
fL:,] ''



AUTOFOOD

A. Hessels v.o.f.
oranjestraat 1 13 - lill53f3,?Ï' ter 010 1-4s133s

De modeme pomp maar nog met de ouderwefse 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 shoo ku u betalen met:

= visa card of euro card

= kontant, via bank of giro of lokale kaart

=+ Multi Tank of Travel Card

Nieuw !!! Carwash center:

= moderne wasstraat

=+ do-it-your-self wasboxen

= stofzuigers

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: 08.00u - 20.00u

= Zaterdag: 08.00u - 18.00u
+ Zon- en feestdagen: 10.00u - 14.00u

Eotofood Tonkstqtion 6. tlessels is een hoofdsponsoÍ von V.V. Gilze
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"BÍammeke"
W", is het toch fijn, om weer op de

voetbal te zijn. En om training te krijgen
in het de bal afschermen alsof het je
pilsje is. Over het veld te glijden als
remsporen in een boxershort na een
natte bierscheet. Op elkaar ipgespeeld
raken en je medespelers blindelings
aanvoelen, zoals een bieropener een
flesje drank aanvoelt.
Bier en voetbal horen bij elkaar. Ik
bedoel het kan geen toeval ziin dat je
voetbal met zz spelers speelt en in een
krat bier ook zz flesjes zitten als je er z

uithaalt.
En wat vind je van deze. Een bal is rond
en een bierbuikje ook. Zowel bier als
voetbal versterken de emoties. Zowel
bier als voetbal werken verslavend. En
bii bier en voetbal kan het allebei dat je
de volgende dag ineens wakker word
met blessures, zo van waarom heb ik
hier nu weer pijn. Het valt me trouwens
mee dat de wasmoeder van de Ar elke
zaterdag een voetbaltas krijgt
thuisbezorgt in plaats van een lege krat
bier die weer gevuld dient te worden
voor de volgende wedstriid. Ach ja in
iedere week zit een weekend, in ieder
dorp zit een kroeg, en in iedere goed
ingerichte kelder staat een schat van een
bierkrat, en een voetbaltas.

Brammeke daklein tof manneke

N ieuwjaa rs
bijeen komst

2 003

O, , ianuari zoo3 is er een nieuwjaars
receptie in onze kantine. Deze avond is
bedoeld voor onze leden en hun
partners, alsmede leden van onze
supportersclub. Aanvang van deze
avond is zo.oo uur.

de jeugdpen....
Hoi allemaal.
Ik ben Roy Looijkens.
Ik ben t4 jaar.
Ik speel in de Cz.
Mijn trainers zijn: Bink en |ohn
Looijkens.
Ik speel laatste man
Het is wel een leuk team.
Mijn school is de Beatrix-College.
Ik zit in de zd'klas.
Als ik niet op het voetbalveld ben,
Dan ben ik biimijn vrienden.

2januari

Doei
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OPEL

a
AUTOBEDRIJF

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

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat ï0
Gilze

te!. 0161 - 451289

\
t
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o N ieuws
van de

jeugdafdeling
Programma
Zaalvoetbaltoernooi
Winterstop

ïIn de vorige editie van de Voorzet
hebben we er al melding van gemaakt,
dat het Winterstop-zaalvoetbaltoernooi
eÍ weer aan zit te komen. Nu ziin ook de
dagindelingen bekend:

Vrijdag z7 december zoo2
o9.oo - r2.oo uur C-|unioren
r2.oo - r5.oo uur A/B-|unioren
r5.oo - r8.oo uur F-Pupillen

Maandag 3o december 2oo2
o9.oo - r2.30 uur D-Pupillen
Í2.3o - r4.oo uur Meisies C/D
r4.oo -16.o0 uur Gilze E4, E5 en E6
16.oo - r8.oo uur Gilze Er, Eu en E3

De E-Pupillen hebben we voor het eerst
opgedeeld in de hogere en de lagere
teams.
Bij de F-Pupillen spelen we weer op
halve velden, zodat alle spelers aan meer
speelminuten komen.

Competitieverloop tot begin
december 2oo2

fr, a. Najaarsreeksen hebben we twee
kampioenen kunnen begroeten: Gilze E
r en Gilze E z en er is nog een kleine
kans, dat Gilze F S op 7 decembeÍ 2oo2
ook nog kampioen wordt, maar daarbij
zijn ze aÍhankeliik van het resultaat van
een andere wedstriid!

Bij de volle competities draaien met
name Gilze A r en Gilze B r nog niet op
volle toeren. Gilze B z, Gilze C r en Gilze
C z draaien in de middenmoot mee.
De uiteindeliike resultaten tot de
Winterstop volgen nog wel in de
volgende Voorzet!

Vooriaarsreeks
Voor de Vooriaarsreeks wordt het
nieuwe team Gilze F 6 Pupillen
ingedeeld in de reeksen, waarbij meteen
ook de begeleiding weer vooraf geregeld
is!
Daarnaast zal GiLze D 3 Pupillen in de
Voorjaarsreeks als rr-tal gaan spelen,
terwijl het in de Najaarsreeks als 7-tal
gespeeld heeft.
Dit betekent dus, dat er lveeÍ meer
spelers bijgekomen zijr.. Een goede
ontwikkeling!
Hierdoor spelen we na de winterstop
met 22 teams!

Alternatieve straffen: wat houdt
dat in?

St.,a, enkele seizoen kent het District
Zuid I het fenomeen Alternatieve
straffen voor de jeugdspelers in de
categorie A, B en C-|unioren.
Wat houdt dat eigenlifk in?
Een speler, die uit het veld gestuurd is,
wordt hiervoor gestraft door de
Tuchtcommissie van de KNVB. Als de
schorsing, welke aan de speler wordt
opgelegd, kan worden omgezet in een
alternatieve straf, dan zal dit in de
strafuitspraak worden vermeld.
Die strafuitspraak wordt opgestuurd
naar de betrokken jeugdspelers en naar
de vereniging.
Na overleg met de |eugdcommissie kan
dan worden bepaald of er een aanvraag
gedaan wordt om de straf om te zetten
naar een alternatieve straf.
Deze aanvraag alternatieve straf wordt
beoordeeld door iemand van de KNVB

pao.2De voorzet, december 2002 Frjne Feestdagen en een getukkig zoos



Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813
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Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanv,v,GlLzï

10 % kortins oD :

Voetbalschoenen, scheenb eschïrniers, voetba I kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§Uaar kunt (J beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dinsdrg de gehde dag gesloten

pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGTAZIIIIGEIY.

Als het goed en snel moet !!!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
TeleÍoon 0161 ,,22790s
TeleÍax 0161 :,225804



en als dit goedgekeurd wordt, dan kan
de alternatieve straf worden uitgevoerd
en dan wordt de oorspronkelijke
uitsluiting op geheven.
De correcte uitvoering van de
alternatieve straf wordt gecontroleerd
door een \Maarnemer.
Als de alternatieve straf correct wordt
uitgevoerd, dan is hiermee alles
afgewerkt
Maar, als de alternatieve straf onjuist of
onvolledig uitgevoerd wordt, dan zal de
alternatieve straf komen te vervallen en
dan zal de oorspronkelijke schorsing in
zijn geheel moeten worden uitgevoerd!

deze mogeliikheid gebruik kan maken!
Bii een volgende schorsing naar
aanleiding van een veldverwiidering
moet die speler de opgelegde straf
gewoon wel uitzitten!

