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A. Hessels
TANKSTATION

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

De moderne pomp maar nog met de ouderwetse service

24 uur snel en qem kkeliik tanken met:
=+ Bank of giropas

=+ Lokale kaart (informatie in de shop)
+ Multi Tank Card of Travel Card

In de shoo ku u betalen met:

= Visa Card
+ Euro Card
a Kontant

=+ Bank of giro
+ Lokale kaart

=+ Multi Tank of Travel Card

Wasserette:

= Voor auto, Motor, Fiets, Bus, Caravan enz

ln de Shop kunt u terecht voor:

= Diverse soorten olie

=+ Snoep en tabakswaren

=* Alle telefoonkaarten

=+ Nieuwste CD's
+ Diverse soorten poetsartikelen
+ Accessoires

Openinqstiiden:
-+ Met tankpas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag: 07.00u - 20.00u

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

f,utofood Tqnkstotion 6. Ilesscls is een sponsor vqn U.U. Gilze
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De Vootzet
(8'seizoengang zooo/zoor, april zoor, nummer 5)

"De Voorzet' is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5tz6 Zl Gilze
8 o16r - 45rgg3

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr, 5rz6 CM Gilze
8 o16r - 415r8l

ln dit nummer
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "VoorzetD aan de orde komen:

= Historie V.V. Gilze
3 een Voorzetje van Manon Klaassen

= Het laatste nieuws van Rabobank Pupillenkamp
* effe bijkletsen met...... Henk van Gestel
+ Nieuws van de supportersclub

= Etc. etc. etc.

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

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 4z,tel. 45rÍ69.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze: 458 (maart zoor)

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletie naar 455549
of een briefje afgeven bif Nerhovensestraat z8
of Heuvelstraat r r en wij schriiven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: zz9 (maart zoor)

lnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet":
. op diskette of.............via e-mail:

akkertie@worldonline.nl
Uiterliik datum: S iuni zoor
t oP PaPier:
Uiterliik-datum: S juni zoor
I De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw.

Clotbkd De Uoorct 200,
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6raag gebracht, vers van trw nelknan !!

Zuiuelhandel
V.O.F. aan Hoek
Aalstraat 32
5726 CP Qilze

Tel. O167-457908
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GAIFffi DË ïïP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

TVIAANDAG GESLOI-EN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.O0 TOT O1.OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.OO TOl O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.OO TOT 02,OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1 .OO UUR
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Effe bijkletsen met...

Henk van Gestel. De voorzitter van de
alom geprezen supportersclub van de V.V
Gilze. Henk een van de vaste waarde en
altijd een basisplaats binnen het
verenigingsleven van de V.V. Gilze. Een
man gekend om zijn geheel eigen stijl
waarbij het v.v. Gilze gevoel met de
paplepel werd ingegeven. Zo iemand heeft
ons vast wat te vertellen. Henk en zijn
vrouw Annelies wonen met hun zoon
Barry , zoals we dat in Gilze zeggen op de
Nerhoven. Op een van de eerste nog veel
te koude en natte lenteavond ontving
Henk de vliegende reporter van De
Voorzet met Brabantse gemoedelijkheid.
"Notr" zegt Henk, "vertel mar eens wat ge

allemaal wilt weten?" Zo steekt hii van
wal. Om te beginnen willen we graag van
Henk weten hoe het zo gekomen is dat de
V.V. Gilze en later natuurlijk ook de
supportersclub zoveel voor jou zijn gaan
betekenen? Henk: "Al op zeer jonge
leeftijd 3-4 jaar nam ons moeder mij in een
wandelwagentje mee naar het voetbalveld.
We gingen dan onze pa, die in Gilze 3
speelde, aanmoedigen. Ik beleefde het
voetbal ook als kleuter al intens mee.
Onze pa kon hardlopen en pakte de
tegenstander stevig aan en daar hield ik
van, was dus echt zijn fan. Ik had de pech
dat ik met klompvoetjes geboren werd. Er
waren heel wat operaties nodig om dit
allemaal een beetje naar normale
verhoudingen te brengen. Dat betekende
vaak in het gips. Tussen al dat "groot
volk" werd ik knap verwend. Er werd mij
van alles toegestopt. Marsen, chips en
meer van dat lekker goed, was miin deel.
Dus als men mij een verï'/vend manneke
vindt, dan ligt daar de oorzaak. Christ
Graafmans deed overigens de grootste
duid in het zakje. Voor hem ben ik nog
steeds Henky. Door de vele operaties die
ik eerst aan mijn voeten en later aan miin
knieën en rug moest ondergaan, ben ik
nooit aan voetballen toegekomen. Dat
hield in dat ik rnet tevreden moest stellen
met de rol van supporter. Ook daar
beleefde ik en dat is nog steeds zo veel

plezier aan." Zo stelt Henk. Inmiddels is
hij alweer bijna ro jaar voorzitter van de
supportersclub, wat genoeg zegt over zijn
betrokkenheid bii het Gilse
voetbalwereldje. Niet voor iedereen zal
het ontstaan van de supportersclub
bekend zijn maar Henk weet daar
natuurlijk alles van. Henk: "Woutje Kock
mijn privé-chauffeur, kwam eind seizoen
'9o:9t al buurtend langs de lijn met het
idee een supportersclub op te richten. Ik
zeg, ge moet doar wel een poar mannekens
vur hebben Wout. Eigenlijk voelde ik wel
voor dat idee en Wout zegde toe dat hij
het eerste lid zou worden. Toen het idee
wat vastere vormen had aangenomen
werd bij de ingang van het sportpark een
groot spandoek neergezet met de tekst,
"Word lid van de supportersclub" Er werd
ook een grote ooievaar, als symbool van
geboorte bijgeplaatst. Verder een tafeltje
met inschrijfformulieren en natuurlijk
beschuit met muisjes, aangeboden door
Wout Kock. De supportersclub was
hiermee een feit. We begonnen die
bewuste dag met maar liefst 35 leden. Ook
kreeg ik eerder de toezegging van Mart
Roovers en [o Broers dat zij bestuurslid
wilden worden. Dat was het begin." Zo
vertelt Henk niet zonder trots en enige
weemoed. Wie zijn er zoal lid van de
supportersclub? "Dit vind ik een wat
onmogeliike vraag. Laten we zeggen bijna
iedereen van de vaste supportersschare.
Ook hebben we nogal wat leden die je
zelden of nooit op het voetbalveld komen
maar de supportersclub met hun
contributie steunen. Zoals b.v. de moeder
van [acqueline Roovers Faes. Nooit kwam
zij op het voetbalveld. Toen ze gevraagd
werd lid te worden van de supportersclub
zei zel- "Ze moeten eerst maar eens een
keertje kampioen worden, dan hebben
iullie er weer een lid bii." Zo zei ze
vastbesloten. "Op 25-4-rgg3 werd Gilze r
kampioen en promoveerde naar de derde
klasse. Inmiddels is mvr. |o Faes 87 jaar en
nog steeds lid. Ze Ieest De Voorzet van
voor naar achter en van achter naar voor.
Dus ik wil maar zeggen, wie zijn er zoal
Iid?" Biina ro jaar supportersclub dat zal
niet zomaar ongemerkt voorbij gaan?
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Van kozijn tot bedrijfspand!

