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(@ A. Hessels @
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel . : 01 61 -451 335

De moderne pomp maar nog met de oudenruetse service

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:

= Bank of giropas

=+ Lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

ln de shop kunt u betalen met:

= Visa Card

= Euro Card

= Kontant

=+ Bank of giro

= Lokale kaart
+ Multi Tank of Travel Card

Wasserette:

= Voor auto, [Vlotor, Fiets, Bus, Caravan enz

ln de Shop kllnt u terecht voor:

= Diverse soorten olie

= Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten

=+ Nieuwste CD's

=+ Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openinqstiiden:
=+ Met tankpàs: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag: 07.00u - 20 00u

=+ Zaterdag: 08.00u - 18.00u
+ Zon- en feestdagen: gesloten

f,utofood Tqnkstqtion f,. llessels is ccn hoofdsponsor vqn V.V. Gilze
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De Vootzet
(8" seizoengang zooo/zoor, oktober/november zooo, nummer z)

"De Voorzet» is het cluborgqan Dan:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus t37, 5tz6 Zl Gilze

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilzet or6r -4 I 3 I or6r - 5187

ln dit nummgf......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:
=+ Aanmelden voor Kerstclubavond Supportersclub
+ een Voorzetje van Thomas Kock
3 "261'ggn" voor de toekomst.....

=+ effe bijkletsen met ...... Ad Klaassen

= terugblik Algemene Ledenvergadering r6 okt. zooo

6oed om te weten:
V.V. Gilze:

a Aantal leden V.V. Gilze:456 (per oktober zooo)

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

Dat kan, graagzelfs. Even een belletje naar 455549
of een briefje afgeven bif Nerhovensestraat zB
of Heuvelstraat r r en wij schrijven u gïaag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: zz 9 (per oktober zooo)

lnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet,':
. op diskette (Word of WordPerfect) of via e-mail:
akkertf e@worldonline.nl
Uiterliik datum: r december zooo

' oP Papier:
Uiterlijk datum: zs november zooo
o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons club bouw

+526t5

o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap
V.V. Gilze:
BijArno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel.45rr69.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!



HYPOTHËKEN?
Belangrijke zaksn boaprook Jo met vakmensent nrf;ï,

ïË
venzekeringsadviesbu reau
roelands bv

. SPEELTUIN
(Volgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

. PARKEERTERREIN

EETGAFE

D'n Brooy
Chaamseweg 21 - Gilze - Tel. 0161-451S48

De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= Maandag: gesloten

=> Dinsdag Um donderdag: vanaf 11 00u
Um zondag vanaf 1 0 00u

,\mrken&Roelands
Wirken tttlakelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nÍeuwe naam in zekerheid

steenakkerplein 1 ïa-í 2, gilze
telefoon: Oí61-.f5 17 20 Íax O161-45 1O Og
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Effe bijkletsen met...
Ad Klaassen
Het is woensdagavond 4 oktober. Op de
Gilse kermis is het even stil. Een mooie
gelegenheid om eens even aan de praat te
gaan met Ad Klaassen. Bii
voetbalminnend Gilze beter bekend als
d'n Klaas. Van Ad is bekend"dat hij de
kermis niet ongemerkt voorbij laat gaan.
Zeker mannekesdag niet. Een vraag die
dan ook niet uit kan blijven. Hoe kwam
Ad de eerste Gilse kermis in het nieuwe
millennium door? "Doar kan ik kort
over zijn, de kermis was weer prima dit
jaar. Ik had al tegen deze en gene gezegd,
ik kan dit jaar nooit om 5 uur al zat zijn
want we moeten om half drie nog een
uitwedstrijd spelen tegen Longa z. Nou
was het zondag r oktober echt van da
pokke-weer en werd het voetbal afgelast.
Daar ging het eigenlijk al een bietje fout.
Dat had tot gevolg dat ik al goed op tijd in
de kantine zat. Als ge daar dan ook nog |ac
Broers tegenkomt dan is al wel een bietje
duidelijk hoe zo'n middag gaat verlopen.
Ik vind het overigens toch altijd wet
gezellig in de kantine en zeker mee zo'Ír
grijs weer als op dieje zondag. |ac had zijn
vrouw |o ook meegebracht dus ook ons
Annie moest worden opgetrommeld. Wat
later op de middag een hapke eten bij de
sporthal en daarna zijn we nog een pilske
goan pakken bij De Kronen. Volgens |ac
Broers stond ik doar rond half acht
Ietterlijk en figuurlijk te slapen.
Inderdaad rond die tijd is zo'n bietje het
licht uitgegaan."Zo beschrijft Ad de eerste
kermisdag. Annie die het verhaal
aanhoort zegt. "Hij kan er niet meer
tegen. Mar daar wil hij nog niks van
weten. Na zo'n dag zou je denken d.an zal
hij mannekesdag wel laten schieten. Maar
nee hoor, aan mannekesdag en de voetbal
doar moogde bij onzen Ad nie aankomen.
Dat is zo ongeveer heilig voor hem. De
bestuursvergadering werd er zelfs voor
verzet." Zo weet Annie te vertellen.
Genoeg over de kermis want daar kwamen
we eigenlijk niet voor. D'n Klaas stopt als
bestuurslid. Na ongeveer 18 iaar vindt hij

het welletjes. Hoe is hij tot dit besluit
gekomen? "Ik zal eerst eens vertellen hoe
ik in het bestuur gekomen ben. Bij een
Àlgemene Leden en |aarvergadering, zo'n
18 jaar geleden, zei |oop van Diik (oud
voorzitter) als er geen bestuursleden
bijkomen dan is er maar één weg dan
stoppen we ermee." "Dat ging deze jongen
duidelijk een bietje te ver. Geen V.V. Gilze
meer. Dat kon niet bestaan. Ik ben
absoluut geen bestuurder maar ter plekke
kondigde ik aan bestuursiid te willen
worden. Zo is het gekomen. Waarom stop
ik ermee? Zoals ik al gezegd heb, ik had
zelf het gevoel dat ze niet veel met me
konden. Onvoldoende verstand van de
centen en van al dat secretariaatswerk.
Het lijkt er tegenwoordig alleen maar
ingewikkelder op te worden. Ook de
zakelif kheid neemt toe. Toen ik voor heel
even, althans op papier, secretaris \À/as van
de V.V. Gilze moest ik voor het tekenen
van een sponsorcontract met ferry Aarts
en William Akkermans naar
drankenhandel Van Enschot. Ik dacht
daar een gezellige avond tegemoet te gaan
maaï na z pils)es stapten de heren op. Ik
bedoel maar. Ook de jongeren moeten het
zo zoetjes aan maar eens overnemen.
Daarom stopt d'n Klaas. Dat betekent niet
dat ik de V.V. Gilze de Íug toekeer.
Absoluut niet. De V.V. Gilze is gewoon een
belangrijk deel van mijn leven geworden
en ik hoop dat het nog lang zo blifft. De
taken die ik al deed, btijf ik gewoon doen.
Zoals b.v zorgen dat de aanpiakbiljetten
voor de wedstri)den van r op tijd bezorgd
worden. Verder speur ik naar
zoekgeraakte ballen. Of ik dat trouwens
mag bliiven doen dat zit nog. iohn Aarts
die er laatst ook op uit werd gestuurd om
3 ballen te gaan zoeken, kwam er met 4
terug. Ook zorg ik dat deuren op tijd
gesloten worden en doe het nodige aan
on<lerhoud. Kortom ik ben een stand -in
voor van alles en nog wat. Zo verduidelijkt
Ad. Annie: "Er gaat geen dag voorbij of
onzen Ad moet wel even naaÍ het
voetbalveld en ook dat zal zo wel blijven."
Gaat d'n Klaas het bestuur missen? Ad:
"Het zijn allemaal prima firensen die van
het bestuur maar de vergaderingen met
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hen zal ik zeker niet missen. Ik heb wel
eens tegen Aimé gezegd, ik wil wel van
die sauwelavonden af.

