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De Uoortet
(l seizoengang 199912000, aprit2000, nummer 5)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus 137,5'126 ZJ Gilze
a 0161 -451993

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

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

= Een voozetje van Nicole Rutten.....

= Gilze 3 laat van zich horen

= Effe bijkletsen met ...... Jan Faes

= Peter Blok klom in zijn pen.... pc

= enz enzenz

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

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42,1e1.451 169
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

. Aantalleden V.V. Gllze: 423 r.2A

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (t) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: 229 .t2

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

akkertje@worldonline. nl
1 iuni2000

. oP PaPier:
25 mei ?000

o De kopijs.v.p. inleveren bijde redactie of in de
Coca-Co[a-Aktie-bal in ons bouw
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Om ovel nq te denken (tl
Leven leren

Leven leer je door niet al te veel te
vragen,
door gewoon te nemen wat het leven
schenkt.
We hebben atlemaal wel van die droeve
dagen, n

Maar die zijn meestal niet zo droevig als
je denkt.

dus optreden in de 5' klasse. Het is nu
even slikken, maar we hopen dat veel
spelers die er dit seizoen bij waren er ook
voigend jaar zullen zijn. Want aan een
goede sfeer in de groep heeft het niet
ontbroken. Trainer Henk Jansen wensen
wij hierbr.l alle succes want hij verdient
ondanks alles een compliment om de
moeilijke taak die hij halverwege het
seizoen op zich nam, met zoveel
enthousiasme tot het eind toe vol te
houden.

Wtlliam Akkermans

Do

Dc
Hallo allemaal! lk ben Nick Klaassen en
ik zit voor het tweede jaar in De D-2.
Mijn hobby's zijn voetballen, computeren
en zwemmen. De V.V. Gilze vind ik een
leuke vereniging. Ze doen vaak leuke
dingen zoals kamp, zaalvoetbal,
enzovoort. lk ga zelf ook wel eens naar de
V.V. Gilze kijken. Voor uitwedstrijden rijd
ik met mijn ome Christ mee. lk weet nu
niks meer te vertellen dus geef ik de
jeugdpen maar door aan Roy Sprangers.

Effe bijkletscn met.,...,
Iqn Fser

Het is zondag 12 maart en lenteachtig
weer. Prima voetbalweertje voor zowel
spelers als supporters. Half staand en
half zittend op de omheining rond het
hoofdveld volgt Jan Gilze 2 tegen
LONGA 2 . De benjamin van de Gilse
selectie, Tim van de Veer heeft Gílze 2
zojuist met een prachtig doelpunt op een'2-1 voorsprong gezet. Een goed moment
om Jan te polsen of hij bereid is om eens
wat bij te kletsen over alles en nog wat

Leven leer je door vergeven en vergeten,
Door af en toe te doen wat eigeníijk niet
mag.
En door elke dag je bordje leeg te eten,
Ook al is het niet te vreten, op ,n dag.

Leven leer je door het leven niet te
dwingen,
Er is geluk, gewoon geluk voor iedereen.
Het verschuilt zich vaak in hele kleine
dingen,
Ats je al te GROOT bent, kijk je er
overheen,...,.

ttelt voor Qilze I

ln de laatste wedstrijd tegen Were Di, had
Gilze nog een strohalm: bij winst zou inelk geval rechtstreekse degradatie
kunnen worden onflopen, wellicht zelfsÍijfsbehoud, maar ook
beslissingswedstrijden. Het echter
allemaal anders. Ondanks een meer dan
1007o getoonde inzet, bleef het nodige
geluk achterwege. Sterker nog, in de
laatste minuut moest Gilze het meer dan
verdiende gelijkspel nog afgeven en
verloor aldus met 2-1. Maar ook een
gelijkspel zou niet genoeg zijn geweest
want zowel Sarto als Broekhoven wisten
hun wedstrijden wel te winnen.
Begonnen we ijzersterk aan dit seizoen,
na Were Di thuis zijn er nauwelijks punten
gehaald. Natuurlijk zi)n er de blessures
van spelers die een belangrijke stempel
hebben gedrukt op het verloop in onze
competitie. Volgend seizoen zullen we
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maar toch zeker ook over het wel en wee
van het Gilse voetbal. Dat Jan vroeg of
Iaat een keer "de klos" zou zijn kon niet
uitblijven. Er zullen weinig Gilzenaren zijn
die het Gilse voetbal zo op de voet volgen
als Jan en niet te vergeten zijn vrouw Jo.
Bijna alle uit en thuiswedstrijden van
zowel Gilze 1 als 2 gaan zij beide kijken.
Het is daarom dat de "vliegende reportef'
van de Voozet op woensdagavond 15
maart d'n Bolberg oprijdt om eens effe bij
te gaan kletsen met Jan. Jan en Jo
wonen op Bolberg 11 in het ouderlijk huis
van Jan. Hij is hier geboren en getogen.
Hun gezin, 3 dochters en 2 zonen ziln
inmiddels al weer een tijdje uitgefladderd
en enkelen van hun komen zo nu en dan
met de inmiddels 4 kleinkinderen op
bezoek bij opa en oma. Met een door Jo
ingeschonken dampend bakje koffie
raken we aan.de klets. De eerste vraag
kan geen andere zijn dan. Wat vond Jan
van Gilze 1 tegen R.A.C. 1 Na Ajax-
Feyenoord de meest in het oog
springende derby van De Lage Landen?
Jan: "Jammer, jammer en nog eens
jammer. Wat waren we toch een aantal
keren dicht bij de winst. Maar zo gaat het
in voetbal, de uitslag is niet altijd
rechtvaardig. Maar eindelijk weer eens
een wedstrijd met lekker veel publiek. Het
hadden 6 punten moeten zijn tegen onze
gemeentegenoten maar het werden er
uiteindelijk maar 4." Zo geeft Jan z\n
teleurstelling weer. Jan die via de
Diamant-groep in de groenvoorziening
van de gemeente Gilze -Rijen werkt is
tot 1976 zelfstandig agrarisch
ondernemer geweest. Of zo u wilt tot die
tijd had hij geboerd. Het is om die reden
dat het er nooit van is gekomen om te
gaan voetballen in verenigingsverband.
Jan: "Er kon bij ons thuis niemand gemist
worden we hadden een gemengd bedrr.lf
met nogal wat tuinbouw. lk heb dat tot
aan de dag van vandaag als een gemis
gevoeld. Het is helaas niet terug te
draaien. Jammer dat zo'n talent als ik
was, nooit aan voetballen is toegekomen.
Dat wil overigens niet zeggen dat ik nooit
tegen een bal heb getrapt. Als er in de
wintermaanden thuis wat minder werk
was dan mochten we er wel eens even
tussenuit. Meestal gingen we dan met een

