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AUTÍIFÍltIB AUTÍ|FÍIÍIE

(@ A. Hessels (@
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 0161-451335

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, 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

Ooenin iden:
=+ 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 feestdagen: gesloten

f,utofood Tsnkstotion 6. Hessels is ecn hoo r vqn V.V, Gilze
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De Vootzet
(8' seizoengang zootl zooz, december zoor, nummer 3)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5tz6 Zl Gilze

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilze
t or6r - 455r87I o16r - I

ln dit nummef......
Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in
deze "Voorzet" aan de orde komen:
:> Nieuws van de supportersclub
+ een Voorzetje van Rudy van Hoek

= effe bijkletsen met...... ]ac Clemens

= Nieuws van de ieugdcommissie

= Etc. etc. etc.

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

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 45Í169.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

. Aantal leden V.V. Gilze:476 (december zoor)

Supportersclub V.V. 6ilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een brieff e afgeven bii Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat rr en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden ubr z3z (december zoor)

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

akkertje@worldonline.nl
Uiterlijk datum: r februari zooz
t oP papier:
Uiterliik datum: r februari zooz
o De kopij s.v.p. inleveren bii de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw.

dobtod 9cYooEeQ &<s*q ZNl cr, O*fr t$ 2002 ilil
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Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5í 26 CJ Gilze
Tel.: 01 61-451517

Tilburgseweg 78
505í AJ Goirle

Tel.: 013-5341442

fid Spopens Brood cn Ban ket § Qgn hoofdspon50r vqn v v Gi lzc



Ei ndejaa rsgeda chte...
Zo vlak voor Kerstmis tiikt de
uitdrukking "vrede op aarde voor alle
mensen" sinds de recente
gebeurtenissen in de wereld niet het
rneest voor de hand liggend" te zijn.
Sinds '4c':45 is de wereld niet meer zo -

en
totaal- in beroering geweest. Om dan
als voorzitter gevraagd te worden
"stichteliike" kopii aan te leveren voor
het Kerstnummer van De Voorzet, zet
je dat wel even aan het denken. |e
vraagt ie af of het schriiven over het
dageliikse wel en wee van onze
voetbalvereniging wel afweegt tegen
hetgeen zich momenteel in de wereld
afspeelt. Het antwoord is ia.
|uist in deze tijd, waarin alles wat
zeker was niet meer zeker lijkt, is het
goed om weer eens even stil te staan
bij hetgeen waarmee wij ons binnen
v.v. Gilze bezig houden: TEAMsport.
Samen bezig zijn binnen een
vereniging waar iedereen welkom is.
Ongeacht leeftif d, geslacht, beroep,
huidskleur of godsdienst. Ik ben er
trots op om voorzitter te mogen zijn
van zo'n vereniging. De wereld kan
wat dat betreft van v.v. Gilze nog wel
wat leren. Niet dat ik de illusie heb dat
dezelfde wereld zích hier iets aan
gelegen laat liggen, maar zoals een
bekende Nederlandse uitdrukking
zegt: goed voorbeeld doet volgen. En
dat is dan ook meteen mijn Kerstwens
vc,or dit jaar.
Namens het bestuuÍ van v.v. Gilze
v/ens ik iedereen Prettige Feestdagen
en een vredig zooz toe.

Aimé Cruysbergs
Voorzitter v.v. Gilze

Donderdag
3 januari 2002.....

n ieuwj a a rsbijeen komst

Op 3 januari 20A2 houden wij orze
nieuwjaarsreceptie in de kantine van de
V.V. Gilze. Uiteraard zorgen wij voor een
hapje en de drankjes zijn op die avond
tegen gereduèeerde (euro)prijzen
verkrijgbaar. Komt allen naar deze (zo
blijkt immers elk jaar) gezellige avond.
Met elkaar kijken we eens terug wat 2001
ons heeft gebracht en wat we wensen voor
het nieuwe jaar. Graag tot 3 januari!! Oh
ja, de bijeenkoms begint om 20.00 uur,
maaÍ als u wat later op de avond
binnenvalt, is dat natuurlijk ook geen
probleem!

De akt iviteitencommiss ie

Nieuws van de
jeugdafdeling

Grote Club Actie:
Dit iaar hebben we een recordverkoop
gehad van loten voor de Grote Club
Aktie, nameliik r.98+ loten!
Dertig ieugdleden verkochten zS of
méér loten en ontvingen hiervoor
inmiddels een extra attentie!
Erik Gilles bracht de meeste loten aan
de man: 57 stuks!
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G E ZA ME ]V L I JKE ru S TE L E I I{ S
ET,{ CAFETANAHOUDERS

CA F E RESTA U RA AI T zu L EI''I
CAFE
RESTAURÀNT SPORTHAL
CAFE ZALEN SNACKBAR
CAFE KESTAURAN zuLEN
HOTEL RESTAUR.ANT
CAFE
KWALITARIA
EETCAFE
BAR