Toon Faes

10 jaar
Ra boba n k

Pupillenkamp
Ia, het is alweer meer dan ro iaar
geleden dat ene Peter Naalden in een
jeugdbijeenkomst zei; zullen we eens
een jeugdkamp organiseren. En zo
gebeurde het dat er een aantal grote
tenten werden neergezet als slaaptenten
en de kantine werd omgebouwd als

rn het verreden is het ar eens iil,1i1ïl;,Ï.ï:.1ï,:#;'.ff.'[.ffiï;
voorgekomen bij onze vereniging, dat te klein. Ook werden er bij het eerste
een speler zo'n alternatieve straf niet kamp veel spellen gespeeld die niet met
geheel heeft afgewerkt en het gevolg voetbal te maken- hadden omdat de
was inderdaad, dat hii de gedachte leefde dat de kinderen wel
oorspronkelijke schorsing heeft moeten eens wat anders zouden willen. Dit
uitzitten! bleek dus niet zo te zijn. ondanks dat
Wat voor soort alternatieve straffen zijn was het kamp een groot succes en zeker
er mogelijk? voor herhallng vatbaar. En het is
De A-|unioren mogen een natuurlijk zo: al doende leert men en
pupillenwedstrijd in D/E/F klasse dat is eigenliik nog steeds zo. Ieder jaar,
begeleiden of fluiten of D/E/F jeugd in een paai weken na het kamp, komt de
uitwedstrijden mede begeleiden. \Merkgroep bij elkaar om hei gedraaide
Voor A/B/C geldt verder, dat er allerlei kamp te bespreken en alle door de
corveewerkzaamheden en klusjes kinderen en begeleiders gemaakte op en
gedaan kunnen worden als alternatieve aanmerkingen, in het draaiboek en
straf. spelenboekle verwerken.
Dit seizoen hebben er al drie spelers Het is nu december en de werkgroep is
gebruik kunnen maken van dit systeem al weer bezig om het jubileuÀ kamp
van alternatieve straf, waardoor zii wél van 2oo3 voor te bereiden. Wij zullen ei
hun wedstrijden hebben kunnen blijven alles aan doen om het weer een
spelen op de zaterdag! bijzonder kamp te maken, waaÍ de
Dit geluk heeft een speler slechts een sportiviteit en gezelligheid voor het
keer per seizoen, want: winnen grrr. Bàhter zonder
Er geldt verder wel als regel, dan een gemotiveerdÉ deelnemers, begeleiders,
speler slechts een keer per seizoen van Èeukenploeg en overige medewerkers
De voorzef, december 2002 Fijne Feestdagen en een gelukkig zÀo? - pag. 3



Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5í26 CJ Gilze
Tel.: 01 61-451517

Tilburgseweg 78
505í AJ Goirle

Tel.: 013-5341442

f,d Spopens Brood en Bqnket is een nsor vqn V.V. Gilze



gaat dit ons niet lukken. Dus noteer
alvast in de agenda de kampdagen: 30,
3r mei en r juni.
We rekenen dit iaar op een top
deelname en dan gaan we er samen een
tof kampweekend van maken. Via het
weekblad en de voorzet zullen wii
iedereen op de hoogte houden.
Tot zover de eerste berichtgeving.

Februari en 14 maart, dus kom gezellig
met ons kaarten. Voor de mensen die
Iast hebben van een koude of stijve nek
zijn er nog enkele warme v.v. GilzeiS.C.
Gilze dassen te koop voor het luttele
bedrag van €rr,-. Deze zijn af te halen
bij |ohn Graafmans, Kruithoorn r r. Ook
hebben wij met de supportersclub weer
onze jaarlijkse worstenbroodactie en
wel op z8-oz en or-o3-2oo3. Voor de
verkopers, noteer deze datums alvast op
fullie kalender. Met al dat geld wat we
hiermee verdienen kunnen we de jeugd
en senioren bij de v.v. Gilze weer eens
een hart onder de riem steken d.m.v. een
biidrage voor het jaarlijkse uitstapje van
de teams. Ook krijgen alle kampioenen
een traktatie van onze supportersclub.
Dit alles is mogelijk door het grote
ledental van onze club, deze is namelijk
gestegen naar 24o leden. Mocht u zin
hebben om ook lid te worden van de
supportersclub geeft u zich dan op bij
één van onze bestuursleden en voor de
prijs van slechts cro,- hoeft u het niet te
laten. Natuurlijk zouden we geen
supportersclub zijn als we onze steun
niet zouden geven aan ons r' elftal,
helaas moeten we terugkijken op een
niet al te beste eerste helft van het
seizoen. Maar na de winterstop hopen
we dat we wat beter voetbal te zien
krijgen, zodat we weer in grote getale
kunnen juichen bij een overwinning
van ons rt team. Dan nu nog even wat
betreft het afsluiten van zooz en het
begin van 2oo3. Allereerst is er de
nieuwjaarsreceptie die zal plaatsvinden
op z januari in de kantine, vanaf zo.3o
uur bent u van harte welkom. Dan
hebben we op 4 januari ons
tafelvoetbaltoernooi voor senioren dat
om precies 2o.oo uur begint. Rest mij
nog als laatste om namens het gehele
bestuur iedereen, spelers, leiders,
supporters, bestuursleden en alle vele
vrijwilligers, trainers en coaches een
prettige kerst en een gelukkige
nieuwjaar toe te \Mensen met veel
gezondheid en geluk in zoo3.

lohn Graafmans

Namens de werkgroep Rabobank
Pupillenkamp iedereen fiine feestdagen
en een goed en gezond 2oo3 toegewenst.

Mart Machielsen.

Se(retoÍaqot:
ilcuvelttroot ll
512ó Cl,l §tlrc

Nieuws van de
supPortersclub

8.r,. mensen, terwijl ik dit schrijf heb
ik even gebeld met de redactie van de
voorzet en het zou er om houden of deze
voor of na 2r december uit zou komen.
In ieder geval als het erna is hebben
hopelijk een leuke kerstclubavond
gehad die niemand had willen missen.
Ook de pupillen hebben dan genoten
van een prachtige bingomiddag met
mooie prijzen. Hierover vertel ik meer
in de volgende voorzet. Natuurlijk doen
wij veel meer met onze supportersclub,
we hebben natuurlijk nog de
kaartavonden die tot op heden zeer goed
bezocht worden. Maar mocht u
interesse hebben om met ons eens een
gezellig potje te rikken of te jokeren
bent u van harte welkom op ons
sportpark in de kantine. De datums die
wii nog hebben zijn: ro |anuari, 14
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6raag gebrachf, vers van uw melkman !!