groepje jonge boeren een partijtje
voetballen in Molenschot. Het materiaal
was ook allemaal navenant, geen
behoorlijke schoenen en een bal die bij
een beetje regenachtig weer 10 keer zo
zwaat werd. Het gevolg van een keertje
koppen betekende langdurig hoofdpijn of
erger nog een lichte hersenschudding. ln
een van die wedstrijdjes schopte ik in mijn
enthousiasme en fanatisme de nagel van
mijn grote teen. lk kan je vertellen dat
voelt niet lekker. Naast een enkele keer
voetbal waren de jonge boeren vooral
actief op het gebied van atletiek Ook hier
had ik wel aanleg voor. Dit bleek bij een
proef die we bij Sprint in Breda af
moesten leggen. Het ging toen om een
soort 1O-kamp. Maar toch mij hart lag bij
voetbal. Toen kwam mijn diensttijd." Jo,
die het gesprek aanhoort, zegt. "En daar
had hij de balen van zeg. lk heb al zijn
liefdesbrieven nog liggen. Wat hij ook
probeerde zoals o.a. landbouwverlof, het
lukte hem maar niet om daar weg te
komen." Jan vult aan: "Er werd daar zo
weinig uitgevoerd dat ik het als verloren
tijd beschouwde. Voor mijn gevoel had ik
wel wat beters te doen. Het liefst wilde ik
bij mijn Joke zijn." Zo kijkt Jan terug op
zijn jonge jaren. De liefde voor Joke die
bleef maar ook die voor het voetbal.
Tijdens onze verkeringsjaren gingen we
regelmatig in Riel naar het voetballen
kijken. ln die tijd moest ik ook regelmatig
bij de boeren melk gaan scheppen. Voor
diegenen die zich afvragen wat dat nou
weer is. Er werden monsters van de melk
genomen die op kwaliteit beoordeeld
werden. Dit gebeurd overigens nog
steeds. Het is een simpele klus waarbij ik
alle tijd had om te buurten. Nou had ik het
Iiefst te doen met boeren die ook iets met
voetbal hadden. Dan hadden ze aan mij
een goeie , daar kon ik wel mee aan de
praat blijven." Hier moest Jan zijn
voetbalhart mee tevreden stellen.
Wanneer is Jan zo'n regelmatige
supporter geworden als hij nu is? "Dat is
begonnen toen onze Mark en later onze
Richard in de A-jeugd speelden. Vanaf' het moment dat onze Richard en later
onze Mark in de selectie kwamen hoorde
het voetbal als een vast onderdeel bij de
zondag. Dat is nu nog steeds zo en
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voorlopig komt daar geen verandering in."
Zo verzekert ons Jan. "Zeker, ook ons Jo
geniet van het voetbal en het sfeertje er
om heen. Het zal zeker ook te maken
hebben met onze twee voetballende
zonen en schoonzoon. tk beleef iedere
wedstrijd intensief mee. Dat houdt ln dat
ik over iedere wedstrijd wel een mening
heb. Natuurlijk, het valt niet altijd mee om
objectief te zijn als je zo'n betrokken V.V.
Gilze supporter bent als ik. Ook vind ik
het wel eens moeilijk om de foutjes of
fouten van de scheids zo maar door de
vingers te zien . Wie de goeie man was
weet ik niet, maar de scheidsrechter die
Gilze - RAC floot vond ik een prima
scheidsrechter. Hij kon het ook niet
helpen dat Gilze 1 zulke mooie kansen liet
liggen" Waarmee Jan nog even
terugkwam op hoe jammer hij het wel niet
vond dat Gilze I deze wedstrijd niet in
winst kon omzetten. Mooie momenten
Jan uit die vele , vele uurtjes langs de lijn?
"Het allermooiste moment vond ik het
winnende doelpunt van onze Mark in de
allerlaatste minuut in de allerlaatste
wedstrijd van de competitie in het seizoen
97/98. Gilze 2 werd hierdoor kampioen
en speelde tegen E.B.O.H. 4. De manier
waarop dit kampioenschap gevierd werd
is om nooit te vergeten. "Zo kijkt Jan even
terug in de tijd. ln zijn vrije tijd is Jan vaak
te vinden in zijn tuin of in die van zijn
kinderen. ln de wintermaanden doet hij
mee met zijn buurtgenoten aan een biljart
en kaartcompetitie bij De Hooikar. Verder
zegt Jan: "lk zou graag eens een eindje
gaan fietsen maar daarvoor krijg ik ons
Joke niet mee van huis." De manier
waarop Jan dit zegt maakt duidelijk dat
het eerder andersom is. Kom op Jan
gewoon een keertje doen, het past
helemaal bijjou, een man die zo van sport
houdt. Zo kletsten we even bij met Jan
Faes de man die niet weg te denken valt
bij alle uit en thuis wedstrijden van zowel
Gilze 1 als 2 . We hopen met jou op nog
vele mooie momenten. Als het enigszins
kan nog dit seizoen. Het moment dat
Gilze 1 degradatie wist te ontlopen.