DE HOOIKÀR
DE POMP
ACHTER DE TI..]I]VTJES

DEN HET]VEL
,t 

CENTRUM
DE KRONEA'
DE TIP
,t 

CENTR(JM
DEIV BROOY
BALOE

JÉ*(

ïrlieuwstr.38
G ilze
tel: 0161-453813

\t+FIT4MA-prijzen
BETAALBARE-^pr íiren

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GILZE

10 7o kortins op :

Voetbals cho enen, scheenb e s ch"er mers, vo etbalkous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERIJ
'§V'aar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dindrg de gthele dag gesloten
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Hiermee hebben we met zíjn allen
weer een aardig zakcentie voor ons
eigen team bifeengekregen en hebben
we bovenal ook vooÍ de V.V. GILZE
een behoorliik bedrag binnengebracht,
uraarvan de opbrengst weer ten goede
komt aan de leden van onze verenging!
Grote klasse!

ook voldoende ruimte om een
(beknopt) verslag te schrijven van de
thuiswedstrijd. De redactie van het
Weekblad Gilze-Rijen verzoekt aan
onze vereniging om de verslagen ook
echt beknopt te houden en de
verslagen te beperken tot vermelding
van de belangrijkste feiten van de
wedstriiden! Toch willen we graag, dat
jullie deze verslagen bliiven
aanleveren, \À/ant de kopii van onze
vereniging draagt zeker bii tot de
nieuws- en lees-waarde van het
Weekblad!

Niet trainen tiidens de Kerstweek
Vanaf maandag z4 december zoor tot
en met vriidag z8 december zoor
wordt er bii de V.V. GILZE niet
getraind! In deze week is er toch al de
zaalvoetbalactiviteit voor alle
jeugdspelers!

Aktiviteiten voor onze leugd
l5 december zoor:

Bingo voor de |eugd (organisatie
Supp.Club V.V. GILZE)

zZ december zoor:
Winterstop
Zaalvoetbaltournooi f eugd

z8 december zoor:
Winterstop
Zaalvoetbaltournooi |eugd

5 januari zooz:
Tafelvoetbaltournooi voor de

|eugd en voor de Senioren

Winterstop
Voor Ar, Br, Bz, Cr en Dr is de
Winterstop 2z-tz-zooÍ, 2g-Í2-2oor en
o5-or-2oo2. Op rz-or -2ooz is er een
Beker-/Inhaalprogramma. Daarna gaat
de competitie weer van start.

Zaalvoetbaltoernooi Winterstop
|eugd V.V. GILZE
Net na de Kerstdagen organiseren we
weer het iaarliikse zaalvoetbaltoernooi
in de Sporthal Achter de Tuintjes.
Op 27 en z8 december spelen we van
o9.oo uur tot ongeveeÍ r8.oo uur weer
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. AIle
teams ziin inmiddels opgegeven en de
tijden zijn aan de spelers
bekendgemaakt

Competitieverloop
Verschillende teams spelen een
volledige competitie en bij de teams in
de Naiaarsreeks ziin de kampioenen
nog niet bekend op het moment van
schriiven. De kampioenen zullen we
in een volgende voorzet
bekendmaken!

Reisgelden/Trainingsvergoedingen
Heren leiders/trainers: Willen iullie
ervoor zorgen, dat iullie uiterlijk z7 of.

z8 december 2oor ie declaraties
reisgelden en het overzicht van de
trainingen ingeleverd hebben bij fan
Faes of bij Toon Faes. Dan kunnen wif
ook zo snel mogelijk ervoor zorgen,
dat deze gelden worden uitbetaald.

Wit wedstrii drapportlKopii
weekblad
Heren leiders/trainers: Willen jullie
bii elke gespeelde wedstrijd een
zogenaamd wit wedstrijdrapport
invullen en inleveren. Dan ziin wii
altijd op de hoogte van de uitslagen
e.d. Hint: op dit wit wedstrijdrapport is
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Von Delft Sport
Doelstraat 11,5101 PA Dongen

Telefoon 0162-312733

HET JUISTEADRES,VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

OS

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 L4 45
fax. 0161- 45 34 32

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de wonino

- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm aterialen

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



Alle overige teams hebben Winterstop
op zz-r.z-zoor en op zg-rz-zoor. Op o5-

or-2ooz is er een Beker-
/Inhaalprogramma; op r2-or-2oo2 een
Bekerprogramma evenals op r9-or-
2oo2. Daarna start de Voorjaarsreeks.

.., Taon Faes

ieugdcommissie
Frank van Hoek:
seniorencommissie
Cees Kock:
neemt voorlopig het
penningmeesterschap waar + btijft
daarnaast een deel van de
secretariaatswerkzaamheden
uitvoeren.

a

a

Van de bestuurstafel....

Een nieuwe rubriek, maar eigenlijk heel
gebruikelijk. V/ant het is toch heel logisch
dat het bestuur zoveel als mogelijk wil
communiceren met haar leden!
Graag nodig ik daarom de leden uit om als

er aanleiding is om over de mededelingen
vragen te stellen, hiermee niet te wachten
tot een vergadering of zo, maar als je toch
op het sportpark bent hierover een
bestuurslid aan te spreken.

r. Taakverdeling bestuur.
Tijdens de laatste algemene
ledenvergadering is afscheid genomen van
Tineke van Vugt en William Akkermans
als bestuurslid. Daarnaast werd André
Frietman als nieuw bestuurslid
verwelkomd.