Dat ik dat niet vervelend bedoel naar wie
dan ook van het bestuur zal duidelijk zijn.
Ik heb waardering voor hoe zaken
aangepakt worden en hoe er
samengewerkt wordt." Zo verduidelijkt
Ad. Naast het bestuur en de
activiteitencommissie waar Ad lid van
bliift , is hij al jaren betrokken bij Gilze z

ais leider en grensrechter. Ad: "Ge gelooft
het of nie, mar ook ik heb gevoetbald en
wel tot mijn zr jaar. Toen ik geblesseerd
raakte zeiden mijn medespelers, Klaas
goade gij mar vlaggen en zo is mijn
betrokkenheid bij Gilze z ontstaan. In die
lange tijd , inmiddels zo'n 44 jaar heb ik
Gilze z zeker z seizoenen alleen gedaan.
Hiervan herinner ik me een
kampioenschap in een uitwedstrijd tegen
Virtus 2. Bii verlies zou Baronie 2

kampioen worden. Dit team was vrij en in
zijn geheel op deze wedstriid afgekomen.
De bloemen waren echter voor Gilze z en
doar was d'n Klaas maar wat trots op. Het
zijn zo van die wedstrijden dat heel mijn
biologische huishouding van slag is.
Nerveuze spanningen hebben mij dan in
hun greep. Om het wat moderner te
zeggen , d'n Klaas is dan behoorlijk
gestresst. Dat gold ook in '98 voor de
wedstrijd tegen E.B.O.H 4 toen na winst in
de laatste minuut de kampioensvlag
gehesen kon worden. Eén jaar later was
het alweer prijs. Toen moesten alle zeilen
bijgezet worden om niet te degraderen in
een wedstrijd tegen Baronie z. Dat was
tevens de laatste wedstrijd van Frans
Oomen als leider van Gilze z. Er werd met
5-2 gewonnen. De scheids die van het
vertrek van Frans op de hoogte was had al
tegen mij gezegd als de wedstrijd het

toelaat heb ik nog wel een geintje in petto.
Een paar minuten voor tijd begon de
scheids zich met Frans te bemoeien. Hij
zorT zich moeten onthouden van
opmerkingen op de leiding. Frans snapte
er geen hout van en dacht, deze man
spoort even niet of hij is aan het
verkeerde adres. Toen Frans mij wat naar
voren begon te duwen, alsof de Klaas zich
niet behoorlijk gedragen had, kreeg Frans
tot zijn verbazing nog rood ook. Toen
Frans daarvan over de rooie dreigde te
raken werd snel duidelijk gemaakt hoe de
vork werkelijk aan de steel stak.n' Zo
geniet Ad nog wat na van enkele seizoen
die nog maar kort achter ons liggen. Dat
was effe bijkletsen met Ad Klaassen . D'n
Klaas liever gezegd. Een man die op een
geheel eigen wijze bijdraagt aan een goed
verlopend verenigingsleven bij de V.V.
Gilze. Tot slot. Ad zeer bedankt voor dit
buurtpraatje en welterusten want ge zult
wel een bietje moe zijn naar zo'n zwaar
kermisweekencl.

los van Dongen

De eu d en...
Ik heet Sooi Laurijsen, ben g jaar en ben al
3 jaar bij het voetballen. Ik speel in de Ez.
Ik speel rechtsvoor. We hebben nog niks
ge\À/onnen dit jaar. De tegenstanders zijn
veel groter dan ons en ze schieten zo hard.
Vorig jaar wonnen we alles met de Fr en
werden wij kampioen. Ik ben voor NAC,
ik ga elke thuiswedstrijd. Glenn Salmon is
mijn favoriete speler. We zitten in vak G.
Vorig jaar, toen NAC kampioen werd, was
ik er ook. Ik ben vorig jaar veel geweest.
Ook naar de uitwedstrijd van NAC tegen
Telstar. Toen kregen we kaartjes voor de
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Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willem een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

Niet direct een morlent dat je
koppelt aan een verzekeringsmaat-

schappij. Maar ool< clit 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 dc lol<alc

pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGLAZITIGEI!,

Als het goed en snel moet !!!!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161 -1227305
Telefax 01 61 - 225804



ere-tribune. Ik hoop dat ze in de ere-
divisie blijven. ik vind voetbal het
allerleukste om te cloen. Ik vind het leuk
als we met Gilze gaan zaalvoetballen in de
kerstvakantie. \a mij mag Sjors Legius
schrijven. Tot zien bij Gilze.

Sooi Lauríjserr

koffietafel kunnen openen met een
smakelijk eten. Wees op tiid aanwezig
maar liefst niet voor rB.3o uur zodat ook
wii op deze zeer drukke dag ook even
kunnen eten. De avond is net als de

voorgaande avonden. Eerst lekker eten
wat drinken en een paar rondjes Bingo,
lekker buurten en de loterij natuurlijk.
Tijdens deze koffietafel voorzien wij u van
koffie en of thee. Na de koffietafel kunt u
tot sluitingstijd gewoon drinken wat u
wilt. dat is in de prijs inbegrepen. Het
restant lapt de kas bij. Wij hopen weer op
een volle Kronen en wij wensen u alvast
veel plezier toe. Terugdenkend aan de

vorige keren zal dat best wel lukken. u
dient zich wel op te geven bij een van de

bestuursleden van de supportersclub met
daarbij uw betaling voor deze avond.
Graag voor maandag 4 december dan
kunnen wij deze avond netjes voor u
regelen zodat het u aan niets ontbreekt.
De bijdrage voor een lid is f zo, -- Voor een
introducé f 3o,--

Graag tot dan!
Uw bestuur

a
t

Nieuws van uw
supportersclub

Beste leden van de supportersclub,

Hierbij nodigen wij u uit vooï het
bijwonen van onze Kerstclub-avond op
zaterdag 16 december. Wif verwachten u
vanaf r8.3o uur zodat wij om r9.oo uur cle

Uitnodiging voor het bijwoner van onze
jaarlijkse Kerst/clubavond.