Jlicows vqn 0W
rupporter3rlsh

Worstenbroodactie 2000 geslaagd
"10515" was het resultaat.
Medewerkers, kopers, sponsors, hartelrjk
bedankt. Een flink team stond weer klaar
om deze actie te laten slagen. Helaas
moesten we een paar vaste krachten
missen deze keer. Guus was geblesseerd
en John was vanwege familie-
omstandigheden afwezig. ln Tilburg
hebben wij echter ook leden wonen en
één telefoontje naar de andere John en
het team was weer compleet. Ja, aan hutp
hebben wij echt nlet te klagen. Een hecht
team staat altijd voor ons klaar om ons te
helpen en dat is klasse mensen. De
meeste van dit team zijn inmiddels aan
deze actie verslaafd zo leuk is dit werk
onderweg. Na afloop werden wij in de
kantine verwacht ook nu weer bleek dat
dit prima aanslaat bij onze medewerkers.
Een lekker pilsje of borreltje dat samen

.. met nog een lekkere kop snert ,

(gesponsord) liet zich allemaal goed
smaken. Over sponsors hebben wij ook
niet te klagen. Daarom zijn wij trots op
deze hulp. Eten in de serre voor alle

Helaas moesten wij weer afscheid nemen
van een vaste supporter. Ad miste geen
enkele wedstrijd van Gilze 1.

Ad, ook jou zullen we missen. Altijd
positief en altijd ook sportief.
Ook kennen we Ad als iemand die altijd
een vriendelijk woord had voor iedereen.
Riet, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit groot verlies. Ad zal in
onze gedachten blijven, dat is zeker.

IN MEMORIAM
Ad Graafmans

Jos van Dongen

De footrcL 320ol0,



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
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medewerkers gesponsord door bakker
Spapens en slagerij goof van Loon. De
soep van wegrestaurant van der Valk
was heerlijk. De winkelmandjes mochten
wij weer lenen van Familux Wouters. De
parkeerplaats van Jan de Vet de
groenteboer namen wij nogal eens een
keer in beslag. Ja alles bij elkaar was het
weer echt op z'n Gils. Allen bedankt voor
de steun en medewerking aan o4ze club.
Voor wat hoort wat zeggen wij altijd. Een
mooi bloemstuk is dan ook wel op zijn
plaats bij onze sponsors. De Roozelaar
heeft dit weer netjes vezorgd . Ook jullie
zeer bedankt. Bijna vergeten om de
medewerkers van bakker Spapens te
bedanken voor hun prettige
samenwerking met ons. Als er zomaar 35
man bijkomt op de werkvloer dan is dat
niet niks. Met dank ook aan onze dames,
ook van Ad en Jolanda , voor de
organisatie want het is een hele klus om
alles netjes overzichtelijk bij te houden.
Ook bedankt onze kantinemedewerkers
voor de gastvrijheid na deze actie.

KaaÉseizoen í999-2000 zit er weer op.
Een goede opkomst op de kaartavonden.
De groei zit er in en daar zijn wij als
bestuur blii mee. Laat het zo doorgaan.
Nieuwe leden en hun vrienden zijn ook
welkom. Alle kaarters uit onze gemeente
danken wij voor hun komst en
gezelligheid want dat staat voorop.
Gezelligheid is de beste troef. Als de
kaarters nog wensen hebben omtrent het
reglement dan horen wij dat graag van u.
Hiervoor kunt u kontakt opnemen ment
John Aarts Heuvelstraat 4
Gilze. Wij zien u weer graag op de
volgende kaartavonden. Het is nog even
wachten want die beginnen in october.

Algemeen klassement rikken.
1 Charles Michielsen 601
2 Gerrit Gijsbechts 597
3 Hennie Faes 544
4 Willem van Breda 531
5 Jo van Geel 526
6 Jos Soethout 523
7 Cees Smeekens 517
I Ad Klaassen 508

I Till van Gool
10 Guus Huijben
11 Jeanne vermetten
12 Cees Seegers
',l3 Piet van Geel
14 Mien van Bezouw
15 Annie Daeleman
16 Jacq Roovers
17 Henk Moelands
18 Jan Beerens
19 Toon Diepstraten
20 Ad Maas
21 Jac Erkeland
22 Jac Broers
23 Gerrit Timmermans

507
506
504
495
489
482
462
456
446
445
435
429
426
397
392

Algemeen klassement jokeren

Jo Broers
Net Oomen
Annie Klaassen
Annie van Gestel
Nico Broer
An Boemaars
Toos Huijben
Cor van Baal
Cor Erkeland
An Broer

1

2
3
4
5
o
7
I
I
10

176
204
247
247
272
277
309
324
340
361

Er zrln natuurlijk meer mensen geweest
maar de namen hierboven speelden mee
voor het eindklassement. Als u bij ons
twee keer was geweest dan hadden wij
voor u nog een klein troostprijsje dat wij
op de sluitingsavond hebben uitgedeeld.
Ja dit zetten wij er maar even brj om
hierover misverstanden te voorkomen.
Alle prijzen en kortinggevers danken wij
voor hun steun, Een speciale dank aan
onze kantinemedewerkers voor hun inzet
en de prettige samenwerking met ons
team. Organisatie bedankt namens alle
kaarters. Zo mogen we dit wel schrijven
want eenieder ging tevreden naar huis.