wii bouwen
aan ,

uw wensen

VERMEULENbouwbedrijf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161l, 22 77 72 Fax: (0161) 23 03 20

ffi Bovag-garantie AutopatA

Auto Verwiimeren
Den Bulk 9 - 5í 26 PW Gilze

Tel. Oí 6í - 45 í I 04 - Mobiet: OG - S3S84gg{
o APK II Keuringen (onafhankelijk)
o Ookdieselroet-meting
o Reparatie
o Spuitwerk
o Automaterialen
. In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
o Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren -



Henk reageert wat geheimzinnig op deze
vraag alsof hii niet alles zomaar prijsgeeft.
'Wat wil hij er wel over kwijt? "Een tipie
van de sluier. Op ,S september van dit
jaar dan is het zover en vieren we feest in
ons tweede clubhuis n.l. De Kronen.
Die avond geen discodreunen die u
hersenspoelen. We willen gewoon gezellig
kunnen buurten. We zien elkaar toch al
zo weinig. Verder zijn er artiesten
vastgelegd. Wie........? hele goeie. Doar loat
ik het bii. Ik ben er van overtuigd, dit
wordt een onvergetelijk feest." Zo zegtir,ij
heel beslist. Waar houdt Henk zich nog
meer mee bezig? "De leste tijd houd ik me
voornamelijk bezig met commanderen
van 2 werkpaarden die regelmatig op het
voetbalveld rondlopen t.w |ac Broers en
Ad Klaassen. Zii moeten er regelmatig aan
herinnerd worden wat er allemaal nog te
gebeuren staat zoals b.v. het afwassen van
het scorebord. Maar even zonder gekheid.
Zo af en toe kom ik wel eens tot wat
activiteiten zoals klussen, in de kantine
voorraden aanvullen, de inzet van het
keukenpersoneel coördineren en niet te
vergeten het mee organiseren van
jeugdkamp. Dit is zo een greep uit het vele
werk wat moet gebeuten." Za geeft Henk
op bescheiden manier weer, het vele werk
wat ook hii vrijwillig verzet ten voordele
van de v.v.Gilze. Het werken achter de
schermen, wat helaas te vaak als
vanzelfsprekend wordt beschouwd. |ouw
hobby's Henk wat valt daar zoal over te
vertellen? Ik heb ruim ro jaar een volière
gehad met een flinke diversiteit aan
vogels. Geleidelijk is het gehele
bouwwerk gaan rotten en daarmee raakte
ook bij mij de geest uit de fles. Ik kon de
liefdevolle verzorging voor mijn
gevederde vrienden niet meer opbrengen.
Het leek me daarom maar beter om ermee
te kappen. Rest als belangrijkste hobby de
v.v.Gilze en alles wat daar voor mii zoal
mee samenhangt. Daar zie ik nog niet zo
snel verandering in komen. Als we
tenminste kunnen blijven rekenen op de
steun van alle bestuursleden en het
vertrouwen blijven behouden van onze
z3o leden." Zo zegt Henk vastberaden.
Voor de hand liggend hierbij is de

gedachte, maar goed ook want wat zou de
v.v.Gilze en ook zoveel andere
verenigingen zijn, zonder mensen zoals
Henk van Gestel. Vandaar ook dat we
Henk nog veel arbeids en sportief plezier
met de v.v Gilze toewensen met als het zo
nu een dan eens een sportief succes

los van Dongen

Ra boba n k
Pupillenkamp 2001

Nog ongeveer een maandje en dan is het
weer zover, voor de achtste keer gaan we
dan het pupillenkamp draaien op onze
voetbalvelden-
Het ene gedeelte van het B veld wordt
omgetoverd in een beregezellig
tentenkamp terwijl het andere gedeelte
wordt gebruikt om de talrijke spellen te
spelen. Dit geldt ook voor het A veld"
Helaas kunnen we dit jaar geen gebruik
maken van het C veld. Dit kriigt van de
gemeente een grote beurt.
Een hele geruststelling voor de werkgroep
was de toezegging van het ministerie van
defensie, eind februari al, dat we over r5
legertenten kunnen beschikken. Dit geeft
voor ons een bepaalde rust in de " tent ".
Na een verlengde inschrijfperiode komt
het aantal deelnemers uit op ror pupillen.
Dat het kamp goed staat aangeschreven
binnen de gemeenschap Gilze bliikt ook
dit jaar weer uit het feit dat het invullen
van de vele vrijwilligers werkzaamheden
bijna geen problemen met zich mee
brengt. Niet alleen voor de pupillen maar
ook voor deze mensen is het kamp een
leuke en gezellige happening.
De organisatie zelf loopt volgens het
draaiboek en zit goed op schema.
Wij rekenen wel op een druk bezochte
"ouderinfotmatieavond" op r4 mei en een
groot aantal medewerkers op de
"speluitlegavond" op zr mei"
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Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 CJ Gilze
Tel.: 01 61-451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirle

Tel.: 0í 3-5341 442

6d Brood en Bqnkct is ecn hoofdsponsor vqn V.V. Gilze
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De mensen die we op deze avonden
verwachten krijgen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging.
Een verzoek van de werkgroep aan alle
ouders om bij het brengen en halen van de
kinderen de instructies van de
kampmedewerkers op te volgen. Dit om
o.a. parkeerproblemen te voorkomen. We
kunnen immers, ook hiervoor, geen
gebruik maken van het C veld. "
Alvast voor na het kamp: De fotds welke
gedurende de kampdagen worden
gemaakt kunnen worden bekeken en
biibesteld op r4 juni in de kantine en wel
van r8.3o uur tot 2o.oo uur.

Tot zover het nieuws van de organisatie.

W crk gro e p R ab ob ank- P upillenk amp

Hoera........

Periodetitel Gilzel II
Op zondag r april 2oor (géén grapl)
behaalde Gilze r in Tilburg tegen WS| de
2" periodetitel van deze competitie.
Hoewel voor WS|, in tegen stelling tot
Gilze, geen direct belang te halen was bij
een overwinning, streden beide ploegen
vanaf de eerste minuten om de bal. De
spelers gingen zeer fanatiek de duels in en
dat gaf een \À/at rommelig beeld. Maar
nogmaals, er werd gestreden voor elke
meter en de spanning was dus om te
snijden. Het probleem van Gilze in deze
fase van de competitie is dat men leuke
combinaties kan opzetten, maar dat men
moeite heeft om de gecreëerde kansen af
te ronden. Zuur was het dan ook dat Gilze
na een uur spelen zelfs op achterstand
kwam. Viif minuten later werd
uiteindeliik wel het net gevonden via
William de ]ong, maar aan een gelijkspel
had men op dat moment niet zoveel. Dan

zou men immers aÍhankeliik zijn van de
concurrentie. In die wetenschap bleef
Gilze zoeken naar de z" treffer en iawel,
via een afstandsschot van Edwin Huijben
was het zo'n ro minuten voor tijd raak: r-
z. Belangrijkste was toen om die
voorsprong vast te houden. WS) drong
nog fel aan, zo fel dat men zelfs binnen
korte tijd z spelers van het veld gestuurd
zag worden. Op die manier werd het Gilze
zeker niet moeiliiker gemaakt en konden
na het laatste fluitsignaal de
champagneflessen worden ontkurkt! Al
met al een aardige opsteker voor dit team,
dat via die periodetitel toch nog zicht
houdt op een promotie naar de 4" klasse.
Op dit moment is de promotieregeling nog
niet bekend, ivm de herindeling van
districten en het opheffen van de 6'klasse.
Een felicitatie voor de gehele selectie en
begeleiding is desondanks nu al op zijn
plaats.

lYilliam Akkermans

5a n ctiebe Ieid

Bewust hebben wii het convenant
ondertekend wat ons verplicht om te
streven naar een omgang met elkaar, de
tegenstander en de scheidsrechter die aan
een ieder recht doet. Wij als bestuur en
gelukkig velen binnen de vereniging met
ons, zijn er van overtuigd dat het
belangrijk is dat we streven naar een
sportieve sportbeoefening. Helaas, daar
moeten we eerlijk in zijn, zal het altiid
blijven voor komen dat er dingen op en
rond het veld gebeuren die in de ogen van
velen niet door de beugel kunnen. Ook in
de afgelopen periode zijn wij als bestuur,
vereniging hier mee geconfronteerd.