De taakverdeling binnen het bestuur is nu
als volgt:
o Peter Blok:

activiteitscommissie + een deel van de
secretariaatswerkzaamheden

c Aimé Cruysbergs:
voorzitter

o Leo Diepstraten:
kantine- en onderhoudscommissie

o Aldré Frietman:
Clubblad De Voorzet, december 2001

Naar de mening van het bestuur zijn er te
veel dubbelfuncties, dus hierbij
wederom- een oproep voor nieuwe
bestuursleden. Meldt je bii Cees

Kock als je interesse hebt!

2. Ondersteuning door Tineke en
William
Ondanks hun aftreden als bestuurslid
blijven zowel Tineke als William achter
de schermen het bestuur ondersteunen.
Tineke zal de begroting, balans en
verlies- en winstrekening (voorlopig) nog
blifven monitoren. William houdt
zich nog steeds bezig met PR- en
Reklameactiviteiten. Het bestuur is erg
blii met hun hulp!

3. Aanpassingen ivm EURO
Vanaf r januari wordt in onze kantine
gerekend met EURO's.
Om e.e.a. zo eenvoudig mogelijk te maken
voor de kantine medewerkers vragen
wij u vanaf r januari zoveel mogelijk in
EURO's te betalen. Overgebleven
guldens kunt u biivoorbeeld nog kwijt in
de Spaarkas. Er zijn nog enkele plaatsen
vrii. Misschien een goede gelegenheid om
lid te worden??
Ook de (automatische) afschriivingen van
de contributie worden vanaf r
januari in Euro's verrekend.

4. Nominaties inzake "Het iaar van de
wiiwilliger"
V.V. Gilze heeft bij de Gemeente Gilze en
Riien een aantal vrijwilligers
genomineerd voor de titel "vrijwilliger
van het jaar". Zonder aÍbreuk te
willen doen aan de overige vrijwilligers
heeft het bestuur een keuze gemaakt.

Prettige Íeestdagen en een gelukkig 2002 !! pag.3
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Van kozijn tot bedrijfspand!

w wensen

VERMEULENbouwbedrtlf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161]1 22 77 72 Fax: (0161) 23 03 20

ouwen
aan ,

u
wii b

ffi Bovag-garantie AutoparA

Auto Verwiimeren
Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze

Tel. Oí 6í - 45 í I 04 - Mobiel: O6 - 5338499í
o APK II Keuringen (onafhankelijk)
o Ookdieselroet-meting
. Reparatie
o Spuitwerk
. Automaterialen
o In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
. Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren



Binnenkort ontvangen v/ii van de
Gemeente bericht wie voor de titel binnen
onze Gemeente in aanmerking komt. Het
bestuur heeft een aantal groepen en
een aantal individuele leden
voorgedragen.

5. Contract met de hoofdtrainer
Dinsdag z7 november heeft Ueàk |ansen
de selectie geïnformeerd dat hii géén
gebruik maakt van de optie om voor het

3e achtereenvolgende jaar het
hoofdtrainerschap van v.v. Gilze op zich
te nemen. Een en ander is in goed overleg
met het bestuur gegaan. Henk heeft met
plezier z iaar bii V.V. Gilze "gewerkt" maar
is volgend seizoen aan een nieuwe
uitdaging toe. Het bestuur vindt het
jammer dat Henk vertrekt, maar
respecteert uiteraard zijn beslissing.
Een sollicitatieprocedure voor een nieuwe
hoofdtrainer voor seizoen zooz-zoo3 zal
op korte termijn worden opgestart. Henk
[ansen maakt uiteraard dit seizoen bij
Gilze af.

Met vriendelijke groet,
Aimé Cruysbergs

voorzitter

EÍÍe biikletsen met....

Jac Clemens.....

beroep loodgieter \Mas maar dat hij wel
geleerd had om van veel markten
thuis te moeten zijn. Hij onderbouwt
dit met: "As ge veul kiendjes het en ge

bent daarbij ok nog èrm dan moete
wel snapte nie?" Zo zegt |ac met een
lach. Voor de enkeling die |ac niet
kent. fac is ondanks dat hij er wel wat
jaartjes jonger uitziet kort bij zijn
zevenenzestigste verjaardag en al vele

iaren getrouwd met |eanne. Ze wonen
zoals v/e dat in Gils zeggen in de
Windvang op nummer 5. In z0 iaar
werden fac en |eanne pa en ma van
maar liefst 5 zonen. Dit kunststukie
werd mogelijk doordat ze z keer een
tweeling mochten begroeten. |ac is een
rasechte Gilzenaar geboren op d'n
Bolberg. Hii werkte jarenlang voor
installatiebedriif Sprangers uit Gilze.