,
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Stress, een woord dat je steeds vaker
tegenkomt, op je werk, thuis maar ook bij
je vereniging. Als u er nog geen last van
heeft, geven wij u onderstaand een 1S-tal
tips om stress te ontwikkelen:
1. Maak u vooral niet druk om uw eet-,

drink- en rookgewoonten;
2. Doe niets of nauwelijks aan

lichaamsbeweging;
3. Neem regelmatig zoveel mogelijk

kalmerende middelen of slaappillen;
4. Ga lekker laat en onregelmatig naar

bed, zes uur slaap is genoeg;
5. Werk zoveel mogelijk uren per week
6. Maak het uzelf en anderen zo min

mogelijk naar de zin;
7. Gedraag u chagrijnig, rancuneus,

zeurderig en arrogant;
8. Doe nooit een beroep op anderen,

vraag niet om hulp;
9. Stel rustig uit tot morgen wat u

vandaag kunt doen
10. Wees impulsief, plan niets;
11. Wees perfect, sta uzelf en anderen

niet toe om fouten te maken;
12. Stel in uw leven geen doelen waar u

planmatig naar toe moet werken;
13. BlUf geloven dat yoga en

ontspanningsoefeningen niets voor u
zin;

14. Eet als het u uitkomt, liefst veel in één
keer;

15. Negeer de signalen van uw lichaam; u
kunt best een stootje verdragen.

Op woensdagavond tijdens de rust
van België - Nederland werd ik
gebeld door Jos van Dongen - ik
voelde al nattigheid en die vroeg
mrj of ik een stukje wilde schrijven
in het clubblad De Voorzet van de
v.v. Gilze, onder rubriek: lk geef de
pen door aan? lk ben Peter Blok,
geboren en getogen in Utrecht,
getrouwd met Maja en wij hebben
twee zoons: Lourens Jan en
Mart'r1n. Door een fusie tussen de

Centrale Rabobank en lnterpolis ben ik
vanaf oktober 1991 werkzaam in Tilburg.
Vanaf 1992 woonachtig in Gilze. Onze
oudste wilde op de voetbal en begon bij
de F-jes bij Cees Kock en Ad Marijnissen.
Maar als je dan regelmatig bij trainingen
en wedstrijden je gezicht laat zien en aan
de praat komt en vertelt dat je, voordat je
naar Gilze kwam, voozitter bent geweest
van een Utrechtse tennisvereniging en
daarnaast ook vaak jeugdteams
begeleidde, dan merk je al gauw dat je
niet lang op een telefoontje hoeft te
wachten. En ja hoor, de vraag: Ad
Marijnissen staat bijeen F-team alleen, wil
jij samen met Ad dat team begeleiden. ln
Utrecht wel eens gevoetbald "buurtvoetbal
en met schoenen van een ande/', want lid
worden van een vereniging was er
vroeger bij ons thuis niet bij! Dus kocht ik
hier mijn eerste voetbalschoenen. Na met
Ad verschillende F en E teams gehad te
hebben zijn we dit seizoen op pad met de
D2, Bovendien ben ik momenteel ook "ad

interim" trainer I leider van de C3 samen
met Peter Hendrickx. Dus, ik ben nu
verschillende jaren bezig met voetbal en
dat ik het nog steeds leuk vind, zal u niet
verbazen. Van Ad "mijn leermeestef' heb
ik al veel kennis opgestoken, maar ook
door het lezen van boeken over o.a.
voetbaltraining en speloefeningen voor
jeugdelftallen met onderwerpen zoals
dribbelen, passen, schieten, koppen,
spelhervattingen en conditietraining en
door het volgen van wedstrijden op de TV.
Ook maak ik deel uit van het bestuur van
de v.v. Gilze, als voozitter van de
activiteiten commissie. Zoals u allicht weet
zorgt deze commissie voor o.a. de
pupillen carnaval, verenigingsdag,
suryival, gezinsfietstocht, Sint
Nicolaasfeest, tafelvoetbaltournooi en het
seizoenafsluitingsfeest.
Als hobby heb ik vogels en ben ik blij met
m'n hond Rakker (door Henk ook wel
RAC genoemd). Al met al vinden wij het
fijn dat wij 8 jaar geleden naar Gilze zijn
verhuisd. Nou moet ik de pen doorgeven
aan iemand anders. Dat zal worden Ad

' Marijnissen, succes Ad!
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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 II.

is bij de lokale

pels & joosten hv

VOOB AL UW BEGLAZIIIEET!,

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 5'1, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161 -12273O5
Telefax 0161 -i225804



Zwaluwen Jeugd Actie-toernooi:
ln de vorige editie van de Voozet hebben
we jullie ook al over dit toernooi bericht en
nu volgt er nog even een herinnering.
Op zaterdag 13 mei2000 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 maatjes voetballen voor hun
g e h a n d ic a pte ka mera a dj es'
wordt al bijna veertig jaar in voetballend
Nederland en in het bijzonder door de
jeugd, getractt 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
veelgeld 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
hun toernooi naar Beek Vooruit, De D3
gaat naar Dongen en onze E3, E4, E5, Fg
en F 4 gaan naar S.C. Olympus. Onze F 5
gaat voor hun Zwaluwen-toernooi naar
DIA in Teteringen!
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.

GilzeFGeenfeit!!!!
Sinds half april speelt ook het team Gilze
F 6 àjn wedstrijdjes mee op de zaterdag,
zij het nog niet elke week! Bovendien zijn
we met deze groep gestart om hiervoor
atléén wedstrijdjes 4 tegen 4 te
organiseren met verenigingen uit de
buurt! Hierdoor leren de jonge spelertjes
nog beter, omdat zij met een team van
vier nog meer aan de bal komen dan in
een team van zeven spelertjes! Zo is dit
een ideale manier om aan het voetbalspel
te wennen, denken wij! Wellicht zal dit

volgend seizoen al op grotere schaal
gaan gebeuren, mogetijk alvia de KNVBT

Onderhoud velden
Vanaf 6 mei 2000 zal de Gemeente Gilze
en Rijen starten met het groot onderhoud
van de oefenstrook en van de oefenhoek.
Vanaf 6 juni 2000 (dus net na het
Pupiltenkamp) wordt er gestart met het
groot onderhoud van de wedstrijdveldenl
Het bericht over het trainen gedurende de
periode na 6-5 zal nog via de leiders
gecommuniceerd worden.