Uitgangspunten:
De gedragsregels die binnen de W Gilze
gelden zijn bif alle leden bekend.
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G E Z A M E IY L: I J KE KA S T E LEIAT,S

EIY CAFETARIAHOUDERS

CAFE
CAFE ZALET{
RESTAURAAIT SPORTHAL
CAFE ZALEAI SIVACKBAR
CAFE RESTAURAT{T ZALET{
BAR DISCOTHEEK
HOTEL RESTAURAI,{T
CAFE
K'14/ALITAKIA
EETCAFE

DE POMP
'T CEAITRUM
ACHTE,R DE, TUII{TJE,S
DET{ HEUVEL
DE HOOIKAR
C'EST LA
DE KROIVE]\I
DE TIP
,T CE]VTRUM
D'A, BROOY

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

àffi*ÀmÀffi:ï1ïi:i

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 % kortins oo :

Voetba I s cho enen, s cheenb e s chïr niers, voetba I kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE.STOMERU
'W'aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag kooprvond dinsdag de gehde dag gesloten



Overtredingen tijdens een wedstrijd
vallen onder verantwoordelijkheid van de
scheidsrechter. Sancties door de KNVB
opgelegd zullen onder alie
omstandigheden gerespecteerd worden.
Gedrag tiidens de wedstriid(en) die de W
Gilze in diskrediet brengen zullen altiid
gesanctioneerd worden door de
vereniging.

Overtredingen van de gedragsregels:
o Ongewensttaalgebruik
o Verbaal geweld tegen medespelers
o Verbaal geweld ten opzichte van

leiders trainers/leiders en overige
functionarissen van de W Gilze

o Verbaal geweld ten opzichte van
overige bezoekers sportpark

. Fysiek geweld tegen medespelers

. Fysiek geweld tegen leiders/trainers en
overige functionarissen W Gilze

. Fysiek geweld tegen andere bezoekers
op het sportpark

r Vandalisme met een schadebedrag van
minder dan f 25,-

o Vandalisme met een schadebedrag van
f 25,- of meer

e Diefstal
r Gedrag dat leidt tot boete oplegging

door de KNVB en waar bii de
betrokkene(n) ernstig in gebreke
blijven

o Gedragingen tijdens wedstrijd(en) die
de W Gilze in diskrediet brengen.

o Zich niet houden aan de afspraken
zoals die tussen
leiders/spelers/trainers gemaakt zijn

V e r antw o or d e lij kh e i d I e i d er s / tr aine r s
De leiders/trainers zijn primair
verantwoordelijk voor handhaving van de
gedragsregels. Zij worden hierbii gesteund
door het bestuur van de W Gilze. Deze
steun wordt geoperationaliseerd door het
gegeven dat de leiders/trainers in alle
situaties waarbij sprake is van overtreding
van de gedragsregels een beroep kunnen
doen de coördinator, de jeugdcoördinator
en op het bestuur. Als het bestuur
ingeschakeld wordt neemt zij de
beslissing in het kader van het

sanctiebeleid en informeert speler(s) en
als het een jeugdlid betreft ook de ouders.
De leiders/trainers hoeven echter geen
gebruik te maken van de diensten van het
bestuur zolang de sanctie die zij
uitspreken beperkt blijft tot max. 8 dagen
uitsluiting van de verenigingsactiviteiten.
Concreet betekent dit dat de
trainers/leiders alle kleine overtredingen
van de gedragsregels zelfstandig kunnen
uitvoeren-

Signalering:
Overtreding van de gedragsleden kan door
alle leden van de W Gilze gesignaleerd
worden. Overtredingen dienen binnen 7
dagen gemeld worden bii de
verantwoordelijke personen. Meldingen
die op een later tijdstip gemeld worden,
worden niet in behandeling genomen.

Aanspreekpunten:
Voor overtredingen van de gedragsleden
door jeugdleden is primair het
aanspreekpunt de leider/trainer. Bii zware
overtredingen kan de
coördinator/voorzitter van de
jeugdcommisie in kennis gesteld worden.
Voor de senioren is primair het
aanspreekpunt de trainer/leider of de
voorzitter van de seniorencommissie.
Bii het niet kunnen bereiken van de
primair verantwoordelijke personen, kan
men de overtreding melden bij een van de
overige bestuursleden.

Procedure:
Overtredingen van de gedragsregels die
door de leider/trainer gesignaleerd
worden en/of door derden aan hem/haar
medegedeeld worden.

De Ieider/trainer zal allereerst moeten
bepalen of de overtreding door hem/haar
zelfstandig afgehandeld kan worden. In de
regel zullen de volgende overtredingen
door de leider/trainer gesanctioneerd
kunnen worden:
(lichte overtredingen)
o Ongewenst taalgebruik (gebruik van

schuttingwoorden, vloeken etc.)
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o Verbaal geweld tegen medespelers
o Verbaal geweld ten opzichte van

leiders trainers/leiders en overige
functionarissen van de W Gilze

o Verbaal geweld ten opzichte van
overige bezoekers sportpark

o Vandalisme met een schadebedrag van
minder dan f 25,-

o Gedragingen tijdens wedstrijd(en) die
de W Gilze in diskrediet biengen.

o Zich niet houden aan de afspraken
zoals die tussen
leiders/spelers/trainers gemaakt zijn

Worden de regels door dezelfde speler
meermalen tijdens het seizoen overtreden,
dan kan dat aanleiding ziin voor de
trainer/leider om de
coördinator/jeugdcoördinator of het
bestuur in te schakelen.
Daar waar de leider/trainer het gedrag van
der jeugdspelers sanctioneert is het
wenselijk dat de ouders geïnformeerd
worden door middel van een
standaardbrief.
Mocht de speler/ouder niet akkoord
kunnen gaan met de opgelegde sanctie
dan hebben zii binnen 5 werkdagen de
mogelijkheid dit kenbaar te maken bij een
der leden van het hoofdbestuur. De
sanctie die opgelegd is wordt dan
opgeschort en de procedure die geldt bif
z!\rare overtredingen wordt op gestart.