lac 66 jaar, vader van 5 zonen dan is de
kans levensgroot dat hij inmiddels ook
opa is? fac: "Dat klopt, we hebben
inmiddels rr kleinkinderen 7 meisjes
en 4 jongens. Helaas hebben 2 van
onze kleinkinderen een lichamelijke
handicap, wat ons regelmatig
bezighoudt. Toch zien wii dat zii
ondanks hun beperkingen heel
levenslustig zijn en spelen met hun
leeftiidgenootjes. |e moet het ervaren
maar we genieten volop van onze
kleinkinderen." Aldus Iac. De
voetbalcarrière van |ac? "Stel je daar
niet al teveel van voor. Ik heb zo'n 4 à

5 seizoenen in Gilze z gevoetbald met
o.a. Toon Hessels en Bart van Riel om
er maar eens een paar te noemen.
Daarna kwam ik in de lagere elftallen
terecht en ben gestopt op pakweg
mijn vierendertigste. Daarna zat ik
nog enkele jaren in de elftalcommissie
met o.a Bert van Besouw. Het voetbal
is er m.i in vergelijking tot vÍoeger er
behoorliik op vooruit gegaan. Het is
sneller geworden. Dit is weer een
gevolg van veel meer mogelijkheden.

Niks vermoedend staat Iac in een
lekker naiaarzonnetie naaÍ Gilze 3

tegen Gloria UC z te kiiken toen hem
gevraagd werd om zijn medewerking
te verlenen aan een diepte-interview
met een vaste medewerking van De
Voorzet. Geen oppervlakkig
kletspraatie maar op niveau. |ac zijn
eerste reactie was, "Da wil ik wel doen
mar ik ben nie zoene protiesmoaker."
Vervolgens bliift lac nog een tijdje aan
het woord. Zo vertelde hij dat hij van
Clubblad De Voorzet, december 2001 Prettige Íeestdagen en een gelukkig 2002 !! pag. 4
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Tegen wi* speelt mijn z*on
dit weekend?

Wie fluit er
Zondag?

,.ft.
Kiikr:pintern*r W.nl

iriik oprnteri")*l

.í=}.
ïfinïíïv knvb ,nl

Scheidsr*chte r worden ? Kilk r:p int*:rnet tltÍWll, ,nl

Bij welk district
hoor ik?

Kiik ap iRternet UÏrtlÍltlí .nl

Wat is de stand
van ons team?

nl

Kunnen we nog
eerste worden?

Hijk *p intem*t

Alle uitslagen
van arnat§urvsethal?



a 2 uur fotoservice, met gratis Íilm
. 3 dagen fotoservice
r portretÍotograÍie

r bruidsfotografie
o pasfoto's

. overig fotowerk

. copieenyerk, arartArrit full color

Tllburgsebaan 18 5'126 PH Gilze tel: 0161-lliit922

ífr,tfr
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RANGERSS

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

P rofessi o n a I s i n tech n ische

htinstallaties
S-lrusrnLLATtEs
) Water- en

sanitaire installaties

) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

> Mid enspanningsnetten
) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur goten en riolering
iligingsinstallateur technieken

lg,iitto ilstte
ffi

lffi tu èlr*ÈëEcbnBde
6&mèmeE Te chni s c b B eo e i I i gi n gs b e d rij f

xwaLrlf!ti
TICHTING

"@ 
Borotr6

irldhuisstraet 1 r 5126CK r Postbus 10 r 51262G Gilze r Te|.0161 459880 r Fax0161 -459883 r E-mail rsprang@globe.nl

STALLATI



Betere trainingen, meer materialen, goed en dat is zo gebleven. Op
betere behandeling van sportblessures vrijdagmorgen dan is het vaste prik
enzovoort. Van een warming-up dat we met een stel geestverwanten
hadden wii vroeger nooit gehoord. \Mij een bakske koffie drinken in de
moesten ons thuis omkleden. Na de kantine. 'We kletsen dan wat bij over
wedstrijd eens effe lekker onder de van alles en nog wat Er worden
douche dat was er allemaal niet bij. prognoses gedaan over de wedstriiden
Maar hoe anders het ook was, wii die voor het weekend op de rol staan.
beleefden ook veel plezier.aan het Naast de onderhoudsploeg zijn Christ
voetbal en alles wat ermee te maken Pelkmans, Bert van Besouw en ook
had."Zo verzekert ons lac. De Louis Bouman regelmatig van de
Windvang was zo'n z5 jaar geleden partij. Met zoveel voetbalkenners bii
een kinderrijke buurt met ongewoon elkaar is ons geen probleem te groot.
voetbaltalent. |ac: "Inderdaad, dat Het is daarom dat Frank van Hoek, de
werd vooral duideliik met de papman, regelmatig binnen stapt, niet
jeugdvoetbaltoernooien bii De alleen om melk te leveren maar vooral
Hooikar. Onze buurt speelde ook om zijn voordeel te doen met de
regelmatig de finale en we wonnen in vele tips die hii op kan doen bii
die tiid 5 keer de beker. Bert van mensen met zo'r:' goed ontwikkelt
Besouw en ik vyaren de vaste voetbalverstand. Op maandag is het
begeleiders van een prachtige groep effe andere koek en moet er gewerkt
gedreven voetballertjes. We pakten de woÍden. Alles wordt $reer eens
zaken professioneel aan en planden nagelopen om ervoor te zorgen dat er
tevoren regelmatig oefenwedstriiden. geen achterstallig onderhoud ontstaat
Er was zelden of nooit een wanklank en het sportpark er steeds verzorgd
te horen er bestond hoe iorrg de uitziet."'Waarmee |ac aangeeft dat ook
jongens ook nog waren een echt dat hem ter harte gaat. Is er naast het
teamgevoel. Het waren o.a. De vriiwilligerswerk bii de v.v.Gilze nog
Vreugdendaal en regelmatig De meer wat hem b.v. als hobby voor ziin
Voorstad $/aar we de finale tegen voeten komt? "Nee niet echt. Zoals
speelden. Voor gezegd zo nu en dan wat klussen bij de
heel wat ieugd die in onze buurt kinderen en verder mijn grootste
opgroeide bliiven die toernooien hobby is naar het voetbalveld gaan.
prachtige ieugdherinneringen. Dat Inmiddels zijn ons |eanne en ik al
geldt overigens ook voor Bert van rnreer een tiidje lid van de
Besouw en mij.'Wij waren beide zo'n bejaardenbond maar we hebben aan
15 jaar bij dit gebeuren betrokken." Zo nog geen enkele activiteit
zegt ]ac niet zonder enige weemoed. deelgenomen. Waarom, dat weet ik
\Mat is het wat |ac nog bindt met de eigenlijk niet. Waarschiinlijk zijn we
v.v.Gilze? "Allereerst ben ik supporter er dan toch nog niet aan toe. e