Competitie/Beker aanvang seizoen
2000-2001
Het lijkt nog ver weg, maar we weten nu
al, wanneer het volgende seizoen 2000-
2AU 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 vakantie'sl!

Scheenbeschermers verplicht dragen
Zoals jullie wellicht al weten is het vanaf
01-01-2000 voortaan verplicht om tijdens
wedstrijden deugdelijke
scheenbeschermers te dragen! Het zal
zelfs zo ver gaan, dat als je geén
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
gebeuren!

Douchen verplicht: Na een training én
na een wedstrijd
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
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Doelstraat 11

51 01 PA Dongen
Telefoon: 0162 - 31ZTSJ

UIPMENT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% l!

I

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax.0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.
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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
hygiënisch!

Alle uitslagen?
De Jeugdcommissie wil graag van alle
wedstrijden de uitslagen weten, zowel van
de vriendschappelijke 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 ztp 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!
We herhalen ook dit bericht maar weer,
omdat we nog steeds merken, dat er wel
eens een wedstrijd tussendoor glipt en
zodoende de uitslag niet bij ons bekend
is!

Aktiviteiten voor onze Jeugd
22-04-2OOO Op Paaszaterdag zal er

een volledig
competitieprogramma
gespeeld worden!

24-04-2000 Eventueelwordthiereen
Beker-/lnhaal-programma
gespeeld.

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

06-05-2000 Penalty-bokaal voor de
Jeugd en voor de JUJT
's-Avonds feest voor de
JUJT (uitnodigingen zijn
verstuurd!)

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
hierboven.

27-05-2AOO Survival voor C, B en
Meisjes AB

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

2 tm 4-6-2000 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. GILZE
28-12-ZAOO Winterstoptoemooi

Sporthal Achter de Tuintjes
29-12-2000 Winterstoptoernooi

Sporthal Achter de Tuintjes

Toernooioverzicht Jeugd V.V. GIIZE
Naast deelname aan het
Zwaluwentoernooi van de pupillenteams,
zoals hierboven vermeld is, zijn
onderstaande toernooien ook vastgelegd
voor onze teams:
B 1 Zondag 14-05-2000 WDS'19
B2 Géén toemooi
C 1 Zondag 14-05-2000 (?) WDS'19
C 2 Heeft een eigen kamp en gaat niet

op toernooi!
C 3 Géén toernooi
MC 1 Zaterdag 13-05-2000 Bavel

(voormiddag)
D 1 Zaterdag 20-05-2000 Dongen

Zaterdag 27 -05-2OOO RWB
D 2 Bavel, datum: ??
D 3 TAC/BWB, datum: ??
E 1 Zaterdag 20-05-2000 GSBW

(voormiddag)
F 5 Zaterdag 27-A5-2OOO GSBW

(namiddag)
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Keurs lagerij

Guus de Jong

Nieuwstraat 63 - Gilze
Telef oon 01 6'1 - 451263
Fax 0161 -453280

KEURSTAGER

Partyservice & barbecue specialist
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Op het moment dat ondergetekende dit
"stukske" schrijft staat Gilze 3 aan de
vooravond van het kampioenschap.
De uitwedstrijd tegen Bavel is het laatste
obstakel dat nog door de gretige
spelersgroep genomen moet worden.
Gezien de krachtsverhoudingen tussen
Gilze en Bavel ga ik eryan uit,dat het
kampioenschap een feit was toen deze
Voozet de dru verliet.

Vanwege het kampioenschap wilde de
redaktie wat meer te weten komen over
Gilze 3. Al jaar en dag is het derde van
Gils een verzameling talenten die op één
of andere manier buiten de boot zijn
gevallen.

De volgende argumenten zijn vaak door
trainers en bestuurders aangehaald om
spelers in Gilze 3 te plaatsen:
o te oud
. te dik
. te eigenwijs (niet waar)
o te laat
o (sporadisch) te slecht
Het huidige team herbergt echte alle
kwaliteiten die nodig zijn om kampioen te
worden in een loodzware competitie met
teams als Wernhout 3, Baronie 6 en Beek
Vooruit 4. De grootste verdienste dit
seizoen was de eensgezindheid van het
team en de positieve instelling op
momenten dat het allemaal wat minder
liep. Gilze 3 mag overigens ook als
kweekvijver van de vereniging worden
beschouwd. De manier waarop jeugdige
talenten worden opgevangen en ingepast
is een voorbeeld voor de vereniging. Wat
de toekomst betreft is er door
verschillende spelers uit de selectie al een
lobby gestart voor een plaats bij de
kampioenen van het derde. In ieders
geval zal onze leider/speler Albert
Smeekens niet meer van de partij zrjn. Na
een glansrijke carrière zal d'n Huppel een
stapje terugdoen.

Een speler

zooo

Alhoewel het een tr.ldje stil lijkt te zryn
geweest rond het pupillenkamp 2000
kunnen we jullie mededelen dat er achter
de schermen heel hard is doorgewerkt om
het gehele kamp georganiseerd te krijgen.
Het aantal deelnemers is bekend. ln totaal
hebben zich 98 spelers en speelsters voor
dit unieke evenement opgegeven. 34 D-
pupillen, 26 E-pupillen en 38 F-pupilten
kunnen gaan genieten van een
kampprogramma dat opnieuw zorgvuldig
is vastgesteld. Ten opzichte van vorig jaar
zijn een aantal spelen vervangen maar
wat ervoor in de plaats is gekomen willen
we voorlopig nog als een verrassing
houden.
Het aantrekken van het broodnodige
aantal vrijwilligers liep dit jaar iets
moeilijker. De werkploeg en de
keukenploeg waren snel geformeerd.
Naar de teamleiders hebben we iets
langer moeten zoeken en op het moment
van het schrijven van dit stukje zijn we
nog op zoek naar een aantal
scheidsrechters voor zaterdag en zondag.
De organisatie gaat ervan uit dat ook dat
probleem intussen is opgelost.
Waar we nu nog aan moeten gaan
werken zln de slaaptenten. ln eerste
instantie hadden we een toezegging
binnen van de Koninklijke Landmacht,
maar om niet geheel duidelijke reden is
deze afgezegd en zijn we op zoek naar
een andere oplossing. Mogelijk moeten
we bij een aantal ouders gaan
aankloppen om een bungalowtent te
lenen. Hopelijk kunnen we hierover
uitsluitsel geven op de
ouderinformatieavond welke gehouden
zal worden op maandag 22 mei a.s. om
20.30 uur in de kantine van de V.V. Gilze.
Op maandag 15 mei is er voor de
teamleiders en de scheidsrechters een
speluitlegavond. Ook deze zal
plaatsvinden in de kantine en begint om
20.30 uur.