Zuiaelhandel
V.O.F. aan Hoek
Aalstraat 32

.5126 CP @ilze
Tel. O167-451908

6

GAiËË UU ïïP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452695

ÍVIAANDAG GESLOl'EN
DINSDAG. GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.O0 TOT O1.OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1.OO UUH
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Wedstrijdsponsors

D. selectie van W Gilze wil
onderstaande wedstrijdbal sponsoren
alvast bedanken voor hun biidrage
tijdens het seizoen zoozlzoo3:

Gerwin de Heer Audio en Video
Stichting Oud-Papieraktie
Supportersclub VV Gilze
Maritama schoenen
Ad Spapens bakkerij
Pyramide shoarma en pizza
Tankstation A. Hessels Autofood
Wecare printersupplies
(verkrijgbaar bii Drog. Vroom)
Crooo A. Hapers
Plaza 't Centrum
Assurantiekantoor Herman Kreeft
Hotel de Kronen
Café De Tip
Slagerij Goof van Loon
Verzekeringsadviesbureau Roelands
Taxi A. Hessels
Kom d'r In cafetaria
Café - zalen De Harlekijn
Biemans bestratingen

Tiidens het gehele seizoen hangen deze
wedstrijdbal sponsoren in de kantine
van VV Gilze.

Selectíe VV Gílze

Kampioens
ce rtif ica te n

Geen schaamrood maar wel een
onprettig gevoel. Door leiders en spelers
word ik (terecht) af en toe gevraagd hoe
het toch zit met de certificaten van de
kampioensteams, seizoen zootl zoozlll
Helaas heb ik midden dit jaar
problemen gehad met mi1'n PC en ben
toen biivoorbeeld het programma én het
bestaande ontwerp kwijtgeraakt. Al met
al dus een begriipelijke verklaring van

de reden waarom het zo lang duurt,
maar ik neem me voor om binnenkort
dit af te werken. Ik moet nog wel
opzoek naar nieuwe software.
Mede omdat we dit seizoen in de
najaarsreeks alweer twee kampioenen
hebben, wil ik alvast doorgeven, wat ik
sowieso nodig heb voor de certificaten:
heel simpel, evenveel afdrukken van de
kampioensfoto met daarbii ook alle
voor- en achternamen van de spelers die
op de foto staan en de eventuele
afwezigen.

Wílliam Akkermans

Elze Klaassen
geef t

de pen door aan
|an en ]o Faes....
Elze op de eerste plaats bedankt, mooie
pen trouwens. Wij zullen ons eens even
voorstellen.
|an en [o Faes wonende op of zo u wilt
aan de Bolberg op nummer rr. We zijn
getrouwd in 1965, al weer een tijdje
geleden dus. We hebben 5 kinderen
Ingrid, Mark, Karin, Richard en Astrid.
Inmiddels hebben wij 8 kleinkinderen
waarvan de jongste telg, Colin op het
moment dat ik dit stukie schrijf precies
r week oud is. Verder zijn wij rasechte
supporters van zowel Gilze r als Gilze z.
Schoonzoon Toine voetbalt nog actief in
Gilze 2, terwiil onze Richard in het
derde elftal speelt. Wij staan zowel bij
uit als thuiswedstrijden langs de lijn,
zowel bij Gilze r als bij Gilze z. We
hebben even moeten nadenken over aan
wie we gaan verrassen met pen. Het is
geworden Rob Oprins. Dus Robke veel
succes!!

a

a

o

o

a

a
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N ieuws
a ktiv

N" ..., weer tot in de nok gevulde en
geslaagde Sinterklaasavond" op 29
november jI. richten wij ons nu weer op
de organisatie van de volgende
aktiviteiten in het seizoen zoozlzoo3.

. z ianuari zoo3: Nieuwiaarsborrel

Vanaf 2o.oo is de kantine geopend om
met elkaar het glas te heffen op het
nieuwjaar.

o 4 ianuari zoo3: Tafelvoetbal

We hebben de kantine dan omgetoverd
tot een heuse voetbalarena.'s middags
beginnen we met de jeugd, waarna 's

avonds de senioren en de leden van de
supportersvereniging aan de beurt zijn.

o z8 februari 2oo3: Carnavalsbal

We hebben een grandioze disco
geregeld om met alle E-en F-pupillen
een echt carnavalsbal te houden.|e mag
op deze avond ook je vriendje of
vriendinnetje meebrengen.

r5 maart2oo3: Avond vooï het
technisch kader.

Deze avond is voor alle trainers, leiders
en clubscheidsrechters
vereniging.

Ook is er op die dag de verkiezing van de
verenigingsman/vrouw van de "vv
Gilze".
De opzet hier omtrent is iets
verandert.Elke commissie binnen de
vereniging draagt een kandidaat voor,
uit deze kandidaten kunnen de leden op
de verenigingsdag hun verenigings
man/vrouw kiezen.

) Í4 iuni zoo3: Seizoensafsluiting

Een avond voor de senioren en leden
van de supporters club.Wij hopen dat
op deze avond er eens iets meer leden
van de selectie komen.

. 22 juni zoo3: Fietstocht

In samenwerking met de
supportersvereniging houden wij een
fietstocht voor jong en oud.

Dus al met al een goed gevulde
kalender, waarbijwij hopen op zeer veel
deelnemers aan deze activiteiten.Verder
wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om een ieder een zeer sportief en
gezond nieuwjaar toe te wensen.

Toine v Alphen

van de
ite ite n

eiss immco

a

van onze

. z9 mei zoo3: Verenigingsdag

Een dag voor alle opa's, oma's, vaders,
moeders,broers, zussen, neven,nichten,
kennissen kortom een dag voor een
ieder die maar wil voetballen.We spelen
dan het mixedtoernooi en daar mag
iedereen aan deelnemen(het gaat deze
dag immers om de lol).
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PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een keur van verfijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

0l6t-452ó5t
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpakking, warm bij u thuis

Al onze specialiteiten kunt u ook aÍhalen.

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

a

Dranl«enspeci aalzaak

Van Enschot
* partryerhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenshaat?l - Gilze
tel. 0161-452452
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Het woord

worden over mijn salaris dus heb ik een
vriend opgebeld in Rijen( die ik kende
van het uitgaan daar) en zo kwam ik
terecht bij Kanonier te Oosterhout als
seizoenober voor 4 maanden. Daarna
ben ik kunnen beginnen als chauffeur
bij de firma Nous in Breda. Dit beddif
verhuisde na enkele maanden naar
Chaam. Ik had inmiddels |anny leren
kennen en zo zijn we in Chaam komen
wonen, wat later Gilze is geworden. Het
bedriif Nous fuseerde met de firma Stoof
in Breda en men stelde mij toen voor
internationaal chauffeur te worden en
dat wou ik niet. Ik heb toen nog zowat
een iaar in de staalconstructie gewerkt,
deze zaak ging failliet. Ik solliciteerde
bij de Rego, heb daar z5 I iaar gewerkt.
Het bedriff verhuisde naar Etten-Leur en
ik kwam zonder werk, |anny was
ongeneesliik ziek. Deze tiid was niet
gemakkelijk voor me.
Nu werk ik bii taxibedrijf Hessels hier
in Gilze.