van alles wat v.v.Gilze heet. Ik ben er 'W'aarmee 
[ac aangeeft de status van

zo min of meer mee vergroeid. Als beiaarde nog een tijdje uit te willen
vriiwilliger zit ik in de stellen. |ac vader van 5 zonen die allen
onderhoudsploeg samen met Iac jarenlang voetbalden heeft met Eric
Broers Ad Klaassen en sinds kort ook ook nu nog een zoon die ondanks
met Louis van Trier. Met |ac en Ad zat zijn zevenendertig jaar in Gilze r
ik in de schoolbanken. Wij speelden al speelt.
met elkaar toen we nog niet konden
praten. Toen verstonden we elkaar al
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Zatcrdagochtcnd, half tien. Voot willcm grotc ell innovrtieve verzckcrir1gsnalt-

ecn geweldige dag. Hij scoorr nct zijn tweede schappij zijn wij een organisarie die crg

I N T Ë R PO L I S V E R Z E K E R'lVCEN

yr*erPolts

,9doelpunt bctrohkcn is

van de wedstrijd. Niet direct een moment dat je

koppelt aan een vcrzekeringsmaatschappij.

Maar ook dit is Inreóolis. wanr naasr die

bij de lokale gcmeenscltap. En daar ook

gr.t.rg icts vool doet. f rr tl.t.rloll spon\olcll \\ ij

willemII.

pels & joosten hv

YOOB AI UW BEOTAZIIYGEIIT.

Als het goed en snel ,noet l/l!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161 ,,227O}s
TeleÍax 0161 -i22S804



AIs je al zoveel iaren het Gilse voetbal
meebeleefd is er dan r speler die je
voor Gilse begrippen een topper vond?
"|azeker dat was zonder twijfel Wim
Wirken of liever gezegd 't Patske. Hii
had het helemaal, techniek, overzicht
en een prima inzet. Hii speelde
rechtsbinnen een term uit het grijze
voetbalverleden toen er nog cen soort

3-z-5 systeem bestond. Ook een goede

keepers had de v.v.Gilze nooit geen
gebrek." Zo weet lac zich te
herinneren. Hii vervolgt "Wel vind ik
het jammer dat eÍ zo weinig spelers
ziin die na hun actieve
voetballoopbaan nog iets willen
betekenen voor de v.v.Gilze. Mijn
ervaring is dat de v.v.Gilze ook nog
volop voor je kan beteken al trap
jezelf niet.meer tegen een bal." Met
deze wijze woorden en in de hoop dat
die door vele ter harte worden
genomen besluiten we het gesprek
met |ac Clemens die voorlopig nog de
v.v.Gilze verkiest boven de
bej aardenbond. ]ac Bedankt.

Worstenbroodaktie 8 en g februari zooz.
Wij gaan dan voor de tiende keer op pad
door ons dorp Gilze en daarmee bedoelen
wii alle huizen van ons dorp. De
Gilzenaren rekenen op onze komst en wij
zijn alle kopers al zovast dankbaar voor de
steun aan onze club. De worstenbroodjes
worden voor het eerst verkocht in Euro's
en dat zal wel even wennen zijn. De

kwaliteit is net als andere jaren zeer goed
en wij komen er dan ook graag mee bij u
aan de deur. Tot ziens net voor de

Carnaval.

Kaarten en darten.
Kaarten en darten naast het voetbal dat
gaat perfect samen dit gezien de steeds
grotere opkomst. Ook bii het darten zit er
de groei flink in gezien de vele darts die
iedere zaterdag richting dartbord worden
gegooid. Het is er stik gezellig kom eens

langs en doe gewoon mee.