Overtredingen in de volgende categorieën
dienen altijd aan het bestuur gemeld te
worden:
(zgn. de zwaardere overtredingen)
. Fysiek geweld tegen medespelers
. Fysiek geweld tegen leiders/trainers en

overige functionarissen VV Gilze
. Fysiek geweld tegen andere bezoekers

op het sportpark
o Vandalisme met een schadebedrag van

f 25,- of meer
o Diefstal
o Gedrag dat leidt tot boete oplegging

door de KNVB en waar bii de
betrokkene(n) ernstig in gebreke
bliiven

Overtredingen die bij cen der bestuurslcden
gcmeld worden
Het bestuur draagt er zorg voor dat de
leider/coördinator/jeugdcoördinator van
het elftal onverwijld in kennis gesteld
wordt van wat bij hen bekend is. Zij
kunnen verzoeken aan de leider en de
trainer om verder de zaak af te handelen
als het gaat om een lichte overtreding.
Valt de overtreding binnen de categorieën
die gesanctioneerd moeten worden door
het bestuur, dan wordt ook de
leider/trainer/coórdinator/ j eugdcoördinat
or in kennis gesteld.
Bii melding van zgr' zwaardere
overtredingen zal de volgende procedure
gevolgd worden:
De voorzitter van de jeugdcommissie of de
voorzitter van de seniorencommissie
zullen de speler schriftelijk een
voorlopige schorsing opleggen. Dit kan
via een standaardbrief waarin in algemene
termen de overtreding wordt beschreven
en aangegeven wordt hoe de verdere
procedure zal ziin-
Twee leden van het bestuur bijgestaan
door de voorzitter van de jeugdcommissie
of de voorzitter van de
seniorencommissie, afhankelijk van de
leeftijd van de speler, hebben de taak om
te komen tot een uitspraak. De voorzitter
van de jeugdcommissie en de
seniorencommissie kunnen hun taak
delegeren aan een ander commissielid. Bij
de verder te volgen procedure zullen altiid
de volgende stappen in acht worden
genomen:
r. horen van degene(n) die de

overtreding bif het bestuur kenbaar
heeft gemaakt

2. het schriftelijk verwoorden van wat
geconstateerd is

3. het toepassen van wederhoor
4. het bepalen of de speler in overtreding

is geweest

5. het bepalen van de strafmaat
6. het schrifteliik aan de speler, leider,

trainer, hoofdbestuursleden
mededelen van hun bevindingen en de
eventuele strafmaat.

Gestreefd dient te worden om de
procedure binnen ro werkdagen af te
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ronden. Lukt dit niet dan worden de
speler(s), leider/trainer hiervan
schrifteliik in kennis gesteld en daarbij
aangegeven de termijn waarin men tot een
definitief besluit komt.

Vergoeding van financiële schade
Bij het bepalen van de strafmaat zal in
ieder geval, als er sprake is van financiële
schade voor de vereniging, déze volledig
verhaald worden.

Straffen
De volgende straffen kunnen opgelegd
worden:
o Financiële vergoeding van de door de

W Gilze geleden schade
o Berisping
o Schorsing voor een of meerdere

wedstrijden gemaximeerd tot een
seizoen

o Uitsluiten van de overige
verenigingsactiviteiten gedurende
maximaal een seizoen

o Het voordragen voor het royeren van
het lidmaatschap

r Het opleggen van alternatieve straffen
De strafmaat wordt bepaald door de
personen die verantwoordelijk zijn voor
de procedure en ziin daarbij volledig
gemandateerd door het hoofdbestuur.
Beroep of bezwaar tegen een uitspraak is
niet mogelijk.

Tenslotte:
Door het samen afspreken van een
gezamenlijke gedragslijn en een heldere
procedure over welke stappen er
ondernomen moeten worden als een lid
zich niet gedraagt als binnen de VV Gilze
wenselijk/noodzakelijk wordt geacht,
verwachten wii dat zowel leden als
bestuurders over en weer elkaar beter op
hun verantwoordelijkheid kunnen
aanspreken. Ook als bestuurders hebben
wijin de afgelopen periode niet altijd even
zorgvuldig gehandeld. Door het samen
maken van afspraken kunnen wij dit in de
toekomst voor komen.

Hct bcstuur
maart zoor

Samenvatting
Bewust hebben wii het convenant "De
waarde(n)volle club" ondertekend wat ons
verplicht om te streven naar een omgang
met elkaar, de tegenstander en de
scheidsrechter die aan een ieder recht
doet.
Wii als bestuur, (jeugd)leiders en
(jeugd)trainers zijn er van overtuigd dat
het belangrijk is dat we streven naar een
sportieve sportbeoefening. Om nu binnen
de hele vereniging uit te gaan van dezelfde
regels hebben wii het volgende
sanctiebeleid vastgesteld.

Uitgangspunten:
De gedragsregels die binnen de VV Gilze
gelden zijn bij alle leden bekend. Ze zullen
jaarlijks in de voorzet gepubliceerd
worden. Overtredingen tijdens een
wedstrijd vallen onder
verantwoordelijkheid van de
scheidsrechter, tenzij de overtreding de
VV Gilze in ernstige mate in diskrediet
brengt. Sancties door de KNVB opgelegd
zullen onder alle omstandigheden
gerespecteerd worden.

V c r antw o or delij kheid Ie i de rs / tainers
De leiders/trainers zijn primair
verantwoordelijk voor handhaving van de
gedragsregels. Zij worden hierbij gesteund
door de coördinatoriieugdcoördinator en
het bestuur van de W Gilze. In alle
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Wat vinden we dat niet kan binnen de
VV Gilze:
o Ongewensttaalgebruik
o Verbaal geweld tegen medespelers,

tegenstanders, scheidsrechter etc.
r Discriminatie in woord en gebaar
. Fysiek geweld tegen medespelers,

tegenstanders, scheidsrechter etc.
o Vandalisme/Diefstal
o Gedragingen tijdens wedstrijd(en) die

de VV Gilze in ernstige mate in
diskrediet brengen.

o Zich niet houden aan de afspraken
zoals die tussen
leiders/spelers/trainers gemaakt ziin
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situaties waarbif sprake is van overtreding
van de gedragsregels kan een beroep op
het bestuur gedaan worden. De
leiders/trainers hoeven echter geen
gebruik te maken van de diensten van het
bestuur zolang de sanctie die zij
uitspreken beperkt blijft tot het uitsluiten
van een speler voor maximaal twee
trainingen en twee extra reserve beurten.
Concreet betekent dit dat de
trainers/leiders alle kleine overtredingen
van de gedragsregels zelfstandig kunnen
bestraffen.

Wat vinden wij kleine overtredingen:
o Ongewenst taalgebruik (gebruik van

schuttingwoorden, vloeken etc.)
o Spugen naar tegenstander,

scheidsrechter etc.
o Verbaal geweld tegen medespelers,

tegenstander, scheidrechter etc.
r Discriminatie in woord en/of gebaar
o Vandalisme met een schadebedrag van

minder dan f 25,
o Zich niet houden aan de afspraken

zoals die tussen
leiders/spelers/trainers gemaakt zijn,
zoals tijdig afmelden etc.

Worden de regels door dezelfde speler
meermalen tijdens het seizoen overtreden,
dan kan dat aanleiding zijn voor de
trainer/leider om de
coördinator/jeugdcoördinator of het
bestuur in te schakelen.
Daar waar de leider/trainer het gedrag van
een ieugdspeler sanctioneert moeten de
ouders geïnformeerd worden door middel
van een standaardbrief. Deze
standaardbrief is in de teammap
aanwezig.