H
fÍï#

Waaruít bestaat je dagelijkse werk? Wat
is daar leuk of misschien ook, wat is daar
minder leuk aan?

It ben dus chauffeur en vervoer
voornamelijk gehandicapten mensen.
Het werk is boeiend. Het heeft een fijne
kant om met gehandicapten onderweg
te zijn. Als ze me iets vragen en ik geef (
om te plagen) geen antwoord dan
bliiven ze dezelf.de vraag stellen nét
zolang totdat ik antwoord geef Pas als ik
geantwoord heb komt er dan weer een
nieuwe vraag
Ze vragen me b.v. welk weer het wordt,
of de voetbal op zondag doorgaat, hoe
laat het is.
Eigeniijk zit er geen minder leuke kant
aan miin werk.

Hoe kijk je aan tegen het politieke klimaat
in Nederland of ínteresseert je dat
eigenlijk niet?

a

l5 aan....
Frank Kooistra

Frank, uoor de lezers die FranË Kooistra
niet kennen. Wie is hij en wat heeft hij met
deV.V. Gílze?

Wi. kent Frank Kooistra niet? Ik
kwam heel toevallig met V.V.Gilze in
aanraking. Dus puur toeval.

le manier van praten vewaad dat je geen
geboren en getogen Gilzenaar bent. Waar
stond eens je wieg en hoe ben je in Gilze
terecht gekomen?

Ik b.n geboren op Í7 februari 1946. Ik
kreeg de naam Franke . Miin wieg stond
in een boerderij in het plaatsje
Oldeholtwolde. Dit staat op de
landkaart. (Friesland)
Door mifn militaire dienst ben ik
gelegerd geweest op Vliegbasis Gilze en
Rijen( r968)
Ik ben begonnen in dienst met eerst z
maanden Nijmegen, zmaanden
Arnhem, r maand Vliegbasis Twente.
Deed daar miin opleiding voor
chauffeur en kwam daarna naar Gilze-
Rijen waar ik 18 maanden werkzaam
ben geweest op de basis. We moesten in
die tiid gaan slapen en eten op
Princenbosch. (Nu opvangcentrum voor
asielzoekers) Ik sliep in gebouw z7 rnet
6 op een kamer.'W-e zaten met ongeveer
j5 personen per gebouw verdeeld.
Ik werkte in Friesland als
horecamedewerker. 6 dagen per week
van 's morgens ro uur tot ,s nachts z
uur. Maar door mijn militaire dienst
moest mijn baas vervanging zoeken
voor de weekenden. Deze persoon
verving echter de baas en begon een
relatie met die zijn vrouw. Alle gevolgen
van dien, de zaak werd verkocht en met
de nieuwe eigenaar kon ik het niet eens
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Van kozijn tot bedrijfspand!
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VERMEULENbóuwbedríjf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen
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o APK II Keuringen (onafhankelijk)
o Ookdieselroet-meting
o Airco-service
. Reparatie
. Spuitwerk
o Automaterialen
o ln- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
o Bij grote beurt APK gratis
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Vroeger met de Boerenpartii (Koekoek)
was het nog wel eens leuk. (Ik vond hem
een leuke verschijning) Tegenwoordig is
er niet zoveel meer aan. Alles lijkt er op
dat de beslissingen al vast staan vóór de
vergadering. Koekoek sprak recht uit
zijn hart, draaide nergens om heen.

Wat trekt je het menest, het
amateuruoetbal of professioneel voetbal en
waarom?

Het maakt me niets uit wat voor elftal
het is. tk kiik om de sport en om het
spel. Profs worden duur betaald maar de
voetbal is er niet beter om.
Vroeger ging ik altijd kijken naar
Heerenveen. Prof Voetbal Friesland. Ze
spelen nu een slecht seizoen maar
ontslaan niet de trainer. Daar kan menig
club een voorbeeld aan nemen.

Watis je betrokkenheídbij de V.V.Gílze?

Een vriend attendeerde mii op deze
club. Ik ben er lid van geworden om te
steunen en zo kan alle thuiswedstrijden
gratis gaan kijken.

Ga je wel eens naar wedstrtjden kijken
van de jeugd en of senioren. Zo ja, wat
beleef je d.aaraan?

Voo. de wedstrijden gespeeld door de

ieugd heb ik te weinig tijd i.v,m mijn
werk. Wat betreft de wedstrifden met de
senioren, beleef ik meer met het
commentaar van de supporters. Ze zien
namelijk altijd iets van de tegenpartij
terwijl ze zelf nét zo erg zijn. Ze zijn
gefixeerd op de tegenpartii. Ik reageer
altifd op het commentaar. Ik geef graag
een voorbeeld. Iemand zegt: "|antie
heeft slecht gespeeld vandaag!". Dan zeg
ik: "hoezo? Hii speelt toch altijd zo!".
Gelukkig heb ik nog nooit klappen
gehad!

Hoelang ben je al scheidsrechter en zoals
ueel mensen zich wel eens afuragen, wat is
daar nou toch leuk aan?

Ik ben zg jarenscheidsrechter. Ik heb de
cursus scheidsrechter gedaan op mijn
r8'. 3 |aren bii de Friese Voetbalbond, z6
jaren recreatievoetbal. tk vind het leuk
leiding te geven aan 22 mannen. |e
probeert zo goed als mogelijk is
beslissingen te nemen. Dit vraagt ook
om mensenkennis. Ik vind de felheid,
reactie van speler boeiend. Daarnaast
zijn de genomen beslissingen niet terug
te draaien. Na de wedstrijd nog even een
praatje in de kleedkamer. AIs men vindt
dat ik de wedstrijd slecht gefloten zou
hebben dan zie ook ik wel eens een
middelvingertje omhoog gaan!

Als scheidsrechter maak je vast ook leuke
dingen mee. Waaraan denk je dan zoal?

Leuk is z ploegen voetballen te léren.
Met zaalvoetbal zie je dan 5 of. O man op
de bal toelopen om te trappen maar er
kan er maaÍ één de bal raken. Net een
groep ionge honden maar ze raken niet
eens de bal!

Is het ie wel eens overkomen dat een
wedstijd die jíjfloot uolledig uit de hand
liep? Of heb jij die 22 spelers attiid
helemaal onder de duím?
Twee cafés in Breda speelden tegen
elkaar. Havenmarkt en Ginnekenweg.
Eerste helft was alles oké. Naar de rust
gaf ik een speler een gele kaart. De man
werd boos en begon te schelden. Met als
gevolg, hij kreeg rood en moest van het
veld. Nog geen ro min.later kreeg er
weer een speler van dezelfde ploeg,
rood. Het werd dus 9 tegen rrman. Eén
van de negen spelers maakte weer ruzie
en gaf een klap aan speler tegenpartij.
Het werd een knokp artij. Ze sloegen met
de cornervlag, de grensrechtervlag, zelfs
met palen die langs het veld lagen.
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Von De;ft Sport
Doelstraat 11, 5101 pA Dongen

Telefoon 0162-91 z7ga

HETJUISTEADRES VOOR:
AI uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

CI I OS

It{ieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax. 0161- 45 34 32

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

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid svoB)

Aannemersbedrij f Botermans B.V.