Datum:
Aanvang:
Plaats:

r6 december
r9.oo uur
Hotel De Kronen

lnschrijf strook
Kerstclubavond 2000

Naam lid supportersclub:

Naam introducé:

Adres:

Eigen bijdrage van f ............,oo hierbij
ingesloten.
Deze strook met bijdrage in gesloten enuelop
inleueren bij een vqn de bestuursleden vant de

Supportersclub.
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Pupillenbingo
Beste pupillen van de V"V. Gilze
Wii nodigen jullie alien uit op onze

faarliikse bingomiddag die weer wordt
gehouden in de kantine van jullie club. De
kantine is dan allen open voor de pupillen
van de V.V. Gilze. Wat wij van jullie
verwachten is het volgende. Neem een
stift of pen mee en natuurlijk een vrolijk
gezicht. Steek verder wat spufJetjes in je
broekzak. Wat wij niet graag zien is dat ie
geld bij ie hebt. Wil zorgen voor drinken
en snoep en vele, vele prijsjes. Ook zouden
wij van jullie gïaag een wenskaart
ontvangen en ook daar kun je nog een
leuke prijs mee winnen. De bingo begint
om r4.oo uur en duurt tot circa r6.oo uur.
Bii ons telt binnen is binnen en betekent
binnen bliiven totdat je ouders je weer op
komen halen. Heel veel plezier en geluk
deze middag. Laat het weer heel druk
worden. dus voor alle duidelijkheid . deze
middag is geheel gratis met snoep en
drinken dus laat clat geld maar thuis.

Groetjes van de supportersclub

Man....

De ezel antwoordde : Op die wijze 3o jaar
leven, dat is veel te lang. A.u.b. geef mij
zo iaar te leven" En zo geschiedde....
Daarna, schiep GOD de hond en zei tot
hem:
"je zult een hond zijn, je zult je baas en
alles wat hem toebehoort bewaken en je
z:ult zijn beste vriend zijn. |e zult het afual
van zijn tafel eten en z5 jaar leven".
De hond antwoordde : "25 iaar leven zoals
een hond, dat is veel te lang. A.u.b. geef
mij maar r5 jaar te leven".
En zo geschiedde....
Vervolgens schiep GOD de aap en sprak
tot hem:
"je zult een aap zijn; je zult als een idioot
van boom tot boom springen ,.. je zult
komisch zijn en zo jaar leven".
De aap antwoordde: "De idioot uithangen
geclurende zo jaar, dat is veel te lang.
A.u.b. niet langer dan ro iaar".
En zo geschiedde ....

Uiteindeliik schiep GOD de man en sprak
tot hem : "je zult een man zijn, het enige
levend wezen op aarde met een
denkvermogen. |e zult gebruik maken van
ie intelligentie om de heerser van de aarde
te zijn, je zult de aarde en zijn bewoners
domineren en je zult 3o jaar leven".
De man antwoordde : "M..r 1o jaar ??l Dat
is veel te weinig om eÍvan te profiteren.
A"u.b. geef rnij de ro jaar die de ezel
weigerde, de r5 jaar van de hond en de ro
jaar van de aap". En zo geschiedde.... Dat
is de reclen waafom vanclaag een man 30
jaar leeft zoals een man, dominant en
gelukkig. Vervolgens tïouwt hii en leeft
hij ro jaar als een ezel, hard werkend en
een zware last op ziin schouders dragend.
Daarna komen er kinderen, en leeft de
man 15 jaar als een hond, die zijn huis en
zijn bewoners bewaakt en krijgt wat de
anderen niet wilden. Uiteindelijk komt
zijn oude dag en leeft hij nog ro jaar als
een aap, de clown uithangend om zijn
kleinkinderen te vermaken... Zoals hii had
gevraagd....

GOD schiep de ezei en zei tot hem:
"je zult een ezel zijn, die constant zal
werken en zware lasten op zijn schouders
zal dragen. fe zult gras eten en
intelligentie ontbreken. ]e zult 3o jaar
leven".
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Terugblik op de
Algemene
Led e nve rgade ring
Op maandag t6 oktober zooo vond de

iaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaats.
Wat later dan gebruikelijk, dit vanwege
het feit dat niet alle bestuursleden in de
gelegenheid waren om een eerder datum
te prikken waarop men allemaal aanwezig
kon zijn. Ook dit jaar zijn er weer een
aantal leden gehuldigd vanwege een
jubileum-lidmaatschap. Dit jaar waren
dat:
o Gerard Aarts, 5o jaar lid
r Louis vanTrier, 5o iaar lid
r ]ac Broers,4o jaar lid
o |ac Clemens, 4o jaar lid
o |ohn Klaassen, z5 iaar lid
r Bart van Riel, z5 iaar lid
o Martiin Roovers, z5 jaar lid
o Hans Hamels, z5 jaar lid
En natuurlijk werd door onze
penningmeester Tineke van Vugt de
jaarrekening gepresenteerd en de
begroting voor het thans lopende seizoen.
Uit die cijfers blijkt dat we weliswaar nu
een financieel gezonde vereniging zijn,
maar dat er duidelijk signalen zijn dat we
de kosten een opgaande lijn vertonen en
dat houdt in dat ook de inkomsten moeten
stijgen. Hierdoor dienen de leden er
rekening mee te houden dat we
bijvoorbeeld volgend jaar de contributies
moeten verhogen en/of de kantine-
prijzen. Wat we met zijn allen nu al
kunnen doen is de uitgaven minimaal
houden. Wees dus kritisch en vraag je
steeds weer af, kan het ook anders of
goedkoper?
Ook de secretaris, Cees Kock, reikte de
aanwezige leden het jaarverslag uit. Alle
noemswaardige feiten van de
verschillende commissies en ook de
verrichtingen van alle teams zijn in dit
verslag vastgelegd.
Een vast onderdeel is elk iaar ook de
bestuursverkiezing. Volgens het rooster
van aftreden legden Peter Blok en Ad

Klaassen hun functie neer, Mart
Machielsen kondigde vorig jaar bij zijn
herverkiezing al aan dat hii de
bestuursfunctie voor r iaar zou verlengen.
Drie personen dus aftredend en
herkiesbaaÍ vooï een volgende termijn
was alleen Peter Blok, die overigens zelf
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn op
deze vergadering. Peter Blok werd volgens
verwachting herkozen zodat het thans
zittende bestuur bestaat uit 7
leden.Uitbreiding hiervan is zeer gewenst,
zodat nu ook wordt uitgekeken naar
geschikte kandidaten om de opengevallen
plaatsen in te vullen.
Ten slotte was er op de vergadering nog
een voordracht voor twee leden tot "Lid
van Verdienste". Dit zijn Toon
Diepstraten en Ad Klaassen. Beiden zijn
door de aanwezige leden met volledige
instemming hiertoe benoemd. De
felicitaties werden, ondersteund met
bloemen, overhandigd door voorzitter
Aimé Cruijsbergs.
Voor wat betreft de bestuursmededeiingen
ging Aimé onder andere in op:
. de vastgestelde Normen en Waarden

waaraan wii als vereniging ons
wensen te houden

. de personele problemen in de kantine.
Er is welis\À/aar een vaste bezetting
voor de bar, maar de keuken moet nog
worden 'bemenst'. Twee weken na de
Algemene Ledenvergadering liet het
bestuur een zgn. "brand-brief" naar
alle leden uitgaan om mee te zoeken
naar oplossing van deze personele
problemen.

o stand van zaken m.b.t. de
privatisering.