lntussen zijn de uitnodigingen voor de
ouderinformatieavond en de vragenlijsten
uitgedeeld. Heb je deze nog niet
ingeleverd dan vezoeken wijje dit met de

Nb. en dat kunnen we bevestigen: Gilze 3 won de
in en Bavel met 1-2.

f

Gilze 3 lqot zkh horen

ge Yoorze* ,
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Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Café - Re s taur ant - Za\en
Cafe-Zalen-Snacl<bar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwalttarta
Bar

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

M.utustr.38Ci ilze
tel: 0161 -453813
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOETIEN
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % korting op :

Voetbalschoenen, scheenbeschermer§, voetbalkousen
of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§7aar kunt u beter terecht voor een deskundig advies????

vritdag loopavond dinsdag de grhele dag gesloten



meeste spoed te doen want het is voor de
kamporganisatie erg belangrijk om vooraf
een aantal zaken van de deelnemers te
weten. Middels het weekblad Gitze-Rijen
zullen we de deelnemers en hun ouders
op de hoogte houden van de laatste
stand van zaken.

De kamporganisatie.

Tijden veranderen, de maatschappij
verandert, de cultuur bij bedrijven
verandert. Ongetwijfeld hebt u ook wel
eens gehoord van zeepkistbijeenkomsten.
En als je dan een beetje modeme
directeur hebt, zorgt hij of zij ervoor dat er
een echte kist beschikbaar is om zljn
medewerkers toe te spreken. Die
bijeenkomsten zip een monoloog: de
directeur vertelt, de medewerker slikt. Na
zo'n biieenkomst, heel ai en toe
afgesloten met een borrel om de eerste
schrik weg te drinken, ga je terug naar je
afdeling en praat met collega's over de
aanstaande veranderingen. Maar dat is
nog niet alles, tijdens de laatste
bijeenkomst met onze directeur vlogen
nieuwe termen om mrjn oren. Op de
eerste plaats werden we bestookt met
afkortingen, die doen het attijd goed, dat
zet de mensen aan het denken:
KS F (rritische succesfamoren),
KPI lfritiscne prestatie indicatoren),

RGA (resultaatgerichte afspraken),

BAC (aeoordelings Advies Commissie),

GC (ceorags-criteria),
PB (prestatie betoning),
SMART (speeifiek, meetbaar, arceptabel,
reatistisch, tijds gebonden),

STAR (specifiek, taak, aKie, resultaat),
BEST (Beinvtoedbaar, eenduidig, situaties,

toonbaar)

enz, enz.....
Door goed op te letten kom je er wel
achter wat het betekent en het staat altijd
wel interessant als de andere aanwezigen
je zien schrijven. Weten hun veel dat je
alleen maar de verklarende tekst van zo'n
afkorting opschrijft.
Maar dat was nog niet altes: Mijn directeur
maakte de laatste keer gebruik van
engelse termen en dat terwijl ons, in elk
geval van oorsprong, puur Nederlands is.

Logisch dus dat hij af en toe zelf nog
struikelde over de uitspraak. Hij vertelde
in een nutshell over de service
capabitities, uilitv en value bundlers. Maar
we hoefden ons geen zorgen te maken
want door middel van workshops zouden
wij vertrouwd worden gemaakt met
comfort broker zowel op lono positions als
short position§. En als we het niet
allemaal konden onthouden, ook geen
probleem, want we kregen een hand-out
waarbij we vanuit onze cockpit zelf
konden gaan bepalen of we de
maatregelen via een top-down danwel
Bottum-up-methode zouden gaan
implementeren. lk ben benieuwd of mijn
span of control niet te groot is om dit op
goede wijze te bespreken met de
medewerkers. Je zou er haast van in de
stress schieten, sterker nog, ik moet nu
echt gaan uit kijken voor een complete
burn-out. ln elk geval zal ik die mensen
adviseren een engels woordenboek mee
te nemen naar elk volgend overleg.
Tegenwoordig is dat een vereiste om een
en ander op een goede manier te kunnen
volgen. Oh ja, nou wilt u nog weten wat
ï.t.M. betekent: ......".time is moving..... [k
me maar afvragen: w.d.w.d.n.

Jean de Koninck

illcowr vtrn
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Voor vele loopt het seizoen weer ten
einde, voor de meesten zit er de
competitie al op, zeker op het moment als
u deze Voorzet weer ontvangt.
Dat wit niet zeggen dat wij als V.V. Gilze
al met onze vakantie bezig ztjn. We
hebben nog welwat aktiviteiten in petto:
27-A5-2OAO Survival voor C, B en

Meisjes AB
01-06-2000 Verenigingsdag met o.a.

mixed-tournooi
10-06-2000 Seizoensafsluitingsfeest
25-06-2000 Gezinsfietsdag

Seizoenafsluiti ngsfeest
Wat, hoe?