Na even te hebben afgewacht heb ik de
wedstrijd afgeblazen.

Heb je zelf ooit gevoetbald? Bij welke
vereniging en nieuwsgierig als we zijn
was Frank Kooistra een geureesde spits of
een onuerzettelijke uerdediger, of wat
moeten wij ons daar bij voorstellen?

It< treU gespeeld als links buiten bij de
vereniging Oldeholtpade. 6' klas F.V.B.
Er werd gespeeld op een gewone boeren
akker! De afmetingen.waren niet eens
correct. Links en rechts een sloot van 3

meter breed. Lag de bal er in dan moest
je die met een visnet eruit halen. We
voetbalden nog net niet op klompen. Na
afloop stonden er dan 6 emmertjes
water om je voeten te wassen. (Geen
douches) Ik was toen 15 - 16 jaar oud.
Kon nog lenig onder de schrikkeldraad
door om een bal te halen.

Wat zijn je hobby's?

Miln hobby's zijrr
scheidsrechteren,horecamedewerker,
fietsen, kaartje leggen, casino,
profwielrennen.
Er is geen profkoers in Nederland waar
ik en |an(Boomaaars-red.)niet zijn
geweest. #
Voetbal op t.v. Maak je híerin keuze,s of
kun je bijna ouer iedere wed.strijd.
meepraten?

Ik maak geen keuze. Kiik naar iedere
wedstrijd maar ben die naar 3 dagen ook
weer helemaal kwijt. Het interesseert
me dan niet zo veel meer. Gespeeld =
gespeeld!

Humor is een belangrtjk gegeven in ieders
leven. Wat betekent het voor jou?

Deze vraag vond ik het meest moeilijk.
Heb die dan ook als laatste beantwoord.
Immers, hoe ziet iemand humor. Humor
betekent voor ieder mens iets anders. Ik

vind het moeilijk te formuleren.Ik denk
er niet zo over na.

Een mooie kerstgedachte. Wat ís uoor jou
hiervan de betekenis?

Een mooie kerstgedachte? Voor andere
mensen een gezellige kerst maken. Ik
werk dan in de horeca. Ik zet een
kerstboom, versier het huis maar kan er
zelf pas ní de kerst van genieten.

Dit was een vrij willekeurige greep van
zomaar wat vragen. Op welke niet
gestelde vraag had jíj grao.g nog een
antwoord gegeuen?

Hebben we nog niet genoeg geschreven
dan? Mijn vraag zouzijn:
"'Wat vind je van de mentaliteit van de
spelers?"
De mentaliteit van de spelers is niet
meer zoals tien jaar geleden. Men
speelde toen voor een club en men wou
winnen! Ik heb wedstriiden gezien waar
spelers op het veld staan met
desinteresse. Geen clubliefde meer te
zien. Ze gaan naar de kroeg. Spelen om
half 3.
Tegenwoordig is eÍ iedere dag
gelegenheid om te spelen. Ik denk
hierbii aan de mogelijkheid om binnen
te spelen(zaalvoetbal) Vroeger werd er
alleen op zondag gespeeld. Nu kan men
de spanning over 7 dagen verdelen.
Alleen op zondag een wedstrijd kunnen
spelen maakt het meer spannend denk
ik.

Zo maakten v/e wat nader kennis met
Frank Kooistra die spontaan en zonder
aarzelen zljr. medewerking aan dit
vraaggesprekie toezegde.
Frank wij wensen jou en al diegenen die
ie dierbaar zijn fijne Kerstdagen en alle
goeds voor 2oo3 toe. Hiermee fluiten we
af en gaan lekker even genieten van een
welverdiende winterstop.

los van Dongen
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Van de
bestu u rstaf e1....

Enkele weken geleden heeft het
bestuur in de kantine een
alarminstallatie laten installeren.
Diegenen die regelmatig buiten de
openingstijden in de kantine moeten
zijn i.v.m. vergaderingen,
schoonmaak, aanvullen van
voorraden, etc., zijn inmiddels op de
hoogte gebracht van de benodigde
procedures.

Het bestuur heeft het contract met
de huidige hoofdtrainer Rocco
Leeser voor een jaar verlengd. Rocco
zal dus ook in het seizoer. zoo3lzoo4
aan v.v. Gilze verbonden blifven.

Ook in dit seizoen zal het bestuur
veel aandacht besteden aan normen
en waarden. Na de winterstop zal
voor leiders en trainers een avond
georganiseerd worden over dit
onderwerp. Het bestuur hoopt op
een grote opkomst. De datum voor
deze avond zal in het Weekblad
Gilze Rijen f,ekend worden gemaakt
alsmede via een uitnodiging in de
postvakken.

Kerstwens van de
vo o rz itte r... .

Beste leden,

Alweer is er een jaar bijna voorbii.
Een iaar waarbinnen voor v.v.
Gilze weer het nodige is gebeurd. Het
einde van het seizoen zoor/zooz met
daaraan gekoppeld het vertrek van een
aantal dragende en spelbepalende
spelers uit de selectie. Een nieuwe
hoofdtrainer, die voor de taak staat om
met een jonge ploeg te trachten v.v.
Gilze in de 4e klasse te houden. Dat dit
een moeilijke opgave zou worden, stond
voor aanvang van het nieuwe seizoen
zoozlzoo3 al wel vast. De huidige stand
op de ranglijst is dan ook geen echte
verrassing. Maar net zoals het einde van
het faar een nieuw iaar inluidt zo is het
ook met voetbal. Als de oude ploeg gaat,
dan komt er een nieuwe. Een nieuwe
ploeg die van alle supporters steun
verdiend. Een bekend Nederlands
spreekwoord zegt: "De beste stuurlui
staan aan wal. Mijn wens voor het
nieuwe iaar is dat deze stuurlui zich
komend jaar als EEN man achter Gilze
zullen scharen. Een ander bekend
spreekwoord zegt immers: Samen zijn
we sterk!
Het bestuur wenst iedereen Fijne
Kerstdagen en een Goed en Sportief
zoo3!

Aimé Cruysbergs
Voorzitter v.v. Gilze
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H istorie 1
Met wat vrije dagen voor de boeg heeft u wat meer vrife tijd als gewoonlijk. Vandaar dat
we eens een wat langere tekst hebben afgedrukt uit de rijke Gilse voetbalhistorie. In
Contact, het clubblad van weleer, troffen we een artikel van fos Oprins ooit aanvoerder
van Gilze z. Neem de moeite eens om te lezen, het ademt de sfeer uit van die tijd. (Uit
Contact november/december r g6S).