Overtredingen in de volgende categorieën
dienen altiid aan het bestuur gemeld te
worden:
. Fysiek geweld tegen medespelers,

tegenstanders, scheidrechter etc.
o Vandalisme met een schadebedrag van

f 25,- of meer
o Diefstal
o Gedrag dat leidt tot boete oplegging

door de KNVB en waarbij de

vereniging in ernstige mate in
diskrediet wordt gebracht. (fysiek
geweld etc.)

Het bestuur behandelt de zaak conform
een vastgesteld protocol. Dit protocol is
aanwezig in de teammap.

Vergoe ding v an financiëlc schade
Bij het bepalen van de strafmaat zal in
ieder geval, als er sprake is van financiële
schade, deze volledig verhaald worden.

Tenslotte:
Samen moeten we er voor zorgen dat
voetbal nu en in de toekomst een sportief
gebeuren blijft waarbij een ieder in zijn
waarde wordt gelaten.

W Gilze
februari zoor

Nieuws van uw
supportersclub
Een goed bezocht en gezellig kaartseizoen
zit er weer op.

Vele kaartliefhebbers hebben onze
avonden bezocht en de groei zit er goed
in. Als u nu volgend seizoen weer iemand
anders meebrengt dan zijn alle tafels
mogeliik bezet. Ook nu bliikt dat de
mensen uit Gilze toch sarnen kunnen
kaarten en veel plezier maken met de vele
Riienaren die trouw naar Gilze komen.
Een wederzijdse opmerking hoort daar
nog steeds bij, zoals ze komen voor de
hapjes of het kost hier bijna niets. Zolang
er maar gelachen wordt is het leuk en
bliift het gezellig. Als u naar de
standenlijst kiikt kunt u zien dat er veel
mensen bijstaan die bii onze
vriendenclub van E.V.V '58 horen.
Kortweg gezegd , wij zijn blij met deze
vaste groep kaarters uit zowel Gilze als
Rijen.
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De eindstand van onze rik-competitie:
r Piet van Geel 563.
z Gerrit Giisbrechts 562
3 |acErkeland 543
4 Henk Moelands 492
5 Mien van Bezouw 49o
6 Willem van Breda 485
7 Gerard Timmermans 473
8 Toon Diepstraten 468
g Io van Geel 46r e

ro Tilly van Gool 456
rr |opie Raaymakers 455
rz Charles Michielsen 449
13 |an Beerens 44r
14 |eannne Vermetten 438
r5 Ad Klaassen 416
16 Annie Daelman 415
ry lacBroers 4r3
18 Ad Maas 39r
19 facq Roovers 388
zo fos Soethout 367
zr Guust Huyben 347

De eindstand bij het iokeren:
r [anny Kooistra 196
z Io Broers 238

3 Netje Oomen 259

4 Cor Erkeland z7o

5 Maf a Blok 277
6 Annie Klaassen 298
6 Tiny Blokstra 298
8 An Broers 3o6
8 Cor van Baal 3o6
ro Annelies van Gestel 3o9
rr Nico Broer 359
rz Toos Huyben 372.
Alle deelnemers graag tot ziens in de
komende wintermaanden.

Uw supportersclub bestaat bijna ro iaar
Opgericht op r6-o9-199r zomaar langs de
lijn op het Gilzer sportpark en nog steeds
groeiende in zoor. Wij willen samen met
u als lid van de supportersclub en uw
partner dit ro jarig bestaan samen gaan
vieren op zaterdag Í5-og-2oor. Dit feest
gaan wij houden in ons tweede clubhuis
"De Kronen". De kantine van de v.v.Gilze
is hiervoor gewoonweg te klein en een
feesttent kost te veel geld. U weet bii
Gerard en Carla kan biina alles. Inmiddels
hebben wij al met hen aan tafel gezeten

om alles te regelen. Wij hebben deze keer
niet gekozen voor een band of disco.
Gerard heeft een goede muziekinstallatie.
De avond zal worden onderbroken door
zang en cabaret en ??????? U wordt
ontvangen met koffie met??????/ Daarna
kunt u drinken wat u maar wilt en dat
tot sluitingstijd. (Geen buitenlandse
dranken) De gehele avond zorgen wij
voor heerlijke hapjes en wat later komen
de belegde broodies rond. Wat
verschillende soorten knabbelwerk staan
op tafel en hangbars. U komt op deze
avond niets te kort dat is nu al zeker. Als u
op deze avond aanwezig wilt zijn vul dan
later de strook in en geef uzelf op bij een
bestuurslid van de supportersclub. Deze
uitnodiging ontvangt u met de
uitnodiging van de jaarvergadering. Wat
kost deze avond voor u als lid van de
supportersclub? f o,oo Helemaal niks dus.
Uw partner, indien geen lid betaald f 3o,-,
voor de gehele avond. Helaas kan alleen
uw partner uw introducé zijn. Geen
familielid of cafévriend dus. Graag zien
wij u allen op deze feestavond maar
vergeet niet u op te geven.

Bc stuur Supportcrsc lub

Bestuurs-crisis?
Nee, geen crisis, absoluut niet, maar ik wil
wel uw aandacht vragen, vandaar deze wat
pakkende koptekst!
Sommigen hebben in de wandelgangen er
al iets van opgevangen dat bii de
eerstvolgende iaarvergadering (september
zoor) twee bestuursleden aftredend en
niet herkiesbaar zijn. Het gaat hierbij om
Tineke van Vugt (penningmeester) en
William Akkermans (PR&Sponsoring).
Maar nogmaals, er is geen onvrede binnen
het bestuur voor zover sommigen dat
dachten, maar het terugtreden heeft alles
te maken met twee belangrijke aspecten:
o De beschikbare tiid van de betreffende

bestuursleden;
o De ambitie en motivatie om je

bestuurlijke taken uit te voeren.
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Hoewel ik dit artikel schrijf op
persoonlijke titel, neem ik aan dat Tineke
in grote lijnen dezelfde beweegredenen
heeft. Van begin af aan heb ik, al zeg ik
het zelf, ontzettend veel tijd gestoken in
de V.V. Gilze. Niet dat zoiets mij heeft
verbaasd, dit wist ik van te voren. Dit
vond ik ook niet erg, ik kon dit goed
combineren met mijn werk. Echter, op
den duur is het geen ontspahning meer,
maar steeds weer de druk om iets voor te
bereiden of af te maken. |e bent immers
een verplichting aangegaan jegens V.V.
Gilze. |e voelt je verantwoordelijk en wilt
een toegevoegde waarde zijn. Als echter
door bijvoorbeeld andere gezins- en/of
werk-omstandigheden minder tiid
beschikbaar is voor een hobby, dan wordt
de druk alsmaar groter. Ik heb mijn
werkzaamheden voor de V.V. Gilze altijd
gedaan vanuit een uitdagende en
ontspannende situatie. En daar is nu een
einde aan gekomen. Ik merk dat we
binnen de V.V. Gilze steeds vaker
probleem-oplossend bezig zijn in plaats
van dat we werken aan nieuwe zaken,
nieuwe uitdagingen. Omdat ik op mijn
werk vaak onder stress veel
werkzaamheden moet verrichten, zoek je
thuis meer ontspanning dan gebruikelijk.
En die tref ik niet meer aan binnen de V.V.
Gilze. Om het je dan niet nog moeilijker te
maken, val ie snel terug op routine-matige
werkzaamheden en is de kans op fouten
zelfs groter dan normaal. Dat wil niet
zeggen dat het werken in een bestuur
en/of commissie saai is. Mijn ervaring
sinds 1993 is van dien aard, dat ik me er
nog eens van bewust ben geworden, dat je
een bepaalde kaderfunctie niet over een
lange periode moet beoefenen. Zorg voor
een continue wisseling van taken en
leden. Op die manier blijf je als vereniging
alert en groei ie mee met veranderende
omstandigheden. Ik hoop daarom van
ganser harte dat we erin slagen nieuwe
leden te vinden voor het bestuur van V.V.
Gilze. Want heus, terugkijkend op mijn
periode als bestuurslid tot nu toe, moet ik
erkennen dat ik hierdoor veel heb geleerd.
En dat heb ik kunnen gebruiken zowel
binnen de V.V. Gilze als daarbuiten.