Wílliam Akkermans

"Zorgen" voot de
toe ko mst...
De kop van dit artikel kun je op twee
manieren interpreteren:
. zorgdragen voor continuïteit
. aanwezigheid van onïust
Beiden zijn van toepassing op onze
vereniging. Als ie bijvoorbeeld kijkt naar
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de wijze waaïop met name Tineke van
Vugt, uiteraard in overleg met andere
bestuursleden, zorgt voor de financiële
huishouding, dan kun je spreken van een
waarborg voor de continuïteit van onze
vereniging. Net als in de tiid van de vorige
penningmeester, |erry Aarts, is er sprake
van een zgn. "vetlaag" die schommelingen
in inkomsten en uitgaven binnen
bepaalde marges moet kunneÍt"opvangen.
Blijft natuurlifk dat we jaarlifks kritisch
moeten kijken die inkomsten én uitgaven.
Maar hoewel zonder geld tegenwoordig
niets meer mogelijk lijkt (en ook is!),
bestaat een vereniging voor het
belangrijkste deel uit de leden. Voor ik
verder ga, geef ik eerst de betekenis van
het woord "vereniging" volgens het
woordenboek: organisatievorm die het
personen mogelijk maakt zích aaneen te
sluiten teneinde zonder winstoogmerk
samen te werken volgens regels en voor
een bepaald doel.
Met name onze oudere leden zullen
kunnen beamen dat vroeger een
vereniging echt iets van ons allen was.
Tegenwoordig liikt het meer op een
organisatie waar je tegen betaling kunt
sporten. En als leden zich hiermee kunnen
identificeren en het op die manier
beleven, dan zit je als vereniging, en dus
ook V.V. Gilze, in een neerwaartse spiraal.
Dan ga je als vereniging totaal voorbii aan
de functie van een club, dat een
ontmoetingsplaats moet ziin om samen te
sporten en samen te zorgen voor de
faciliteiten die dit in stand kunnen
houden- |e kunt het vele werk niet meer
met die enkele vrijwilligers blijven doen.
En hoewel naast kwantiteit ook kwaliteit
van vrijwilligers gewenst is, kan elk lid
zich verdienstelijk maken, van klein tot
groot, van jong tot oud. Of je nu veel óf
weinig tijd beschikbaar hebt voor je
vereniging, alles is inpasbaar.
Wat is nu feitelijk de boodschap van dit
artikel?
Ik maak mif ernstig zorgen (lees dus
"ongerust") over de toekomst van de V.V.
Gilze. Het is leuk dat onze vereniging
groeiende is, op het moment van dit
schrijven zitten we al op 558 leden (!)

maar het zal duidelijk ziin dat op vele
terreinen dit alles in goede banen moet
worden geleid. Kijkend naar het huidige
bestuur, zijn dat allemaal personen die
een fulltime-functie hebben, sommigen
zelfs meer dan de 'normale' 40 uur, zodat
veel, zoniet alle vrije tijd wordt opgeslokt
door de V.V. Gilze. Voor de andere
vriiwilligers, (commissieleden,
kaderleden, leiders, coördinatoren,
"hulpen allerlei" enz. enz) zal dat niet
anders zijn. Daarom is uitbreiding van het
vrijwilligerskorps onontbeerlijk en beslist
noodzakelijk! Nu is het al vaak dat er
taken blijven liggen, minder goed of zelfs
niet worden uitgevoerd.
Ik verwacht heus niet dat na het
verschijnen van dit clubblad de telefoon
roodgloeiend zal staan bij de
bestuursleden, maar waar ik wel op reken
is:
r. op de eerste plaats een stuk begrip

voor deze situatie en een grotere
positieve houding t.o.v. de vereniging
en de leden die hun nek uitsteken
(lees: vrijwilligers) in het bijzonder.

2- Op de tweede plaats, zodra die
begripsvorming voor de huidige
situatie een feit is, reken ik er op dat
leden gaan meedenken op welke
manier die neerwaartse spiraal kan
worden omgebogen in een opwaartse
richting. Dat kan door daadwerkelijk
in overweging te nemen plaats te
nemen in het leger van vrijwilligers

Voor de enerzijds noodzakelijke
ondersteuning, maar ook een nieuwe
frisse kifk op de ontwikkelingen hebben
echt nieuwe kaderleden nodig voor:
. activiteitencommissie

het organiseren en begeleiden van
nevenaciviteiten, denk hierbij biiv.
aan tafelvoetbaltoernooi, fietstocht,
afsluitin gsfeest etc.;

. jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft de

organisatorische leiding van de
jeugdafdeling. Daartoe hebben zij
kontakten met het hoofdbestuur,
overige commissie's en andere
verenigingen. De jeugdcommissie
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heeft de dageliikse leiding van de

ieugdafdeling alsmede een eigen
budgetverantwoordelij kheid.
Technische commissie
De taken v rn deze commissie kunnen
o.a. als volgt worden weergegeven
- begeleiding van trainers.
- coördineren van opleidingen voor

vorming van technisch kader.
- bewaking van de uitvoerjng van het

technisch beleidsplan.
- het in stand houden en verbeteren

van het spelniveau van de presta-
tieafdelingen.

- mede verantwoording dragen voor
het aanstellen van trainers, leiders
en verzorgers bij de elftallen.

- coördinatie van overleg tussen TC en
andere commissies, trainers,
verzorgers, Ieiders en vooral ook de
spelers.

kantinecommissie
W'erkzaamheden van deze commissie
zijn onder meer:
- bar- en/of keukenbezetting volgens

roosterprincipe
- inkoop van drank en voeding- en

genotmiddelen
- financiële verslaglegging vooï de

penningmeester
- openen en afsluiten van de kantine
onderhoud en accommodatie
De werkzaamheden van deze
commissie bestaan voornamelijk uit
het planmatig onderhouden van
gebouwen en terreinen, voorzover dat
niet door de gemeentelijke overheid
gebeurt.
sponsoring en P&R
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het weïven en onderhouden

contacten met sponsors
- het samenstellen en uitgeven van

een tweemaandelijks clubblad
- het wekelijks verzorgen van de kopij

voor het weekblad Gilze en Rijen
(uitslagen, programma en
belangrij ke mededelingen)

jeugdleiders / jeugdtrainers
Deze werkzaamheden zijn samen te
vatten ais het begeleiden van
jeugdteams vóór, tiidens en na

wedstrijden op zaterdag en eventueel
het trainen van een team op een
doordeweekse avond
hoofdbestuur
In het huidige beleidsplan wordt
ervan uitgegaan dat vanuit elke
commissie één lid plaats neemt in het
hoofdbestuur. Op die manier houdt je
de lijnen kort en de communicatie
optimaal. Op dit moment en in de
nabije toekomst zíjn el vakature's
voor:
- bestuurslidjeugdzaken
- bestuurslidkantinezaken
- bestuurslid Sponsoring & PR

De taken van de diverse commissies
zijn in het kort al weergegeven. Voor
een bestuurslid worden daar aan
toegevoegd enkele representatieve
taken, zoals het volgens een rooster
aanwezig zijn bij
verenigingsaktiviteiten en bii
overlegvergaderingen met andere
verenigingen of instanties.