Vo etiru] ! ,

:{et we1 en wtr)e van Gilze 2 .

i-Iier volgt de beschrijving van het efftal , oat vanavond hier feest vicl'i
Iedereen komt aan de beurt, dusl hclu je aölelnaal rnirar koest en L.en niet
bevreesd dat er iets fouts veu je Gezegd wordt, want we hebben na vel-c
vergaderingen (met afwezigireid van sommigen) a1leen het goede in iedcr-
een gezien.
Het e1ftal bestaat uit een .roorhoede en eÈti achterhoede. De voorhoede
drinkt sinalco (ploegleider r/iilem) en de achterhoede drinkt bier(ploe.g-
leider Henk Faes). Lts we nu de gehele competitie bekijken, wat zión vr.
dan? Juist, de achterh,;ede liet er de minste door van geheel Gilze en
omgeving en maakte er nog vele doelpunten erbij ook.
En de voorhoede rnaakte ook goals, maar niet zo groot in getal. Bij de
voorhoede raakten steeds rneer spelers zogenaand geblesseerd, met andert:
wogrden, konden niet tegen een stootje. Dus als we dit aclrteraf bekijkerr
dan spreekt toch wel duidelijk voor zich; bier Ís betex voor voetballerr,
dan sinalco. Dus van nu af niernand rneer Sina1co, maar allemaa1 bier.
Leve de bierploeg.

V.V. Gilze

Dan volgt hier de samenstelli
l:ebben rve dit jaar kans gegev
een paar viedstrijden waren vri
zoek naar het eerste. lrlaar hi

nB van het elftal . Onze keeper L.de Bruirt
an zijn capiciteiten te tonen, maar na

te min en degradeerde hij op eigen ver-
kwam na veel gesmeek en vele dozen siga-

Jj
ren terug. Nou, hij stond er net weer in blj Hieronymus en wi-j hebtren
het geweten. Er stonden wat neisjes achter de goal en prompt liet hij er
tvrèe door zijn vingexs glijderr. Een ding moet gezegd wórderr, zi;n geeJ-
shirt stond hem toch welgoed, vandaur dat hij er de meesten van onze
twee keepers heeft doorgelaten. Kwaad was hij nooit, maar na afloop hird
hrJ praat genoeg, als hij er eentje had weten te stoppen.

We hadden dlt jaar ook eenbokser in het eIftal. Dat vras Adje Geerts.
Maar ja met iemand al-s Cassius Clay erbij, dan kun ie niet verliezen.
Die slaat ze eerst tegen de gnnd en maakt dan op zi-jn sloffen zorn
5 goals achter elkaar. Praten deed hij ook aI Braag, aLs hen Íets niet
beviel, hoorde je de ene vloek na de andere, dat het zo goed ging.
Net a1s iedere club hadden we ook een buil,enlander gecontracteerd dit
seizoen; Dat is Gerxit Boomaars. In z:jn contract staat dat hij na af-
loop van iedere wedstrijd de hele ploeg moet tracteren. Dus we staan
er goed op vanavond. Gerrit bereidde zicirzelf altijd apart voor op ie-
dere wedstrijd, dan Si-rtg hij om 7 uur naar bed zonder iets te drinken.
En de volgende dag speelde hij de wedstrj-"id van zijrr leven. 7,i-jrr polsen
zijn ook niet zo sterk, vrar:t die kraakte:r ool< al- eens. Maar je dat kr1;
je van dat boren.
Onze leraar in het eLftal lvas L. v.'rlrier. Dle leerde ons, hoe hij vro.'
&er l,rgq begonnen cn dat doet hij nu nog. 0p hem ster.rnde het hele elftal
wBs nIJ _zat, dan war€n ze het al-lemaal , want cat reetrce hij je err zo ttr
qg-vele dingen.Ook was hij wel wat jaloers, hij dacht al die-bloerr.-n er
niks- voor mij erbij, dgr zal ik eens versiercn. ilil zei: "rk stop mee;

-voetbalren, mijn c;:rrièrc is voorbij" en prompt kwànien er broeneir.
§u !eq|! hij overschrijving naar ly'ill-em2 gevraagd, voor het eerste g;:-
loof ik". Je zj-et wel, gehàaid is hij wel, maar-jà zo zijn we allemàal
begonaen hoor Louis.
Dan hebben we nog iemand, die ons goeci gezin<i was. Hij dacht, laat mij
hen eens een feestje geven. Dus trouwde hij maar. Dat is HenÉ Graumansnatuurlijk. Hij liet ook aI gauw rnerken, dàt hij achter speelde, want
blijven hangen bij Faes kon hij ook a1,':alleen àeed hlj ziln jaó aItij,
Bit., aLs de anderen hem aan wilden trekken. In Cuyk bevalt-het hem niót
denk ik, want hij kwara altijd rneteen naar Gil-ze, àls we hem nodig had-
den en dan pas getrouwd. Iulaar ja irij irer:ft ooti Àiks meer te vcrtàl }cn.
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ilHistorie V.V. G

Nog een 1id val onze bierploeg i.s liarry Aarts I orlze hallspe)-er', dic cloor'
Chaan benaderd is. Trast valf zenuwcn hceft Harly bijna niet, a1s irij
gaat voetballen. Alleen rnoeten ze dan bij hen thuis bij du buren naar
de w.c., vlant die is de gehele morgen beàct. Dat hj-j in Clraarn vrijt,dat bezorgt hem ook nog à1 eens wat last, b.v. ars Éet tweede in óhaamgaat spelen en na afloop"dit goed gatit vierun bij }Ienk Faes, dan kan hi;jnoeiliik een smoe§je vorzinnen nog naar Gilze te gaan. L{aar'ja dat heefi
hlj andere zondagen wel i_ngehaaj-cl .
',,/e hebben ook nog iemancl aarl verkering geholpen in het tweecie, trrans
GraumanB. À{aar sindsdien Ís hij vecL vcranderd. Je kon }:ct aan al-Ies
roerken. Hij was helenaalt ovcrstuur, zijn bloeddruk steeg met de dag,
zo hoog zelfs, dat hj-j nict meer mocht voctballen. Zijn auto was hij oor
a1 ,gauw beu, want die liet hij rnaar ecns ovcr. de kop slaan. Hij staat
nog we} in de schuld bij somrnige spelers, vrant hij nam Jlog eens bloerneri
mee, die niet voor hem waren. Dit heeft hij nog steeds niet goed gBmaakt
Een andere dic verkering kreeg vras Àd v.d. Boo5gaart, dic bijna niet op
dit feest had mogen verscirijnen wegens wangedrag aan aIle spclers. Hij
lidt Gilze 2 na plechtige buloften in dc steek in de zware promotiewed-
strijden. Hij Ij-ét niets van zich iron:n, zelfs geen proficiàt of geen
bLoemen. Op vergaderingen verscheen hij nooit. Hij l-iet niks weten,
Sinds hij verkering kreeg vras hij ook meteen geblesseerd in zljn ).1es,
naar dat kan bij iemand uit de voorhoede, die zljn flauwer. Op het veld
was hij net een draaimolen. Maar ja we zullen hethem vergeven, al-e hlj
de schuld, die hem door de strafcommiesie in buitenggwonen vergaderin
is opgelegd, heeft afgedaan. t,o zullen het direct meteen laten aanruk
Ook zljn we te min voor nog een spel-er, dle hier vanavond is Cees de
Bruin. Na een paar wedstrijden degradeerl3e hlj ook naar hct eerste cn
Liet ons ln de steek. Hij was altijd nog aI pessinistisch gestomd, aI
wij de kansen bespraken voor de komende zondag. &Íaar ecns slaat het
noodlot toe Cees. Hij kwa.o terug in het tweede en ze trapten hen micc.
het ziekenhuis in; ook uit de voorhoede.