Wens.
Voor u allen een goed en vooral gezond
2oo2 en natuurlijk veel plezier op en rond
het voetbalveld.

Henk van Gestel

a a Í1....

losvanDonge, Bestuursupportersclubv.v.Gilze

Nieuws van de
SUPpOrtersclub....

lk geef de pen door

De groei van onze club gaat gewoon door. Ik heb de pen gekregen. Ik ben er wel niet

Wif heten onze nieuwe leden van harte zo blij mee maar ik heb hem toch maar

welkom. Mocht u zich ook aan willen Íumgenomen. Dus bij deze: Ik ben Wout
sluiten voor maar z tientjes per seizoen Kock zoon van Sjef Kock. Onze boterham
bent u al lid. Dit rekent u zelf wel even om hebben wij alt{id in onze o'Mini Supero' in
in Euro's. Graag tot ziens of horens. de Abdis van Thornstraat kunnen
Clubblad De VooÍzet, december 2001 Prettige Íeestdagen en een gelukkig 2002 !! pag. 6



6raag gebracht, vers van uw nelkman !!

Zuiaelhandel
V.O,F. aan Hoek
Ao,lstraat 32
5726 CP Gil^ze

Tel. O761-457908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

TVAANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT O1'OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOÏ O1.OCI UUB
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verdienen. Voetbal is van mij altijd een
grote hobby geweest. Ik heb overigens zelf
ooit maar twee wedstrijden gespeeld. Door
de ziekle van mijn vader, die M.S. had
moest ik al woeg mee helpen in de winkel
dus ben ik maar gaan supporteren . Dit doe
ik nu ongeveer 55 jaar en met veel plezier.
Ik heb zo'n 15 jaar twee vaste maten, Henk
en Annelies van Gestel. Zij rijde"n met mij
mee en Henk wijst de weg. Twee jaar
geleden hebben Henk en ik afgesproken
om na elk Gils doelpunt een sigaartje op te
steken. Dit wordt op het ogenblik te duur
jongens en ook niet gezond meer. Ik ga
iedere zandag met een goed gevoel naar de
wedstrijd van Gilze l. Maar ectrt, ik kom
ook wel eens met een behoorlijke kater
thuis. Mifn prognose: Geen kampioenschap
maar wel een periodetitel en promotie naar
de derde klasse.De Pen die wil ik
doorgeven aan Annelies van Gestel. Zij
heeft de primeur om als eerste wouw de
pen te mogen ontvangen. Nou heb ik
begrepen dat je alleen maar figuurlijk de
pen krijgt. Het werd te duur om al die
schrijvers van een pen te voorzien. Daarom
heb ik, V/out Kock hoogstpersoonlijk
besloten om Annelies van Gestel een
mooie pen te overhandigen voor het
schrijven van een eveneens mooi stukje in
de volgen de Voorzet.

Wout

De jeugdpen ....

Hallo allemaal,
Ik ben Rik Reinieren. Ik kom uit Bavel
maar sinds het seizoen '98-'99 speel ik
bij de V.V. Gilze.
Ik zit nu in de C-r en ben altifd de
laatste met het omkleden trouwens dat
geldt ook voor ]oris en Michel. Ik heb
het erg naar mijn zin want dit is een
keigezellige club. Binnen de club heb
ik veel respect voor de vrijwilligers die
veel werk verzetten. Als ze er niet
geweest waren dan kan de club nooit
bestaan. Ik wil nog even kwijt dat ik
hier niet meer weg wil. Ik geef de
jeugdpen door aan |oey Faes.

Jos von Dongen

,n'
trt-)\iarl ,^

(]Í-,)\-z
,ffN
t+J\-rl

,^t{J\G/

ffiN
k+J\tíu

Vroliik Kerstfeest
en een gelukkig

en voora I

gezond 2002

nN ,fÀ ,.f-f, RN@g@@
@@@@@
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HYPI)ÏHEKEN?
Cï

Belangrijke zaken beapreek Ie met vakmensent nva [.ua

rre venzekeri ngsadvi esbu reau
rcelands bv

steenakkerplein 1 1 a-l 2, gilze
telefoon:0161-45 17 20 Íax O161-45 íO Og

NIEUW BIJ EETCAFE D'N BROOY

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

O PARKEERTERREIN

EETGAFE

D'n Brooy
Chaa'nseweg 21 - Gilze - Tel. 0161 -451548

De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= Maandag: gesloten

=> Dinsdag Um donderdag: vanaf 1'1.00u

= Um zo vanaf 10.00u

o

ands
Wirken Makelaardil in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

t

Een nÍeuwe naam in zekerheid



[e* Vc*rz*tj* ven...,
ËxrÍy va* H*eti,

Miir: teetiÍid is

Ik speel in de

Mijn piaats in het siftai is -

Miin vcetbalkraraliteite:r siin

Vsetbal vind ik leuk tmdat

Miin schnal is

Later w*rd ik

Ik vi*d het maar lastig

Ik word er gek van als

{k heb Ër ern hekel aan als

Ik z*u heel gíaag

Het zit gaed tegen als

Ik bliif altijd

§p*rten di* ik o*k ienk vind zii:r

lk help mijn moeder rnet

Ik help rnijn vader ïnet

ïk zal nctit
Ik eou het erg vinderr als

Ik heb veel plezi*r eix

ïk kan Nrel janken als

iii =ir *l rr: r:.i:

i i t{a*l

*-:

iir: ksback r:f 1i*irsha lf
}:ard rnet links sr'hi*ï*n

beï *cn teamsp*rt is

*e Sr:lster

pr*tu*etballer

aïs we *chter staan

sns Ëa tesen mij zeurt

we'""erlieztn

r1*elpu*t*a willen makex

ik *iet ai raiin s{}ethaispuitex bi.i

hetr
ían ';aR f.S.V.

t*n*is, a}le sp*rtea zij r -'ryei ieuk

de taíel afruimen

<ie r*elkwafiexl

Haàn r*ken

ik niet me*ï kan v*eti:alien

ik hii de s.v.*ilze *p kamp ben

als w* de kampiaenswedstrijd
veriie:*n
vretbai ik bii *Iane }:ester stmeË

met Rrrxd van ïtiistelr*cy

ïk ire*I iang ha*p tr kunnen

bliivea v*etbailea

In miin drcmen

T*t slst wiÏ ik iuiiie latex:xl*ten riat

e lr*bb,lad *r T**rzet. dereí*her ?**! Pretlige {e*stdagen *í} eefi gelukkiq ÈÈ*l :: pëq. §



& SHo*
fr444

PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

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

0lól-457651
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

scevige, hygiënisch afgesloren verpakking, warm bíj u thuis.

Al onze specialiteiten kunt u ool< aÍhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u klaar, zodra u arriveert.

f)rankens peciaalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gilze
tel. 0161-452492

tiid iets bijzonders.AI
GALL N GALL



Sper* kaart,*,**..
§aam:
Àdr*s:
eeb*art*datrlm:
tiiísprer*k:
Habby's
Lid vtn de v.v.Gike =inds:
Stàtus bii de ciub:
Beste trainer:
Mijn id**l:
Roken:
§rinkcn;
StamcaÉé:
M*et larhen els:
Winst betekent v*ar mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek;
Politieke partij:
Ee* meevaller;
Eerr tegenvaller:
Lievelir:g*kcst:
Beste eigertsch*p:
§lechtste eigenschap:
Moeist* vrËuw:
Spcrtkrualiteiten:
Beste systeern:
Me*ing clubbl*d:

Slechte smaak:
ï-Y. pr*gxàrrrrrta:
V.v. Gilze m*et verbeteren:

Dat is g*ed biide v"v.Gilze;
Op miin verjaard.ag SËelr:
*ela,vex in;
Harte§$.€§s:
Hek*l aan ïr€sperr:
Rarnantiek:
*chtendhumeËr:
L*atste b*ek:
Dat is fe*tastiseh;
Vakantie**rd:
Bewonderi*g Yocr:
I&'at d*e |e met r r:ri1j*e*

R*mc* *prir:s
À;ilsïr;rat i5
3*-7 -? r
ili: m+tte sirrth
i\*ast v*etbal, ifet*en *n wi*terspsr?
V*lgens mii vanaÍ rg?9, ik e.*s t*er: S

igeblesseerd.e] speleï vaË Ciler :
Bert de Br*iin
Ruxd Heus
Àls ik bier drink
Af ** t*e {t* veel}
*e Tip{
Ik aadere* +p *ngeïxkkig* wiixe zie sta*telen
Ëè matte vieruh
Yette pmh
Iers* falk an punk
PvdÀ
§en g*ede scheids
*e maanrlag
Bami Y*§ t:§s m*eder
Miin p*sitieve in*telling
N*gal eens te gemakk*liik de:rkra
De vrsuwen aehter de bar
Er *ver praten
*ar v*n de winnaar
Het duurde rlrel *rg lang v**r dat ik aan het woord
kwam
Dat hebb*n Àiax-suppcrteí§
Er*tic -drea rrrs en iender*) *p*rtpr* grar:tmr's
Het huidige tenue vi*d ik niks. ï,eïiik *r; ait niet
lekker
*ranieb*cm
Bl*kjes kaas
Mezelf
Ëen l:ergetappe wi*ner,r in de Tsxr
trYespe*
ïs l*ag geleden
Zeer a*ide:r
Langs l:et raviju {*v*r }*ha:: van d*r Velde}
M**i w€er, r*mpi*g, barbecue. r*sé
§rankríik
il{*nsen di* d**r har* werkeR iet* ber*iken
Ëe heift *p d* bank eïl va* sle resÈ genieten

{lubblad *t Yoarlet, detet"*ber }**ï Pretïige f**stdager: Èn e*n gelukkig f06È lf pag. g



A & SHoe
frrDa

PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0 t 6t-452ó5 I
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpakl<ing, warm bij u thuis

Al onze specialiteiten kunt u ool< afhalen.