Voor degenen die overwegen om de V.V.
Gilze te ondersteunen bi, een van
voornoemde functies, is het belangrijk te
vermelden dat het allemaal onbezoldigde
functies zijn. |e moet én kunt zoiets alleen
doen als je je er voor rooo/o wilt inzetten.
Aan de andere kant, het mogen dan
onbetaalde functies zijn, de ervaring leert
dat je kennis op vele terreinen wordt
uitgebreid"

Ten slotte nog een laatste opmerking. Ik
heb dus "zorgen voor de toekomst" en
hoewel ik dit artikel op peïsoonliike titel
heb samengesteld, meen ik te mogen
zeggen dat ik het volgende namens de
andere bestuursleden kan meedelen:
Niemand uit het thans zittende bestuur
zal er zomaar het bijltje bij neerleggen en
de vereniging laten voor wat het is.
Echter, er dient wel voldoende draagvlak
te zijn om de vereniging op koers te
houden, op de weg die we zijn ingeslagen.
Bovendien dient voor elke vrijwilliger,
dus ook voor eer bestuurslid de functie
zodanig veei uitdaging te bieden dat het
plezier aanwezig bliift. Want als op een

a

a

a

a
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bepaald moment het plezier structureel
achterwege bliift, dan zal dat voor de
vereniging betekenen dat die vrijwilligers
gaan afhaken en de V.V. Gilze verder
wordt uitgehol,l.
Dus beste leden, denk eens goed na over wat
jullie nu nog willen met onze club uoordat het
te laat is!

Willíam Akkennans

Gilze. Momenteel ben ik leider van het F-z
elftal samen met Ioost Ligtenberg en het is
zeer plezierig samenwerken met de
spelers en ]oost. Kampioen aspiraties
hebben we niet, maar leuk voetballen
kunnen we wel. Zo nt weten juilie ook
weer iets over mij. Mochten er nog vragen
zijn naar aanleiding van dit geweldige
stukje dan hoor ik ze wel. Ik ga de pen
doorgeven aan mif n overbuurman en
leider van de F-r ]ohn Oosthoek.

Jaarverslag secretaris
seizoen 1999-2000
Àlvorens terug te kijken op het afgelopen
verenigingsjaar staan we stil bij het
overlijden van Bep de Bruin op zo juli
1999. Bep was een graag geziene persoon
op het voetbalveld die jaren begeleider is
geweest van het B r juniorenelftal van de
V.V. Gilze

Bestuurssamenstelling
Na de Algemene |aarvergadering die
gehouden werd op z4 september rggg
gingen \ile met onderstaande
bestuurssamenstelling het seizoen in:
. Aimé Cruiisbergs, voorzitter
r Cees Kock, secretaris
o Tineke van Vugt, penningmeester +

Kantinecommissie
. 'William Akkermans, sponsoring en

PR + Vice-voorzitter
r PeterBlok, activiteitencommissie
r Leo Diepstraten, commissie

Onderhoud en Accommodatie
o Frank van Hoek, Technische

Commissie
r Ad Klaassen, commissie Onderhoud en

Accommodatie
o Mart Machielsen, |eugdcommissie

Leden
Per 30 iuni 2ooo sloten we het
verenigingsjaar af met in totaal 4zr leden.
Ten opzichte van vorig seizoen noteerden
wij een positief verschil van 14 leden.
Deze winst werd onder andere

lk geef de pen door
aa n.....
Ik was zeer verast toen |an van Hoek op
me afstapte en vroeg of hii de pen aan mii
door kon geven voor het schrijven van een
stukie in de voorzet. Geiukkig voor |an
heb ik ia gezegd en de pen van hem
overgenomen. Ik zal mezelf even
voorstellen. ik ben Frans Verheijen, vader
van feroen en Mark die beiden voetballen
bii V.V. Gilze. |eroen sinds kort in cle E-5

en Mark in
de F-2. Ik werk als sales manager bij
ingenieursbureau Fugro-Inpark en miin
dagelijks werk bestaat uit het bezoeken
van onze klanten. Hoe ben ik eigenliik bij
V.V. Gilze terechtgekomen? Toen Mark
ging voetballen bij de F-5 dat in die tifd
werd getraind door |oost Appels en Hans
Hamels ging ik bijna elke training of
wedstrijd wel mee om te kijken, want ik
vond het zelf wel leuk om mijn zoon te
zien voetballen en aan te moedigen. Na
enige tijd stapte )oost Appels op mij af en
vroeg of ik geen leider wilde worden, dit
heb ik in eerste instantie afgeslagen, maar
voor het begin van het volgende seizoen
belde |ohn Michielsen mij op met de vraag
om leider van het F-elftal van Mark te
worden samen met Peter Geerts en dat heb
ik toen gedaan. Zo ben ik dus
terechtgekomen als jeugdleider bij V.V.
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gerealiseerd vanwege het feit dat de KNVB
en dus ook V.V. Gilze is gestart met een
nieuwe categorie: de minipupillen (S

jarigen). De leden zijn als volgt onder te
verdelen:
. Ere-leden: r
r Leden van Verdiensten: 4
r Senioren: 85
o Rustende leden: 94
. A-junioren: rL
o B-junioren: 33
r C-junioren: 50
. D-pupillen: 56
. E-pupillen: 18
. F-pupillen: 4)
. Minipupillen: 5

Ac tiviteitenc ommissie
Deze commissie heeft er ook dit jaar weer
voor gezorgd dat de leden naast trainingen
en wedstrijden aan heel wat
neyenactiviteiten hebben kunnen
deelnemen. Zoals gebruikelijk kwam voor
de allerkleinsten Sinterklaas weer op
visite en kon jong en oud weer genieten
van het tafelvoetbaltoernooi dat niet meer
weg te denken is binnen de V.V. Gilze. Het
carnavalsbal voor de E en F pupillen
kende een record aantal bezoekers en ook
het mixed-toernooi tijdens de
Verenigingsdag had aan belangstelling
niet te kiagen. Tijdens deze dag kregen de
leden de gelegenheid om de
verenigingsman/-vrouw te kiezen en deze
keer viel deze eer te beurt aan Frank van
Hoek. De survival voor de junioren was
een grandioos succes en belooft uit te
groeien tot een echte happening. ro |uni
stond het seizoensafsluitingsfeest op het
progïamma en als laatste activiteit was er
de gezamenlijke gezinsfietstocht met de
Supportersclub. Al met al kunnen we
zeggen dat er weer een ruim aanbod was
voor alle gelederen binnen de vereniging.