Belangriikste is dat je voldoende ambitie
hebt om zo'n taak te vervullen. Want
daaruit haal je de brandstof voor de
energie die je daarvoor nodig hebt.
Het moeilijkste moment voor Tineke en
mij is geweest het moment dat we onze
collega-bestuurders informeerden over
het feit dat we ons zouden terugtrekken
uit het bestuur. We realiseren ons
namelijk dat we hierdoor de druk op de
overige bestuursleden nog verder
opdrijven. Toch menen wii dat een
eventuele voortzetting van een
bestuurstermijn niet moet worden
ingegeven door dit argument, maar juist
door een onbegrensde ambitie. En, zoals
eerder opgemerkt, daaraan ontbreekt het
ons.

Dus: \Me zijn 0p zoek naar nieuwe
bestuursleden. Hoewel de taakverdeling
binnen het bestuur wordt ingevuld, is er
feitelijk behoefte aan een financiële
(penningmeester) en een commerciële
(sponsoring&PR) man of vrouw. Hoewel
het aan te bevelen is dat die
werkzaamheden vanuit een
bestuursfunctie worden beoefend, is het
ons inziens ook mogeliik dat die taken in
een ondersteunende functie worden
uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan:
. een administrateur, m.a.w. een

assistent van een penningmeester, of
. een PR-man/vrouw, die belast is met de

wekelijkse kopij in het Weekblad etc,
of

. een commissielid dat sponsors werft en
de contacten dientengevolge
onderhoudt etc.

Wie heeft interesse? Naast het
uitgangspunt dat we ook zelf blijven
zoeken, zitten er ongetwijfeld verborgen
talenten in onze vereniging die dergeliike
taken graag willen uitvoeren. Laat het ons
weten, ie kunt mij hiervoor (bij wijze van
spreken) zelfs midden in de nacht wakker
maken!
Ik hoop echt dat het lukt, want wij hebben
erg veel op met de V.V. Gilze.
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Voor meer informatie omtrent functie
en/of taken kun je contact opnemen met
bijvoorbeeld:
o Aimé Cruysbergs, vootzittel, tel.

45z6zz,
o Tineke van Vugt, penningmeester, tel.

453785 of
. William Akkermans, tel. 4558or.
Alvast bedankt!

Willianf Akkermans

Aktiviteiten-ka lendé

lk geef de pen doo r
aan...

Laatst kreeg ik een telefoontje van Geert
Martens die vroeg of hii de pen aan mij
kon doorgeven om een stukje over mezelf
in'De Voorzet'te schrijven. Om Geert uit
de brand te helpen heb ik de pen van hem
overgenomen. Ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Harrie van den Ouweland,
vader van Stiin, leider en trainer van de

F6. Ik ben werkzaam bij Vitronics-Soltec
(voorheen Soltec) in Oosterhout. Ik ben
daar werkzaam als monteur. Wij maken
daar soldeermachines
(computergestuurde soldeerbouten)
bestemd voor grote elektronica bedrijven
zoals Ericsson, Philips, Nokia, Intel en nog
meerdere bedrijven. Ik ben hier al bijna zo
jaar werkzaam. Hoe word je leider bij de

V.V. Gilze? Voor de meesten geld hetzelfde
antwoord maar bij mij ging het een klein
beetie anders. Ik stond wel eens een
balletje te trappen op het speelveld in de
van'Wassenbergstraat. in die straat woont
ook |ohn Michielsen die had ons een paar
keer gezien dus het contact werd snel
gelegd. Eerst kon ik de boot nog afhouden
met een antwoord als 'Als Stijn bij het
voetballen is wil ik het wel doen". Toen
Stiin als lid van V.V. Gilze was aangemeld
kwam |ohn weer naar mij toe. Ik kon niet
meer terug. \ran deze beslissing heb ik
geen spi)t van, want voetballen met
kinderen en eventueel iets aan die
kinderen leren is leuk. Ik ben begonnen
als leidertrainer van de Mini'F. Eind
januari gingen 3 spelertjes en ikzelf over
naar de F6 zodat dit team cornpleet was en
ingeschreven kon worden voor de
competitie, want spelen in
competitieverband is toch veel leuker
voor de kinderen. Mijn pen begint leeg te
geraken dus wil ik de pen doorgeven aan
andere coilega leidertrainer. ik heb
iemand kunnen strikken nl. Henk Biirij.
(veel succes Henk)

z4 mei:
z juni:
9 iuni:
ro juni:

Open Dag i Verenigingsdag
Seizoenafsluitin gsfeest
Survival voor junioren
Gezinsfietstocht

De jeugdpen
Mijn naam is Ray Cornelissen en ben 9
jaar. Ik zit in de Ez en ik ben meestal de
spits. Ik ben goed in pingelen met de bal
(soms teveel) en scoren. Ik ben een groot
fan van Ajax en ik ben dan ook al een paar
keer in de Arena geweest; dat was echt
onwijs gaaf. Ik vind V.V. Gilze vooral leuk
omdat ze zoveel dingen doen voor ons,
zoals zaalvoetbal, tafelvoetbaltoernooi,
carnaval. Het leukste vind ik het kamp,
maar helaas is mijn vader gestorven
tijdens het kamp van r999, dat vind ik nog
steeds heel erg. Ik heb eigenlijk maar een
grote hobby en dat is voetballen. En ik
hoop ooit een hele goeie voetballer te
worden. Ik geef de pen door aan Kendrik
van Hoek, en veel succes er mee.

Groctjes,
Ray Cornelissen.
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ln Memoriam

13

Jeugdspelers,
ze hebben eÍ recht op!

Zoals elk jaar zijn *ij, de technische
commissie van de jeugdafdeling van onze
vereniging, inmiddels weer druk bezig
met de voorbereiding van het nieuwe
seizoen (zoor-zooz). Eén van de taken

hierbij is het inventariseren van de
beschikbaarheid van het huidige
jeugdkader voor het komende seizoen.
Iedere jeugdleider heeft zi)n
wensenformulier ontvangen en velen
hebben deze ook al weer ingevuld en
terugbezorgd. Op dit formulier staat o.a.
vermeld of er interesse is voor het volgen
voor een kadercursus voor de jeugd.
Tevens heeft iedere jeugdleider hierover
een brief biigevoegd gekregen.