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

Dranl«enspeci aalzaak

Van Enschot
* partryerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenshaat?l - Gilze
tel. 0161-452492

Artiid iets bijzonders.

GALL§] GALL



Historie V.V. Gilze

Ditmaal een artikel uit het oude clubblad Contact van december ry64.De
toenmalige trainer Van Bladel wenste het bestuur, spelers, leden en supporters een
Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig r 9 6 5........

1,
Beste sportvrlend.en. Tilburel, 16 December 196+.

Gaarne roaale ik van de mij geboclen 3elegenheid gerbui)c om via Uvr cl-ub-
b1ad., het Bestuur, Spelers, I,eden en Sutporters van de Si:ortverenigingI'GÏLZE!!, d.och in het bijzonder die varr de afdollng "VOETB-A,LII een Za1:-g
Kerstfees t en een Voorspoedig 196, toe te i,rensen.
Bekening houd.ende, dat in de Deceiaber uit3;ave vari Ui.r blad-, vele bestuurs
leden een d-ee1 van de beschilibare rullrte zullen opeisen, kan ii( toch
niet nalaten enlcele woorden tot de spelers te richten, Í:li d.anls-d,e re-dactie hartelijk voor de --olaats die i.li hiervoor in lceslag neerln,
Een vlerde plaats ott de eindrangschlJcking en een aantal- mooie over-
rvinningen in de belcerronde Ltaven in 196+ reden tot jr-r.ichen. Vooral d.e
rvedstrl jd. tegen een e erste ]classer, ook al r.ierd. clie d.an ooJc in d.e }aatste
minuut van de 2e verlenglng verlorenrgaf i;oen oll cle jr,riste nranier de
kracht liÍeer van ons elf tal , Deze resultaten spralcen voor zíclnzeJ.f en
vraren het loon naar v,rerken voor onze srelersr
Het bovengenoemde alsmede cle goed,e r:rentallteit van de spelersrïÍaren
voor een groot d.eel d.e red.en, dat i)i opnieur'r d"e trainlng op mij nam.
Er lras een vooruitgalg te zien na enlcele jaren moeizaalr lrerlsen-om
3e klasser te bliiveïrr [Iisschien lÍas dit op zich aI een verdienste,
echter Ín Íeders geval geen r,ïaar ryc groot op -konden gaanr
Ïle d-achten zoals ledereen in Gilze d.at cie papieren voor d.e competitie
196+-1965 eurders }agenrwant na 4 wed.strijden, waa.ruit 6 punten en een

gedeeld.e eerste plaatsr'was urind-er dan orLze plóeg toen veràiende.
De glorie tvas echter ía:r leorte duuirhet eens zó grote zel-fvertroui/ven
en de r,verlcl-ust verdvreen als sneeulr voor d.e zor\. r,íel moet ik toegevendat blessuren en een nood-zakelijke vere.nclering 1n het elftal voór eengroot deel de oorzaak !ïarerr van deze plotseliige om.lieer.Ïk ben ecleter overtuigdrdat onze spetèrs in stàat z1jn om 1eid.Íng en
leden de reelts van nederlagen en alle a:rdere moeili3Éneaen kurrnen d.oenvergeten.
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OPEL
GMI

OPEL DEALER
* voor deskundige reparatie
* voor snelle service
* voor al uw autoschades

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

* voor carrosserie - verbouwing
* voor LPG-|nbouwstation
* voor al uw onderdelen en accessoires
* voor een goede gebruikte wagen

Ö
AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 453277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289

\

\

t



Jong voetbaltalent uit de Windvang
(omstreeks rgZS)

Staand van links naar rechts.
|ac Clemens, fac Tuyp, Helmus van Kruysbergen, Helwin Clemens, )oost Rops, Ran
Clemens, Henny Henderson, Frans Verheyen, Sjef Theeuwes, Bert van Bezouw.
Zittend van links naar rechts.
Hubert Clemens, Rob Wirken* Frans Theeuwes, Harry Huibers, |ohn Smulders,
Erik Clemens, en Dion Clemens.
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Àan die trotse ogen zier u her direct: deze

jongens gean voor elkaar door her vuur. Door

niets laten zij ztch uit het veld sliran. Àl krijgen ze

er tien tegen. i\let z'n allen het veid op, mer z'n

allen er ook weer af.

Het idee dat je door sanrenrverkinq iers m,.,ois

kunt opbor,nverr, spreekr de Rabobank bijzonder

aan. §ía:rrom? C)mdat we midden in onze sr'Lnren-

leving staan. Omdat ,,ve aitijd ons stecnrje bijclragen.

Rabobank
Ba a rl e-N assau e n o mstreke n

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

:1.,. 4'

Ook als dat betekent. dat r.,"'e onze resen'es

moeten aanspreken. \dhnt rve zetren ons graag in

voclr allerlei doelen in onze plaarselijke gemeen-

schap. Met geld. maar veel liever nog mer beuok-

kenheid. Wij staan voor u klaar. Ook na her laarsre

iluitje.

Met de Rabobank sto je er niet alleen voor.

Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

1J