. Ter afsluiting van het seizoen 1999/2000
wil de aktiviteitencommissie wederom een
feestavond organiseren voor alle A-
junioren, senioren en supporters. Gelet op

T.l.l,l.
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AALSTRAAT 32
5126 CP GILZE
Tel. 0161-451908

l41A)

lrr

I
a
t
a
,,

I
I
a

,
,

MtrO

I
a--

-

-I

r-D

fl
I,l

I

tE

I

.l
rr'

ITrT

TrII rlI
í
I

I

I
I

mËË,uu nP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

MAANDAG GESLOl'EN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1 .OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT O1.OO UUR
VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1.OO UUR
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het succes van vorig jaar handhaven we
de opzet: wat goed is, goed laten!

WanneeÉ
Op zaterdag 1O juni 2000, aanvang
20.30u in de feesttent die naast de
kantine wordt geplaatst.
Voor de goede orde: de muziek stopt om
01.00u en de tapkraan om 01.30u.

De kosten?
Wij willen deze avond aanbieden tegen
een All-ln prijs van Í 30,00 per persoon.
Hiervoor kan elke deelnemer onbeperkt
drinken en gebruik maken van het net als
vorig jaar goed en ruim voldoende
vezorgde buffet.

Opgave?
U kunt zich aanmelden door
onderstaande strook volledig ingevuld in
te leveren bij Frans Aarts, beheerder van
onze kantine onder gelijktijdige betaling
van de bijdrage. U krijgt dan direct de
toegangskaarten uitgereikt. Na 2 juni sluit
de voorverkoop. Leden en supporters die
daarna nog een toegangskaart willen
kopen, betalen 35 gutden per persoon.
De aktieve (spelende) leden worden
benaderd via de leider, de 'rustende'
Ieden worden benaderd door leden van
de aktiviteitencommissie en eventueel
door het bestuur van de supportersclub.
Want ledereen is welkom: leden V.V.
Gilze, leden Supportersclub en Sponsors.
Nadat u zich hebt opgegeven en de
bijdrage hebt betaald, krijgt u direct (of via
de leider) de toegangskaarten uitgereikt.

INVULSTROOK
S EIZOEN AFS LU IT I N G S FEEST V.V.

GIIzE
zaterdaq 10 iuni 2000

Naam:

Adres

Kornt alleen / met *) paÉner
Lever deze strook in (incl. Í 30,00 p"p.) bi
Fruns Aarts, kantine V.V. Gilze.

*) doorstrepen wat niet van toepassing is

SURVIVAL
Voor de wat oudere jeugd (8, C-junioren
(ook meisjes)) wordt op 27 mei een
survival georganiseerd. Meer informatie
hierover volgt zo spoedig mogelijk, zo ook
bijvoorbeeld de lokatie! Noteer in elk
geval alvast de datum: zaterdag 27 mei
1999.

FIETSTOGHT
Op zondag 25 juni organiseren we voor
de V.V. Gilze, Supportersclub en
sponsors een fietstocht. Start en eindpunt
is natuurlijk het ons clubgebouw. Ook hier
geldt: noteer alvast de datum en meer
informatie volgt te zijner tijd.

Wliam Akkermans

Om uwr no te denkn tll
Bok

'n Ouwe bok uit Lelystad
houdt van een vrijpartijtje
Na afloop zegt 'ie dan gevat:
't ls maar'n aardiggeitje,"

0e korzct ,a200o,
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PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

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

0tót-452ó51
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

Al onze specialiteiten kunt u ool< afhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert.

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
* parsverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagensh aat 2l - Gilz,e

tel. 0161-452432

zonders.
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De afgelopen maanden hebben we met
een aantal leden, bij gelegenheid
omgedoopt tot de "kledingcommissie", ons
verdiept in het verenigingstenue. Diverse
bestaande sponsors en leveranciers zijn
benaderd en uit de offertes is op
voordracht van de ktedingcommissíe door
het bestuur besloten m.i.v. het kómende
seizoen alle teams te voozien van
nieuwe shirts, broeken en sokken.
Daarnaast worden voor de begeteÍding
(leiders / trainers etc.) nieuwe
coachjassen gekocht. Deze jassen, maar
ook de sporttassen en trainingspakken
zijn van een bekend merk, het ontwerp
van wedstrijdshirt, broeken en sokken is
een eigen ontwerp. Met name Joost van

Puijenbroek heeft aan de hand van de
wensen van de kledingcommissie en een
eigen interpretatie een tenue ontworpen
dat de komende 4 jaren door de V.V.
Gilze gebruikt zal worden. Het is dus een
uniek tenue en niet te koop in de winket.
Door dit eigen ontwerp is voor 4 )aar
uniformiteit van alle teams gewaarborgd.
Op de verenigingsdag zal het nieuwe
tenue en toebehoren aan de leden,
supporters en sponsors worden getoond.
Nog een argument om de verenigingsdag
niet te missen: noteer dus in uw agenda:
donderdag 1 juni (Hemelvaartsdag).

De kledingcommrssle

Prent vsn de mq(nd
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EEN VOORZETJE VAN

Nicole Rutten

MIJN LEEFTIJD IS IK SPEEL IN DE

11 iaar F_)

IN TMT ELFTAL

OP DIE TEAM

Laatste vrouw

V OETBALKWALITEITEN ZIJN

IKZIE ER ZO UIT

i«{o&
Verdediger

Verdedigen

V RAL LEI-IK OMDAT

Ik gruag buiten ben en omdot heí een teamsport is

Gerardus Majella school

IN MIJN VRIJE TIJD

Computeren knex en

LATER WORD IK

voetballen

\

IK VIND HET MAAR LASTIG ALS

De scheidsrechter Partiidig is.