)eugdcommissie
Het seizoen werd begonnen zonder een A
juniorenelftal en voor de doorstroming
binnen de vereniging is dit geen goede
zaak. Maar als er niet meer spelers in een
bepaalde categorie zijn, dan houdt alles

op. Daartegenover staat dat zowel de B r
junioren en de D r pupillen uitkwamen in
de z'klasse en zich daarin goed konden
handhaven. Dus is er voldoende toekomst
voor onze totale vereniging. Binnen iedere
leeftijdsgroep is met de leiders, naast de
drie gebruikelijke
jeugdleidersvergaderingen, gesproken
over normen en waarden, hetgeen zal
gaan leiden tot het opzetten van een
Sanctiebeleid voor zowel ieugdafdeling als
senioren. Tijdens de winterstop namen we
traditioneel deel aan de regionale
wintercompetitie en was er natuurlijk ook
het zaalvoetbaltoernooi. Sportief gezien
mogen we zeggen dat het afgelopen
seizoen een succes was. Gelukkig waren er
veel minder incidenten te noteren dan
voorheen en als we de eindstanden in de
diverse competities bekijken dan zien we
dat eï diverse kampioenschappen te
noteren vielen. Op uitnodiging van NAC
hebben we diverse keren wedstrijden uit
de Totodivisie bezocht en mede door de
steun van de Supportersclub én de
verkoop van de loten van de Grote Club
Actie heeft ieder elftalleider de
gelegenheid gehad om samen met zijn
team een leuke seizoensafsluiting te
organiseren. De V.V. Gilze was opnieuw
gastheer voor het Zwaluwentoernooi en
de opbrengst hiervan werd afgedragen aan
de stichting die ervoor zorgt dat
gehandicapte kameraad)es ook iets aan
sport kunnen doen. Het seizoen werd
afgesloten met de jaarlijkse strijd om de
Penaltybokaal en het 7' Rabobank
Pupillenkamp dat opnieuw als zeer
geslaagd de boeken zal ingaan.

Kantinecommissie
In het afgelopen seizoen is het een
gezellige drukte geweest in de kantine. Ria
en Frans hebben weer goed hun best
gedaan om het iedereen naar de zin te
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maken. De feestavond van de
"dubbeltiespot" was weer goed verzorgd en
de dartscompetitie op zaterdagmiddag was
een groot succes. Helaas hebben Ria en
Frans aangegeven er na dit seizoen mee te
gaan stoppen. Frans had er al een tijdje
moeite mee om het kantinewerk te
combineren met ziin "nachtelijke job" en
ondanks dat wij het ontzettend jammer
vinden afscheid van hen te moeten nemen
hebben wij er alle respect voor. Per einde
verenigingsiaar is het nog niet gelukt orn
een vervanger aan te trekken.

Onderhoud en accommodatie
Zoals gebruikelijk is ook dit seizoen weer
gestart met het speel klaar maken van het
sportpark. Niets wordt daarbij over het
hoofd gezien en bij aanvang van het
seizoen lag er alles dan ook keurig bij.
Naast de iaarlijkse werkzaamheden wercl
de kantine van een nieuwe verflaag
voorzien. Tijdens de winterstop werd de
bar in de kantine veranderd. De wijziging
wordt vooral door de kantinemedewerkers
erg werd gewaardeerd. Helaas mist een
enkele trouwe bezoeker nu zijn plekje in
het hoekje. Het afgelopen seizoen is ook
een begin gemaakt met het opstellen van
een onderhoudsplan voor de

eigendommen van de V.V. Gilze. Zodra de

financiële ruimte beschikbaar komt zal
dit plan verder uitgewerkt worden. AIs
laatste moet nog gemeld worden dat de

boeiboorden van de kantine veïvangen
ziin door trespa beplating. Dit
onderhoudsvriie materiaal moet er voor
zorgen dat de onderhoudskosten binnen
de perken blijven. Voor de beplating is
gebruik gemaakt van oude
reclameborden, zodat de kosten beperkt
zijr, gebleven. Een kleine groep
vrijwilligers is er wederom in geslaagd om
het sportpark op orde te houden en heeft
er voor gezorgd dat de kosten binnen de
perken zifn gebleven. Naast deze projecten
is er ook nog het wekelijks onderhoud aan
het sportpark. Het betreft hier
werkzaamheden aan het veld,
kleedkamers etc.. Het hele jaar heeft de
"dagploeg" er voor gezorgd dat er onder
goede omstandigheden getraind en

wedstrijden gespeeld konden worden.
Voor \ /at betreft privatisering dient
opgemerkt te worden dat we het
afgelopen seizoen een aantal malen met
de gemeente en cle zusterverenigingen
rond de tafel hebben gezeten. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot de afspraak dat wij een
gedeelte van het dagelijks onderhoud per
or-or-or van de gemeente overnemen, Het
betreft werkzaamheden die te maken
hebben met het speel klaarmaken van cle

velden en de zicht werkzaamheden. Bij
het laatste moet gedacht worden aan
onderhoud van de groenvoorziening rond
het sportpark. Als tegenprestatie
ontvangen wij een vergoeding. B & W
moet nu de plannen voorleggen aan de

gemeenteraad voor goedkeuring. Door het
gedwongen aftreden van wethouder Lau
Lavooij is het niet duidelijk of de plannen
inderdaad voorgelegd gaan worden.

Sponsoring & PR

Ondanks dat alle sponsoïcontracten nog
het hele jaar doorliepen is het afgelopen
seizoen een eïg zwaar seizoen geweest.
Omdat drankenhandel van Enschot had
aangegeven er na dit seizoen mee te gaan
stoppen moest men 0p zoek naar een
nieuwe hoofdsponsor. Na diverse
contacten te hebben geiegd konden op de

verenigingsdag maar liefst twee
hoofdsponsors gepresenteerd worden.
Tankstation Autofood A. Hessels is de

nieuwe hoofclsponsor voor de

seniorenafdeling terwiil Bakkerij Ad
Spapens voor een periode van vier jaar de
gehele jeugdafdeling voor zijn rekening
neemt. Naast het werven van nieuwe
shirtsponsors werd er in een speciale
kledingcommissie een nieuw tenue
ontworpen en met terechte trots werd ook
het tenue gepresenteerd op de
verenigingsdag. Gezien de positieve
reacties weten we zeker clat hier goed
werk geleverd is.
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Technische Commissie
Door een nieuwe organisatie werden de
seniorencommissie en de technische
commissie samengevoegd hetgeen een
beter werkbare situatie opleverde.
Regelmatig was er overleg met trainers en
begeleiders en de bereidbaarheid om
elkaar te helpen in geval van
spelerstekorten werd als zeer positief
ervaren. Hopeliik zet deze trend zich ook
in het komende verenigingsjaar voort.
Normen en Waarden staan hoog in ons
vaandel en gezien de diverse negatieve
gebeurtenissen die zich her en der hebben
afgespeeld is het een goede zaak dat ook
de seniorenafdeling bij het project
Normen en Waarden en Sanctiebeleid
betrokken worden. In het laatste gedeelte
van het jaarverslag komen we terug op de
resultaten van de diverse elftallen.
Tenslotte is er een dankwoord voor |os
Pijpers die na vele jaren afscheid heeft
genomen van de seniorencommissie.