Via deze weg willen wii opnieuw hier de
aandacht op vestigen. Tiidens de
inventarisatie bleek, dat er bij het huidige
kader velen zijn, die geen enkele cursus of
bijscholing m.b.t. jeugdvoetbal hebben
gevolgd. Dit is mede te verklaren, omdat
we de laatste iaren weer vele nieuwe
gezichten hebben mogen begroeten.
In de huidige maatschappij wordt de vraag
naar kwaliteit steeds groter. Daarnaast is
het aantal uren dat spelers aan voetbal
besteden over het algemeen minder dan in
de tijd, dat wiizelf iong waren. Deze
argumenten zorgen ervoor, dat wij de

ieugd kwaliteit willen bieden. Kwaliteit in
organisatie en kwaliteit in ontwikkeling
van het spelletje.

De genoemde cursussen kunnen een
bijdrage leveren aan de
kwaliteitsverbetering van onze
kaderleden. Dit ziin zeer goedwillende
vrijwilligers, die hun vrije tijd willen
steken in onze vereniging in het algemeen
en in de spelers in het biizonder. Vaak
werken zii nog vanuit hun eigen
ervaringen van vroeger of na informatie
van medeleiders. Echter de tiiden zijn
veranderd. Zo ook de wijze waarop er
binnen de KNVB nu wordt gedacht over de
begeleiding van ieugdspelers. Deze
gewijzigde ideeën zorgen ervoor, dat het
spel sneller en beter wordt geleerd dan als
wij de oude ideeën blijven aanhangen.
Tevens wordt het plezier verhoogd, omdat
de spelers meer en vaker met voetbal bezig
ziin en zii zelf bewust invloed kunnen
uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en
die van hun teamgenoten. Nog steeds zien
wii, ook op onze velden, hele jonge spelers

Anneke de Bruiin

farenlang was Anneke met haar man Toon
een vaste supporter van de V.V. Gilze
selectie. Trouw uit en thuis, vplgde zij d,e

wedstrijden van haar iongens. Een
opmerking was er van Anneke bij een
foute beslissing van de scheids- of
grensrechter. Of bij een overtreding tegen
een van haar iongens. Vanaf de eerste dag
was Anneke lid van de supportersclub.
Anneke was en bliift ook in onze
gedachten een echte supporter. Ook al zei
Toon wel eens, maak je niet zo druk, maar
dat hielp niet bij ons Anneke. Anneke
hoorde vorig jaar dat de bouwers een
bedankavondie kregen voor het werk aan
de kleed- en doucheruimtes. "Nou" zei
Anneke, "dan wil ik graag het eten maken
als dank aan de jongens". En dat was
grandioos, met heel jouw hart was je bezig
aan dit buffet. Maar je kunt niet alles
winnen Anneke. De strijd die je gehad
hebt, daar kun je niet van winnen, rust nu
maar uit! Wiivergeten jou niet.
Toon en familie, sterkte met de
verwerking van dit verlies.

Supp orters c lub V.V. Gil z c

Selectie V.V. Gilze
Leden en bestuur V.V. Gilzc
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Willcnr II.

I N T E R P.O L I S V E R, Z E K E R 
' 

N G E N

pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGTAZITIIGEIIT.

Als het gaed en snel moet !l!!

Dorpenbaan 1, 5121 DE Rijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
TeleÍoon 0161 .,2273Os
TeleÍax 0161:225804

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



rondies lopen of krachtoefeningen doen.
Dit voegt absoluut niets toe aan de
ontwikkeling van een jonge voetballer
als voetballer. Tevens is het doel wat
hiermee wordt beoogd wetenschappelijk
allang achterhaald. De achterliggende
gedachten en de wijze waarop je de
nieuwe ideeën in praktiik moet brengen,
kun je leren op de genoemde cursussen.
Naar onze mening is dit in het belang van
de (jonge) spelers en dus van de
vereniging.
In het kort nog even de verschillende
mogelijkheden:
. F pupillenkader: 3 bijeenkomsten van

3 uur, vooral gericht op trainen en
begeleiden van F pupillen.

. |YIt6 bijeenkomsten van 3 uur, vooral
gericht op het begeleiden van alle
pupillen.

r [VSL: 8 biieenkomsten van 3 uur,
vooral gericht op het training geven
aan pupillen.

. IVI; 20 biieenkomsten van 3

uur. Gericht op het trainen geven aan
jeugd. Dit is een officieel diploma.

Hierbij dient vooraf een praktische test
te worden afgelegd.

Daarnaast ziin er nog verschillende
scheidsrechters- ( ook daar is in de
vereniging behoefte aan ) en
keepertrainerscursussen. Hiermee willen
wii een dringend verzoek doen aan
iedereen, die met onze jeugd werkt en zich
nog niet heeft opgegeven, om goed te
overwegen één van de genoemde
cursussen te gaan volgen in het belang
van onze jeugd. Mochten er voor één
bepaalde cursus voldoende aanmeldingen
ziin, kunnen we deze cursus misschien
wel op ons eigen sportcomplex laten
plaatsvinden. Verdere informatie
hieromtrent kunnen jullie verkrijgen bij
ondergetekende. Nogmaals overweeg goed
of je hier tijd en interesse voor hebt, want
de spelers hebben er recht op!
Namens de technische commissie van de
VV Gilze,

lohn Michiclsen
tc chni s c h j c u g dc o ördin ator

Historie V.V. Gilze
De ro geboden van V.V. Gilze vergeten? Wij publiceren ze nog eens (uit: Contact, fuli r96o)

ï. speelt fair
z. heeft \Maardering voor de tegenpartii
3. legt zich neer bii de beslissing van de scheidsrechter
4. zorgt voor een goede lichaamsconditie; traint dus

regelmatig
5. komt goed verzorgd op het veld
6. respecteert het eigendom van een ander
7. is een goed sportmakker voor zijn medespelers
8. onthoudt zich van grove bewoordingen
g. moppert niet gedurendq de wedstriid
ro. en houdt met dit alles de naam van zijn club hoog

nb.: er zijn geen bezwaren om deze geboden na tc levcn, ook al zijn ze ,,uit de tíjd"!!
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A & SHo,4
*a$q

PYRAMTDE
Nieuwstraat 32, Gilze

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

0lól-452ó51
Wii bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

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

Al onze specialiteiten l<unt u ool< aÍhalen.

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

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Cilz,e

tel. 0161-452432

i
Altiid iets bijzonders.

GALLN GALL



Beteken ís computertermen
In een drietal afleveringen willen we de lezers van De Voorzet kennis laten nemen van de
meeste gebruikte computertermen. "Onmisbaar" voor een goed gebruik van uw PC !!

