ze-ttr.: zich n.l-. ccn no6; niet
gcziene stroom fietscrs, autors, bro:ru:crs e,r :.c1.--ti voc'tigiltgi..i:s ir. t-io1.rc€:iní;-, riciitÍng Tilburg,
nser rt S/,-R.T0-temein. GiLzc \ras na ciczi: na:s:,Lr: r.l-i-ti;ccht t:c,it,r:rl-titcn rlor.p. ilent ool: r1c

meest verstokte supl:erters konden plots;l,j.n"' :.i-,'.; nilr:i. ti,,.rj_s.}-lii"ivcu.
Bij het passeren van de indruloiekliencic si;ri,c,r:: t,r,,-,sc.rrcii1.rr-'i'rl niccslr:n onzc spcJ-crs vel- r.rorclen
aangegrepen. I,{ochóön zij bij dcze grooi;sc íl:u}r1occir,3rin:,: no5 r:i:l tcl-eurstcllcn ? Zij be,lrcpcn
dat deze keer ni-ct mocht, I:on en ooll nict z,or-:, r.:o::tlen vcï'lo.r:,n. llc l.roou noest vand.erig op het
rrerk worden gezet.

4

IÏa ecn afn'rattende eerste helft vonden onze spclers cie cnergj-e cn ook na cl-e mst net fris err
mooi spel op dc grasmat terug te komen. G*uggesteund. d"ocy Ce grote srppo:rtersschare werr1 nu,
trots de aanhoudcnde hitte, langzaa::r maar zeker cen ovenrirurj-irg opgebou.l,id.. De tr,reede treffer
werd met luid applaus begroet en vele harten gingen snel-Ic:: kloopcn. ile het derde d.oelpunt
kon niemand. meer tnijfelen aan de zege en bi'ah tri r.i:.rc ovatje -l os. Ileel. Gilze'raakte in
uitbunclige feeststenr-,nirrg. Onderlingc rircningsr,,ei'scllilicri en onenigireclen werdcir vergeten. Dit
lras sportminded Gilze op zijn best : een d.ag crn n..e'L -.;: vcrgctcir.
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Een voorzetie van:
IK ZTE ER ZO UIT

MIJN LEEFTIJD IS

MIJN P I{ET ELFTAL I

OP DIE PLAATS IN F{ET TEAM

VOORAL AT

Rick Smeekens

IK SPEEL IN DE

10 jaar E-2 pupillen

VOETBALK

Linksochter

Je kunt scoren
VOE

MIJN SCHOOL IS DE

IN MIJN VRIJE TIJD

De Wildschut

Speel ik vauk met vriendjes

WORD IK
Kok

IK VIND FMT MAAR LASTIG ALS

Als het voetballen niet doorgaat

Achterin

Keepen en een hard schot. ook overspelen en rennen

t7

TKZOU HEEL GRAAG

Topscorer willen worden

IKZAL NOOIT

Mij n voet b als c ho e ne n verg eten

IK FMB VEEL PLEZIER ALS

Als we kampioen ziin

Als ik in mijn eigen goal schieÍ

IN MIJN DROMEN

Wil ik net zo als Machlas zijn

TOIljloT wrl- TKJTTLI"TE LAIEN \I4ITEN DAT

Ik nog lung bij de v.v.Gilze blijf voetballen

/)

t
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrorse ogen zier ,r lrer direcr: deze

jongens grlan voor elkaar door het vuur. Door

niets [aren zij zich uir her r.eld slaan. Al krrjgen ze

er tien tegen. Nlet z'n allen l.rer vcld op, nrer z n

allen er ook weer ef.

Het iclee dat je cloor samenrverking iets nrrruis

kunt opboLrrven. spreekr de R.rbobirnk hijzoncler

aan. Waarom? Omdat rve r.rridden in onzc srllnen-

ier,'ing sraan. Omdar we aitijci ons sreenrje bijrlragcn.

Ook .rls dirr L-:rekent, dat we onze reserl'es

n)()cICn rlrnsprcl<en. \\',rnr \\c zcrfen on\ grrag in

voor allerlei doelen in onze pl:rirtsc.lijke gemeen-

schap. Vler geld. mrrar veel liever nog met betrok-

kenhcid. Wij staen \'()or u klaar. Ook na het Laarsre

fl u itjc.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoter:
I
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