Supportersclub
Net als andere jaren zorgde de
supportersclub voor morele
ondersteuning bii zowel thuis- als
uitwedstrijden, en steeds was men
aanwezig om de kampioensteams in het
zonnetje te zetten. Ook werd gedacht aan
de zieke of geblesseerde spelers en met een
opbeurend kaartje werd hen snel
beterschap gewenst. Door hun financiële
steun aan de elftallen waren de
jeugdleiders in de gelegenheid om bii de
seizoensafsluiting van hun team iets extra
te doen. Ook vermeldenswaard is de hulp
die werd ondervonden bii diverse
werkzaamheden op en rond het veld.

Over de verrichtingen op het veld het
volgende:
GILZE r (+'kiasse D)
Het seizoen werd begonnen onder Hans
Rasenberg en na tweede te zijn geëindigd
op het gemeentelijke toernooi (achter het
organiserende RAC) was de start van de
competitie erg voortvarend. Na een
overwinning en een gelijk spel volgde een
forse thuisnederlaag tegen VCW maar die
werd snel goedgemaakt en zelfs bij Rac
kwam men tot een overwinning. Half
november ging het echter helemaal fout
hetgeen resulteerde in het opstappen van
de trainer. Een korte periode namen
enkele spelers de training en het coachen
over en na wat sollicitatiegesprekken te
hebben gevoerd werd Henk |ansen
aangetrokken als nieuwe trainer. Henk
ging voi enthousiasme aan de slag maar
kon degradatie naar de 5'klasse helaas
niet voorkomen. Ntleer dan een r2' piaats
was dit jaar niet weggelegd. |an Boomaars
had aangegeven na dit seizoen te stoppen
als grensrechter zodat niet alleen van de 4'
klasse, maar ook van Ian afscheid
genomen moest worden.

GILZE z (Res. z" klasse zo3\
Ook dit seizoen was voor Gilze 2 erg
moeilijk, en de punten werden
mondjesmaat bii elkaar gesprokkeld.
Uiteindelijk lukte het toch om zich in
deze klasse te handhaven al was een ro'
plaats hiervoor maar net genoeg. Wel
moet hierbij genoteerd worden dat door
blessures en schorsingen vaak spelers
doorgeschoven moesten worden. Bert de
Bruyn, zowel keeperstrainer als tweede
elftal trainer heeft te kennen gegeven het
iets rustiger aan te willen gaan doen en
gaat zich het komende jaar volledig op de
j eugdafdeling richten.
GILZE 1 (Res.4'klasse 4roJ
Al vanaf het begin van de competitie
maakte dit elftal de bedoelingen waar en
de ene na de andere tegenstander moest
het onderspit delven. Regelmatig werden
grote overwinningen behaald met als
uitschieters de 6-z overwinningen op
Unitas'3o 4 en Bavel 3. En juist tegen dat
Bavel kon in de uitwedstrijd het

í-ïail\:/
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Gezamenlyke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Cafe - Re s taur ant - Za\en
Cafe-Zalen-Snack<bar
Bar-f)iscotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Eetcafe
Kwalttarta
Bar

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

Nieuwsrr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

à6+iÀBKt:ïlïí:i

M

SC

aritama

hoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENE}I
KII,IDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V.GlLZE

10 % kortinq oD :

Voetbalschoenen, scheenbeschïrmers, voetbalkousen

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
§7aar kunt U beter terecht voor een deskundig advies?r??

vrijdag koopavond dinsdag de gehele dag gerloten



kampioenschap veilig gestelci worden. Na
een spannende wedstrijd wercl het
uiteindeliik r-2 en was het
kampioenschap en de prornotie een feit.
Het feest waaïover nog lang gesproken is
geworden kon beginnen.
GÍLZE + (Res. ó'klasse 6rz)
Vanaf het begin van de competitie draaide
men in de top van het klassement mee en
lang zag het er naar uit dat misschien wel
de hoogste plaats een haalbare kaart zorr
zijn. Door toch zo links en rechts enkeie
punten te hebben laten liggen en het feit
dat de directe concurrent wel punten
pakte was uiteindelijk een tweede plaats
en daarmee gepaard gaande een promotie
een feit. Resultaattechnisch een goede
prestatie maar spoÍtief gezien is er toch
heel wat te verbeteren binnen dit tearn.
Respect voor elkaar, de tegenstander en de

scheidsrechter zou het een heleboel
leuker maken.
GILZE S (Res. z" klasse ZSz)
De actieve 3 5-plussers van onze
vereniging waren verzameld in Gilze 5 en
voor het eerst werd deelgenomen in de
veteranencompetitie. Het is een erg leuk
seizoen geworden en gezien de positieve
reacties moet het mogelijk zi]n orn dit
team een hele tijd in stand te houden. Ook
de resultaten vielen niet tegen en met een

5" plaats in dit eerste jaar kunnen we best
tevreden ziin.

Ieugd
Zoals reeds gemeld konden we het
afgelopen seizoen geen A-juniorenteam op
de been brengen zodat we met
dispensaties naaï de B junioren moesten
gaan werken. Toch waren er maaï liefst zo
jeugdelftallen/teams actief welke als volgt
onderverdeeld konden worden.
B-junioren z D-pupillen 3

C-junioren 3 E-pupillen 5

Meisjes z F-pupillen 5
Gilze B r en Gilze D r speelden in de
tweede klasse een volledige competitie
terwijl de overige teams in de

Najaarsreeks en Voorjaarsreeks actief
waren. Opmerkelijk waren de resultaten
van Gilze C r en Meisies z. In beide
competities liet trren de tegenstanders

achter zich en behaalde rnet verve het
kampioenschap. Hierdoor werden zij door
Johan CruyÍf uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij de strifd om de |ohan Cruyff
Schaal. Hieronder de resultaten van de
jeugdteams in de diverse competities.