Computerterm
Note
Occupy
Olivetti
Online
Operator
Overflow
Page-stealing
Paper jam
Pending
Power-check
Privat
Punch
Push-button
RAM
Ready
Recordcount
Reference
Retrieve
Return-key
ROM
Seek-time
Service
Session
Size
Skip
Spacebar
Specify
SPTITV
Spool
Stacker
Statistics
Status
Stepname
Syntax
Tape
Toner
Trace
Track
Trailer
Trim area
Up
User
Very off
Volmac
Windows

Uitspraak
Noot
Okjoe-pei
Oolievettie
Onlein
Oopurreetor
Oovurfloo
Peets-stieling
Peepursjem
Pen ding
Pouwersiek
Priivet
Punsi
Poesjbutton
Rem
Reddie
Rekkortkaunt
Reffuruns
Rietrief
Rieturn-kie
Rom
Siektiim
Servies
Sesiu
Sais
Skip
Speesbar
Speesiefei
Splitvee
Spoel
Stekker
Staatistiks
Staatus
Stepneem
Sintaks
Teep
Toonur
Trees
Trek
Treelur
Trim ereeja
Up

Ioeser
Ferrie of
Volmaak
Win doos

Betekenis
Harde vrucht; ook: in gevaar
Soort monnikskleding
Dik soort Italiaans olifantje
Aan de lijn doen
Chirurg
Genetisch gemanipuleerd insektje
Plagiaat
Heet soort broodbeleg
Dopje op schrijfgerei
Zware Van Nelle
Overblijfsel na het bakken van een groentesoort
Drankje
Rond speldje met poezekop
Pedaal in auto's
Soort bakvet
Platentelling
Amerikaanse dominee
Langharig hondenras
Sleuteloverdracht
Bijnaam voor Duitse woestijngeneraal
Ziektewet
Bij elkaar horend stel koppen en schotels
Net een voldoende
Gevaarlijk landbouwwerktuig
TV-buideldier
Ruimtecafé
Iets met kuiden bestrooien
Slager
Stortbak
Apparaat voor wandcontactdoos
Bekend merengebied in Finland
Haags voor "sta eens op"
Diefstal van autoped
Belasting voor zondaars
Bandage voor voetbalenkels
Exhibitionist
Meisiesnaam
Honger
Aanhangwagentje voor vrije jongens
Hondenkapperszaak
Borrelend drankje
Verslaafde, junk
Vertrek van veerboot
Utrechts voor "perfect"
Winnares
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HYPOTHEKEN?
Cs

Belangrijke zaken boapreek le met vakmensent nva [.ru

UE venzekeri n gsadvi esbu rea u
roelands bv

steenakkerplein í 1a-12, gilze
teleÍoon: 016í-45 17 20 Íax Oí61-4.5 1O 09

. SPEELTUIN
fl/olgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

O PARKEERTERREIN

EETGAFE

D'n Brooy
Chaamseweg 21 - Gilze - Tel. 0íG1 -4S1S4B

De

=
=

openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde
Maandag: gesloten
Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

= Vri Um zonda vanaf 1 0 00u

\Mirken&Roelands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Boelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid

MF{Trn7 BIJ EETCAFE D'N ooYD
D



Een voorzetje vdÍl:

Mijn leeftijd, is: 6

Ik speel in de:

Mijn plaats in het elftal is:

Op deze plaats in het team:

Mij n u o etb alkw aliteiten zij n :

Voetbal vind ik leuk omdat:

Mijn school is de:

Later word ik:

Ik uind het maar lastig:

Ik word gek van:

Ik heb er een hekel aan:

Ik zou heel graag:

Het zit goed tegen:

rkbtijf attijd:

Sporten die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

Ik help mijn uader met:

Ik zal echt nooit:

Ik zou het heel erg vinden als:

Ik heb ueel plezier als:

Ik kan wel janken als:

In mijn dromen:

Tot slot wil ik jullie laten weten:

Monon Kloossen

I jaar

F-z

Spits

Ben ik topscoorder

Doelpunten maken

Ik graag buiten ben

Wildschut

Polítie

AIs het voetballen niet doorgaat

Gezeur Dan papa en mdma

Als we uerliezen

Alles wíllen winnen

AIs ik niet score

Voetballer

Schaatsen en schoolgym

Puzzelen

Supporteren bij de v.v.Gilze

Gemeen uoetballen

Ik niet meer kan uoetballen

le raad.t het al, als we wínnen

Op het laatste moment een wedstrijd wordt

afgelast

Ben ik kampioen

Dat ik het leuk uond om in te uullen.
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0pen kaart
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid v.v.Gilze sinds:
Status bii de club:
Beste trainer:
Miin idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:
Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:

Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
]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 miin veriaardag geen:
Geloven in:
Hartenwens:

Hekel aan:
Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord
Bewondering voor
Wat doe je met r milioen:

)an Bekkers (|antje)
Haakbus 5

o5-o7t77
En zo mut ut!!!!
Voetbal, zaalvoetbal en relaxen
r98+
Linkshalf bij GiIze r
Ton Carton en Kees Kock
]esper Grónkjaer en Eric Clemens
Nooit
Safari-ijs en Cola
De Tip
Koos Wirken Fransje Bauer nadoet
Als Kees Wirken aan het hooghouden is
Alles
BIiift moeilijk te accepteren
Pogues Kookenhaken en vavava cd
Kern'75
Ondanks veel puntenverlies nog in de race voor
het kampioenschap
Dat we onze beste speler "De Paap" 5 weken moeten missen
De vette hap en macaroni van ons moeder
Dat ik maar slecht tegen mijn verlies kan
Wil wel eens te laat komen
Carmen Electra en Ria Aarts
Sleepbeweging en "De swalbe"
4-3-3
Goed, maar ik mis wel de prent van de maand
Hebben de spruitj esliefhebbers
Studio sport en Friends
De geluidsinstallatie uit r937 in de kantine
De trainingsballen
Geen?
Een periodetitel en het kampioenschap
Mijn vriendin sukkelt al heel lang met haar gezondheid
Ik hoop dat ze toch uiteindetijk weer gezond wordt
Opmerkingen van Eric Clemens
Ik ben niet zo'n romanticus
Ik ben een echte diesel. Het duurt effe voor ik op gang ben
De voetbal international
Alle supporters die zowel thuis als uit aanwezig zijn
Ergens ver weg aan de zee
Alle vrijwilligers van de v.v.Gilze
Een nieuw veld bij de v.v.Gilze laten aanleggen
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Voorzulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse oqcn ziet r-r l'rcr clirecr: dczc

jongens grlan voor elkaer door het ,,'uur. I)oor

niets laten zij zrch uir her veld sialn. .\l krijgen ze

er tien tegen. \let z'n:rllen hct r.'clc1 ()p, nrcr z'n

allen er ook rvcer ai.

Hct iciee dat je cilror slrlenn,crking iets 1ri()()ls

kunr opbtir,nuen. sprcekr dc ll.rbobrrnk [rrjzoncler'

aan. Wa:rrcm? Omdat w-e rrrrdden in tinzc srlrncn-

ler. ing staan. ()n'rdar r,ve rltijc{ ons srecnrje irrjcirrgcn.

Rabobank
Baa rl e-Nas.sau en o mstreke n

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

Ook .rls d.rt l.etekent. d:tt we onze reserves

nroeten arrnspre ke n. \\'arrt rve z-etten ons graag in

voor allerlei doelen in onzc plaarsclilke Eiemeen-

scl.rap. \ler gcld. nraar vce i liever nog mcr betrok-

kcnheiil. W'ij staan \'o()r u klaar. ()«rk rra l.rer laarsre

ilr-r itle .

Met de Rababsnk sta 1e er niet alleen voor.
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