IK ZOU FTEEL GRAAG

In het Nederlands vrouwelijk effiul komen

TKZAL NOOIT

Aan rugby goon doen

IK HEB VEEL PLEZIER ALS

We winnen

Ik een zware blessure heb

IN MIJN DROMEN

Zit ik in het vrouweliik Nederlands elftal

Voetbal(ster)

De v.v.Gilze kei-tof is
À

MIJN SCHOOL IS DE

__)

TaT§!QI\ÀIL rK JTTLLEIATEN WETEN pAr _ _



Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's.
Lid V.V. Gilze sinds:
Status bijde club:
Beste trainer:
Mijn ldool:
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 man:
Je sportkwaliteiten:

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

Anja Oprins
Oranjestraat 124
30-1 0-1 974
Leef van dag tot dag
Voetballen, postzegels vezamelen
01-01-1988
Leidster E2
Louis van Gaal
Edwin van de Sar
Nee
Alleen in het weekend
C'est la
Er íemand ergens over struíkelt
Als ze steeds hetzelfde blijven vragen
Geen geld meer hebben voor een drankje
Een goed weekend
Even balen en dan gewoon weer verder
Maakt niet uit als het maar swingt
Geen
Als ik slaag voor de SOD-opleiding
Het geld niet op tqd op de rekening staat
Friet
Kan goed luisteren
Weinig geduld met bepaalde dingen
Tom Cruise
sportief, een goede inzet, doozettingsvermogen,
conditie, keepen, vrij goede uittrap,
het inzicht is vrijgoed
4-3-3
Zie er erg ovezichtelijk uit en het is fijn om te lezen
Mensen die whisky drinken
Sportprogramma's en films
De velden en de doeltjes voor de jeugd
Mensen die ik niet heb uitgenodigd
Dat het ooit allemaal goed komt op de wereld
Een grote prijs wnnen in een loterij
Mensen de liegen
Meestal 's maandags
Word aan gewerkt
De Klauw van de valk
Laat je niet gek maken
Een uedstrijd spelen met het Nederlands dames elftal
Belgische Ardennen
Vrijwilligers
Een wereldreis maken van een jaar
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Historie U.U. §ilze

Hoewel we met onze rubriek Historie V.V. Gilze de zestiger jaren al waren binnengestapt,
gaan we voor één keer heel ver terug in de tijd en wel naar 1937. ln het jaar hieraan
voorafgaand bestond de R.K. voetbalvereniging "Gilze" 15 jaar. Via de onderstaande brief
werden de leden geïnformeerd over de reden van het mislukken van "eene groote
Vlaamsche Kermis" met als resultaat: een bestuurscrisis!

Irod,rn vaa öe B. E,Toctb alvcraenlg{ "g 
. GILZE.

GILZB.

Wain{getr va^n U en r§zc1f allsrulast, hebbea }:unnen veraoed.ot
dat de beapmk{ngen ontrent d,e vlcrlag rran ons l5-Jarlg bestaan zulk
eca afloop zouden hebbsn.

Nlenald Uwar zal er aan twdfelea dat rv§ b,j al oBze r,raatreEeloa

GE oaz€ plannen vóór alles het welzijn van d-e Club voor oogen hadden.

Bszlcld act d.at 
""plangca 

b,addca rij 't groote plaa opgevat tegelijk
neÈ ecoe gepaeto i'eeety1e3{ng ook't tekorb yan onze kas te d.elgen,

Ja zoo noge§k ia een batlg aaldo on te zefreD.
Dc op touw gezette groote verlotlr8 gelukte door verschllleade

oneta.Edlgbdotr elechte gedeelteldk. AI onz6 hoop was nu geveetlgri
- op cene groote Y1'rams:che kem.Le. Doorrlat oaze GoeetcUjk Advleeur

zlch verzette tegea eene Ylaaroscbc Keruls net geoelgde bed.lealag ea

'' ccne ultepraal vaa xíoaaelgneur tu dleo zln overlegèe, hebben 2 oazer
glch tot loacelgneur gerenÀ.

Ilad.at líoaeelgneur oDa la d,ezc zeor raa te5enoet trekomen cn

ona, altbans geèeelte§k, èc gevraagdo kemls tocetondr bleek ter be-
gtuurevergeàerLagj dat er toch nog niet d.e steunlng was, aoodlg otl zoo'n
onderneuea vast ea zeker te doen slagea, zoodat oad,ergeteekeod.eu hlertÉt
en ook rrlt aI 't yoorafgsgaÀc àe voor d.e hatrd. Ilggende coucluale trokken
en hoïeI bulteagewooB aood,e 6D zeet tot hun ap§t hun nandaat als be-
st.r urs]*ld bebben aeerigc1e6d,.

Dlt wlI nlet zoggoa. d.at "Gllze" voor oas heeft afged,aan. Il1-
tcgend,eeL Fij b§ven volbloed 'Gilz6'-suppoÉer's. U zulÈ one zlea bij
Ers reAstrijdcn, vqi zullen ueeJulcbea tdj Bre ovenrínn{n$6a eu IhB ned,en-

lagcn zullsa we trachtea goed te pratea. Etecds kantGllze' rokenen op

ong al1er stauu, o,aterleel zoowel a1s noreel. Joagens't 8a Jultle
goed.. Leve'Gilzet. r'%.
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrorse ogen ziet u her direcr: deze

jongens gaan voor elkaar door her vuur. Door

niets laten zij zich uit her veld slaan. Àl krijgen ze

er tien tegen. Mer z'n allen her veld op, mer z'n

allen er ook weer af.

Het idee dat je door samenwerking iers moois

kunt opbouwen, spreekt de Rabobank bijzonder

aan. Waarom? Omdat we midden in onze silmen-

leving staan. Omdat we altijd ons sreenrje bijdragen.

Ook als dat berekent. dat we onze resenes

moeten aanspreken. \ïanr ive zerten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatselijke gemeen-

schap. Met geld, maar veel liever nog mer berrok-

kenheid. \7ij staan voor u klaar. Ook na her laarsre

fluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voon

Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

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

k,t