oO
ker,

n

Dan hebben we Piet.Diepstraten, die na rang r L:r\/c te iiebben gestaari,kwao bedeLen of hij oo-k eens niet mocht cloe"n met a" steriJ"pï"8É. Hijzag er ook eenfeestje in. i{e zuiden ',ju" óp--dí"-roorrrarael-aàt-;",consumptie!9ryg+ Saat sparen en ciie sirairs'aàn-ons uitdevlt. Nou dat
P!?Iun heeft hij goed gcdaan, nu nof; wachtcn àp-het uitdeteri íàiu.,"_Iijk onder de bicrploe[.
Nu we het over r1il+ïl:ri i=r9!!cn, i,iu. lrebLurr cr nog een tje n.1. tinistadhoudcrs, die ar.les op5lcspaàr-ri-r,"..ïï'ïo;; ;jïi feest en direct ookzar gaan delcn naar ik gàóa Len in6er_iór,t.-Hii-Èelroort ook tot dePllll"o-ploger.is ook gJirressàcrd gcvJcesr, en zo dus een rasechte. Dc.eerste.wedstrijden speel.rle hij i'lïet "*rèt"l iiar trlj deed het zogoed, dat )ret weedc irem fuauw Íiót pro,nu"."u.l I n""t;e die van Sinalcoop biet over wi1 gaan is Jolut lartè. lit.: t is hei nog we1 ,iet ge)-ukt,maar dat kir:r nog iionen. ÀLs ouci IIAC-<-,. konde, wi; trco wel gebruiken,
:l l::It^hij ecist wel e*ir cóiiiract r.loutcn tct<en,;n. op hur v.,rd hoor,cl,Je geen storn woord va* hem, dat hecft rii; nieï-ïan citzc. Trainen vras
?ïXr§Ei"n:*oXJ:" n-r, ulieeir na a*oop''"in-àoàpctitià puËiö-Ëii n,t
Onze nrilitair is Jan lj(jvurijns. Orrzu -klcirre, maar pientere rnan. Hljzorgde stecds voo, d. nodi-gó lust ondt: a., sinaicoproeg en nam danrstiekem een ointje . rn ài"iièt-iJ"rden 2., het--irJri wet hoe je jezerfgg::t.!mf\eà' eir raakte-aan oox gau,"v gublesseerd on gecn dienst tc.goo!.en.wij craar bcl.rsting betaLen vooi hern.GuuaE IlleD§traten vormde eerr uitzondcring gp dc acht,-rhoede, hiJ pro_beerde n.i. ook eens e.,r) auto omver tu rijderi, hct vie,r hvm alrecnniet mee, want hij beranaà" in-il..t zi.kc.nl"rriËl *oo" al zijn hersens-eens goed door elkaar geschud zijn, want hiJ ierd toen i"Ë","Ë-tro"*supporter en tot steun van otrs.
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H istorie V.V. G ilze 3

9:::-j*::9:_I::p"r is Ha*y Aar,ts clj-u v.r,; .a tsngourig ovcrlcE ir,Jb'qnKurulen contractercn. A1s oucistc man, dus r:rct de-mceste *rvarfng, j..onor.:
r';e veel vanhem l-eren. Hfi Ic;erCt b.v. lio,., jc icrnanci moest fatcí vall_cr:of per ongeruk raak. scitoÈpor.. -Hi j i';e rc vr,"ï *ài"-à"tief voe-i,all-ur tri.lons, mede danh zij hct bÍcr, dat r.e afroop g*sóhonken vrero.
9or"^ Beniamin is Johan Havelmans, die oot<'nö'[ ooÀ paa" vreristrijdunheeft meegedraaid. Illi_lict nicl, ziun ciat i,ij à. ;àngste vras. iralt 1i,stond zijn mannetj.: rvè]1 zorir'} op h(it vurd Àïs-in"ÀJE-óàrë.-u,'ícuga '
van tegenwoordig toch.
Onze aanvoerdur (Jos oprins) i-s t:t,n ílroto naD dic ook wir tegen ccnglaasje..kan. IIij zci n1.,t veer op h'ï vcrd. "Louls;;;i Àir;-ni; ào ,,o".voerdcrJ',. ik r_:en nul u-i, papiur. i,la.r:: in iv faàtJte w*Cstr.ijden ]iet hi;,van zich horen. "rrt <l'' vó'i'rt, Ín clrr voutuni w.ii iiJn-kit,;il-ïnàIen a.§i:ralcors faaldcn was irij du rL,ddcnclc fiàr. En dan móest jc hem liorr.lvan zenuwcn had l:ij. gceli li-igt, 5raar in cu kampioenwedstrijd moe.st hijdriemaal t",ng orn zi-jn souli-ente 6aiur halcr-r. tuveÍrs was iti; penning-necstcr vall du bier-ploeg cn voorzittcr varr dc specialr v,:r[abcrin6en.
Dan hebben !vL, onzc 1.:idJr, di-u riissr fast varr ,"huwen hacj, à'an ail" sp"-il:rs öamen. Van lccstcrr *"" t ,ar-; u,u1 van llcu tu pratct:. vooral vanrecepties. Dan cet hij worst c:r-drinkt zovscl, dàt hij'om-9-uu:. nàarbcd moet-, maar nou fcóst hij .Je geh«:]e nacirt óoor. foöfr tó er iedcrv,c:c€n voorbeel-d ann ncÍnerlr. want hij was nooit op zljn genak, als zijnvrpuw cr niet bij-was; ik ciunk zi-jn tvrci:de jeugci.-Daf, was'bÍj w.tànweI eens andcrs. 9ok. vcrgeten w" àc lcidcr ían-dc birrplocgr"H"nJ: Fa{-u,nict. Door het schenkeu vauvcle rondjes wcrd hi.j zoer lefiöí'a blj orrs.
ïilï:Ia,:gl§p.trnuw supl;ortcrr malrr àat moeit Àï; v,.] íoor zi;in ëtanc,anders had hij gr zo uïtgcregin bij oÀs.-r7àài ïöëir'.ÉjnÉ,"r,riÍÍ8ii fr" s"bedarx.ken voor ar het lÍt:f en hct rr:cd wat we bij jou irebbcn gehao.