Gilze B r
Gilze B z
Gilze C r
Gilze C z

Gilze C 3
Meisjes r
Meisjes z

Gilze D r
Gilze D z
Gilze D 3

Gilze E r
Gilze E z
Gilze E 3
Gilze E 4
Gilze E 5

Gilze F r
Gilze F z
Gilze F 3

Gilze F 4
Gilze F 5

NR

el
r'
4

a
3

I

VR

6'
r"
3'
4"

3'
r"

HC
6'

e

*)

3

6'
5

e
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e

e

e

2

3

I

5
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2
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2

3

I

e

e

e

e

e

e

e

4

3

I
5

3

3

4
I
I
2

3

3
x) NJ Naiaarsreeks

V| - Vooriaarsreeks
HC = Llele cornpetitie

Afsluitend kunnen we schrijven dat het
afgelopen seizoen opnieuw niet altiid
even gemakkeliik is geweest en dat het
zeker het bestuur veel energie heeft
gekost om alles geregeld te krijgen. Zeker
na de vervelende gebeurtenissen half
november was het niet eenvoudig om alles
weer op de rails te krijgen. Hiercloor ziin
toch weeï een aantal zaken die de

benodigde aandacht moesten krijgen naar
achter geschoven. Zeer gelukkig prijzen
wij ons met het vriiwilligerskorps. Ook al
wordt het steeds moeiliiker om alle
plaatsen binnen de vereniging te
bemannen (bevrouwen mag ook) spreekt
het bestuur spreekt de hoop uit dat het
komende seizoen de vereniging meer rust
zal brengen en dat we veel sportieve
successen mogen behalen.

Cees Kock, secretarís

Clubblad "De Voorzet", oktobeí/november 2000, pag. 12 -



6raag gebrachf, vers van IIw nelknan !!

ZuiaelhandeÍ
V.O.F. aan Hoek
Aalstra,at 32
51,26 CP Gilze

Tel. O 16 L-451908

GÀFI DiE ïIP

BISSCHOP DE VETPLETN 4
5126 NL GILZE
o 1 61 -452696

MAANDAG GISLOI I-N

DINSDAG GTSLO TEN

WOENSDAG GEOPENI) VAN 19.0O TO] 01.OO UUR

DONDERDAC; GEOPEND VAN 19'OO I O"T O1 .OO UUB

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16'OO TOI- O2.OO UUR

ZONDAG GIOPEND VAN 'I6.00 TOT O1.OO UUR
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Open kaart

Naam:
Àdres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V. Gilze sinds:
Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé
Moet lachen als:
Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij
Favoriet muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste man:

]e sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.v. programma:
V.V. Gilze moet verbeteren:
Dat is goed bij de V.V. Gilze
Op mijn verjaardag geen:
Geloven in:
Hartenwens:

Hekel aan:
Romantiek:
Ochtendhumeuï:
Laatste boek:
Een goe«l advies:
Dat is fantastisch:
Vakantie-oord:
Bewondering voor:
Wat doe je met f r.ooo.ooo,--

Mariska Peeters
Wildschut 7

z o-oB-r 983
IVlaak je niet te druk
Voetbal en dwarstluit
Vanaf 1995 denk ik
M.A. r speelster
Martje
Nöro Gomes

la
Ia
Die heb ik niet
Iemand stom dronken is
Zaterdag al om 9 uur aanwez\gzijn
Lekker leuk
fammer
Van alles
Daar houd ik me niet mee bezig
Nog geld op zak als ik op stap ben geweest
Om 9.oo uur al voetballen
Gewoon lekker uit eten
Ik kan soms heel lief zijn
Laks in sommige dingen
Antonio Banderas
Ik ben links en bijna altijd op tijd
Dat van Martje
Wel leuk
Heb je als je naar Fransje Bauer luistert
Westenwind
Ik vind het wel goed zo
De accommodatie
Zeurende mensen
Iezelf
Dat iedereen lang en gelukkig mag leven
(Weet ik veel)
I\'{ensen die overal moeilijk over doen
Soms
Nooit
Een van miin schoolboeken
Denk niet dat voetbal alleen een jongenssport is
r miljoen winnen
Kreta is me wel goed bevallen
Zoveel mensen
Met vrierrdinnen r week lang doen wat we willen

t
0

0
r

$

0
§
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EEN VOORZETJE VAN TK ZTE ER ZO UiT

Thomus Kock

MIJN LEEFTIJD IS

9 juar

PLAATS IN ELFTAL IS

IK SPEEL IN DE

E-3

Keeper

OP DIE PLAATS iN FIET TEAM

Verdedig ik'het doel en probeer de ballen tegen te houden

M1JN VOETBALK\\AT,I ZIJN

Goed uitkomen

VOETB IK VOO UK OI\4DAT

Omdat je met leeftijdsgenootjes samen speelt in één teom en het is 8e'zond

MIJN SCHOOL IS DE ER WORD IK

De Bolster Loonwerker

IN MIJN VzuJE TIJD

Tractors sporen, voetbullen en bii de boer werken

Ik moet voetballen of naar school moet als de maïskneuzer komt

§r

IK ZOU i_IEEL GILAAG

I

t

\ a
Alle schoten tegenhouden

LK ZAL N OOII-

De scheids uitschelden

IK HEB VEE,L PLEZIE,R ALS

We winnen

??
Er een bal door je benen gaat

IN MUN DROMITN

Een tractor hebben
\

TQT SLOT \\rll IK JULUE LA-IEN WETEÀ DAI

\

Ik het heel leuk vtnd om bij de v.v.Gilze te voetbullen À

I
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\íAN DELFT SPORT

GESPECIALISEERD IN:

odidod+*

Doelstraat 1 1

5101 PA Dongen
Telefoon.A162-312733 EaUIPMENT
Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 1Oy" tt

Aannemersbedrijf Botermans B.V.
Nieuwstraat 18a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax. 0161- 453432

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)

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

Àan die trotsc ogen ziet r,r hcr direct: clcze

jongens gililn \'o()r clkrrar do,rr hct r.'Liur. Door

niets l.rtcÍ'i zij zrcilrit het vcld sl:rarr. Al krrjgcn ze

er ticr tegen. \1et z'n lllcn hct r.cl.l op, nrer 7, rl

allen er ook rveer irl.

Het irice t1.rt je iloor slnrcnrve rking ie ts r.rr, r,,r:

ktrnr opb,rrrnr::r. sprcekr ,ie R.iboi.enk [rijzorrdcr

aan. \\'itaroir I ()ntcl;it lve ntiJ.icn in onzc slrrrrcn

leving stl.rn ()iltilt rvc litilrl ons srccnrje hijilrrucn.

Rabobank
Baa rl e-Nassau e n omslreken

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

( )rik .rls ri.rr hcrrl<e nr. rliir w,e onze reser\-es

ll'lr)(tell .t.ttt.ptul.Cn. \\;il1[ \\t 4(ttull r)it\ gfJag in

','oor .rlleriei tloclcn in onze piaarselijke gemeen-

schap. \1cr gcld, maar vtel licver noq me! betrok-

kcnhcicl. W'ii starrrr \'o{)r Lr klarrr. ()ok na her learste

11 ir rtjc.

Met de Rabobank sto je er niet alleen voor.
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