Gilze 2 was ook de raatste hoop voor onze trainer, de heer Bacten.Gilze l riet hem in de steek o-m karapioen tc-t#à;ir, oui-Èón-rrlj-Ëp n,t.tweede terugvallen, want dan zat cl:- nog wat aan vast. !?c wilieË u toc:;bedanken voor het vere lverk dat u.,ruo""onÀ n,:i"ri geoaan dit scizocn.ook hct bestuur is hier bijec'. Zij stono"n-àót ichto.r ons iÀJÀ-à.merkten dat er een feestje in <i" richt h+rs. Él,c.d; *àràii-rii-ïoö1 i,i;;ons te vinden, r,vat wel 1óglsch is bij nadeï lnziin. tíij wil1en U bijdezu dan ook bedankcn vooi duze avonó, cii".-r;--;on I r<iögJi-ààrrg;uoa"r,.Nou dit is dan het eindc. rk hoop ciat niemanó o"oo, Bestoord is, zcjli,
!fB, het Q-,.d:n krijg jr: no,3 v,,i-l :r.,or t.i Ëor"nl
-Lk hoop daf il< tlientand vcrrictclr burl r-;rr dat yre toch no65, oncjanks al 1i,.,.kwaads'. v/3t cr i-q vcrtelrir !og,ccn [!-llodglij].:e àvonc zul lcn b,JLevcn.0pgenaakt tL; i-.:i1r', t juni L9ó?, gc,JoB"x;-u"ö àoàr d,, ArÉ,À,;n.,-ici:g,r,r -rixg.

Dankb,etr.r j-gin1;:

11:?ï'9: pracl:ti_gu frr"ritn,and cli-c rk moctrt orlrvatl6e-n,lJlJdens ds vrudsr,rijd itood_.Iit V. - (iilzv 2, aanË iÉstuurcnfcd.lnVa]]r]t:\loetba].z.-.cr'liarte1ijk

G. Boomaars,

na mijn orlt{cviii
lrie ryoor lrct l:. -
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Ee n voo Ít etie va n

Stijn v.d. Ouwelond

Mijn leeftijd is:

fk speel in de:

Mijn ploots in het elftot is:

Mijn voetbqlkwol iteiten zijn:

Voetbal vind ik leuk omdot:

Mijn school is:

Loter word ik:

fk vind het moor lostig ols:

fk word er gekvan:

fk heb e? eenhekel oan als:

Ik zou heel graag:

Het zit goed tegen ols:

Ik blijf oltijd:

Sporten die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

Ik help mijn voder met:

Ik zol nooit:

fk zou het erg vinden ols:

Ik heb veel pleziar ols:

fk kon wel jonken ols:

In mijn dromen:

ïot slot wil ik jullie loten weten:

Tk zie er zo uit.

8 joor

F-1

achterin

hord schieten

ik don kan scoren

'De Bolster'

voetboller

ik een bal tegen mijn hoofd krijg

Als we kompioen worden

ik reserve moet stoon

scoren

de troining niet doorgoot

verdedigend spelen

tennis en zwemmen

taf el opruimen

troining in elkoar zetten

weglopen

ik niet meer kon voetbollan

ik mog keepen

we de wedstrijd verliezen

ben ik een goede voetballer

dot ik voetbollenheel leuk vind.

I
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0pen kaa rt
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid van de V.V. GILZE:
Status bij de club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:

Drinken:

(Stam)café:
Moet lachen als:
Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:

Toon Faes

Kapittelstraat Í7
z3 december rgsT
Laat iedereen in zijn waarde
Voetballeider/trainer; muziek luisteren en lezen
Sinds r november ry65
Leider/Trainer Gilze B r en secretaris )eugdcommissie
Piet de ]ong
Thomas Galasek (onopvallend opvallend)
Stoer over de longen roken is ooit slecht bevallen, dus ik
rook al heel lang niet meer
Met mate en met het team na de wedstrijd op
zaterdagmiddag
Als ik dan toch iets moet noemen: de kantine
Er weer fun-mail binnenkomt
Uit de onderste regionen weg te komen
Eindelijk weg van die onderste plaatsen
Nog niet weg van die onderste plaatsen
Golden Earring van ettelijke jaren terug
Meestal kies ik toch voor CDA
Na een o-z achterstand toch nog gelijk komen

Een tegenvaller: Als je net zo veel kansen kriigt als de tegenstander, maar
toch met biivoorbeeld 6-3 verliest

Lievelingskost: Helaas voor Annelies: Hollandse kost
Beste eigenschap: Sociaal (?)

Slechte eigenschap: Vaak op laatste moment iets afwerken (deadline)
Sportkwaliteiten: Ik was vooral een nuttige waterdrager op het middenveld

(vraag maar aan [ack Nooren!)
Beste systeem: 4-t-3; maar voor Gilze B r het 4-4-z
Slechte smaak: Veel Nederlandstalige muziek
TV programma: Kopspijkers (stuur maar op naar |ack spijkerman)
VV Gilze moet verbeteren: De positie op de ranglijst van Gilze r Senioren en Gilze Br
Dat is goed bii de VV Gilze: Het uitbaten door de vrifwitligers van de kantine
Op mijn verjaardag geen: Polonaise
Geloven in: Het positieve, goede in iedereen
Hartenwens: Met leuk voetbal uit de onderste regionen weg geraken
Hekel aan: Gewisselde spelers, die boos het veld weer opkomen (......)
Romantiek: Ooit nog eens ingesneeuwd vastzitten in een blokhut met

Annelies
Ochtendhumeur: Dit ben ik al kwijt, voordat de volgende wakker wordt
Laatste boek: Op vakantie gelezen, maar de titel en naam van de schrijver

ben ik al weer vergeten (heeft dus indruk gemaakt op mif!)
Dat is fantastisch: Dat de jeugd kans krijgt bij de Senioren
vakantieoord: Het is overal prettig als je op vakantie bent
Bewondering voor: Vrijwilligers bij de V.V. Gilze
Wat doe je met r milioen: Uitgeven aan dingen, die op een grote wasliist staan.
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrorse ogen ziet u her direct: deze

jongens gean voor elkaar door her vuur. Door

niets [aren zi1 zich uit her veld slaan. AI krijgen ze

er tien regen. Nlet z'n allen her veld op, mer z'n

allen er ook weer af.

I-let idee dat je door semenrverkinq iers mrrois

kunt opbor-r.,ver.r, spreekr de R.rbobrrnk bijzontier

aan. §ía:rrom? Omdat we r-nidden in onze silrrcn-

Ievrng staan. Oindar w,e alrrj,-l ons sreentje bijdrngen.

Rabobank
Baarle-Nass au en o mstreken

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

Ook ils dar berekent, dat we onze resen'es

moeten aanspreken. \ï'ant rve zetten ons graag in

voor allerlei doeien in onze plaarselijke gemeen-

schap. Nlet geld. maar veel liever nog mer betrok-

kenheid. Wij strun voor u klaar. Ook na her laatste

fluitje.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

:i, §hr*F#,


