Her 2i de mensen waarmee ik tientallen jaren erg prettig heb mogen samenwerken en die allen, met
uitzondering van Gerard Craane (hij blijft als penningmeester), afscheid nemen van het bestuur.
Mannen, bedankt hiervoor! !!
Het is een cliche’, maar het moet toch worden gezegd: een dergelijke bloeiende vereniging kan niet
bestaan zonder de enorme inzet en bijdrage van heel veel mensen. 1k wil dan 00k namens het bestuur,

zonder namen te gaan noemen, alle vrijwilligers, alle sponsoren, alle supporters en iedereen die het

hart voor TSV Gudok op de goede plek heeft, enorm bedanken!!!!
Voor de meeste bestuursleden en mijzelf zit het werk erop. Wij gaan de club niet verlaten maar we
doen wel een stap terug. Natuurlijk hopen wij in de toekomst nog iets te kunnen en mogen betekenen
voor Gudok.
Het is nu tijd voor een nieuwe generatie.

Ik hoop van harte dat het nieuwe bestuur met veel enthousiasme de taken overneemt.

Het zal zeker geen gemakkelijke taak worden, maar ik heb er erg veel vertrouwen in en met de
steun van iedereen gaat dit zeker lukken. Heel veel succes toegewenst de komende jaren en blijf

GOED UIT DE OGEN KIJKEN! ! ! !!
Dit zijn in ieder geval mijn laatste woorden op papier als voorzitter van mijn GUDOK.

Joop van den Oetelaar
Voorzitter

Op 22 april 2012 is het precies 100 jaar geleden dat de vereniging TSV Gudok
werd opgericht. Dit betekent, dat je bij de sterkste hoort in voetbailand en dat
er jarenlang in Tilburg mensen zijn geweest, die het de moeite waard vonden
om destijds een vereniging op te richten, in stand te houden, uit te bouwen en
nu voort te zetten. Dat verdient een geweldig compliment!
Als men spreekt over het voetballen, gaat het al te vaak over het

betaalde voetbal. Men vergeet a1 snel dat alles en iedereen begint bij een
amateurvoetbalvereniging en er wordt niet bij stilgestaan hoeveel werk hierrnee is gemoeid. Het gaat
niet alleen om die twee keer 45 rninuten en de niet onbelangrijke derde helft.
Dag in dag uit zijn vele vrijwilligers op en rond de velden (én daarbuiten) in de weer om voor vele
leden het spelletje mogelijk te maken. Alleen dankzij a1 deze vrijwilligers kan een verenjging een
100-jarig jubileum bereiken. Een woord van waardering aan de bestuurders en het kader van toen en
nu is dan ook zeker op zijn plaats.

De vereniging — voorheen fusieclub GFC’93 — betrekt sinds het seizoen 2007-2008 een prachtige
accommodatie in de stadsrand Dalem. Sindsdien fungeert de vereniging als derde zogeheten
voetbalsteunpunt in het standsdeel De Reeshof, gelegen in Tilburg West. De verhuizing betekent

een ware metamorfose voor de vereniging. Na de aanleg van het complex met twee kunstgrasvelden,

heeft de vereniging nu ook een derde veid. Destijds met zo’n 175 leden is de vereniging inmiddels
uitgegroeid tot ruim 750 leden met bijna 50 teams. Een ongekende groei, uitsluitend door de toename
van het aantal jeugdieden (in totaal ruim 550!).

De uitdaging ligt er om de gerealiseerde aansluiting van de jeugd naar de senioren verder door te
zetten. TSV Gudok heeft zich door de verhuizing dan 00k meer dan waargemaakt en mag daar

bijzonder trots op zijn.

Van harte hoop ik dat de voetbalvereniging TSV Gudok ook in de toekomst deze sportieve taak zal

kunnen blijven invullen.
Namcns hct districtsbestuur Zuid I van harte gefeliciteerd met dit eeuwfeest, geniet volop van alle
jubileumactiviteiten en veel sportief geluk voor de toekomst!
Paul Kools

Voorzitter KNVB District Zuid I
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Zij die ons ontvielen

Bij de viering van het 100-jarig bestaan van onze vereniging gaan onze gedachten uit naar hen, die

onze vereniging in de loop der jaren zijn ontvallen.
00k zij hebben hun bijdrage geleverd aan het voortbestaan van onze vereniging en hebben elk 0p hun
eigen wijze bijgedragen aan het uitdragen van de naam van onze vereniging.

Wij herdenken hen in dankbaarheid en waardering.
Hun nagedachtenis zal ons in ere blijven.
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het Lijnsheike.

In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit wat tot

Het eerste bestuur van GUDOK bestond uit:

gevolg had dat velen in dienst moesten. Door

H.

Verhoeven

het opheffen van de voetbalclub Alexander

(secretaris), A. van Ganzewinkel (penning—

kwamen gelukkig enkele zeer goede Spelers

meester),

naar GUDOK, waaronder P. Hessels en J.

Hornman
en

(voorzitter),
J.

Haans,

C.
F.

Koolen

en

N. v.d. Dries (leden).

Upelaar. De 1aatste zou later nog voorzitter van

De eerste echte wedstrijd werd gespeeld tegen

GUDOK worden!

Union in Oisterwijk, waar zowaar de tweede
prijs werd veroverd.

GUDOK

ging

spelen

In 1915 kreeg GUDOK een nieuw clubhuis,
en wel bij het cafe van dhr. N. Venmans aan
in

de

Brabantse

het Julianapark.

Hier werden regelmatig

Voetbalbond (BVB) en eindigde als tweede.

clubavonden belegd om tijdens de oorlogsjaren

Snel daarna kwam het eerste elftal uit in de

de clubgeest te versterken en de vereniging in

eerste klasse waar 0.a. 00k Noad, B.V.V. (Den

stand te houden. Dit lukte en leidde mede tot

Bosch) en B.V.V. (Eindhoven) speelden, die

het kampioenschap in 1919 waardoor GUDOK

moesten ondervinden dat het slecht kersen eten

promoveerde naar de 3e klasse KNVB. Spelers

was met GUDOK!

van

EIfIaI uit de beginpen'ode van GUDOK

het

kampioenselftal

destijds

waren:

J. Reijnen, H. V.d. Wouw, J. Upelaar, S. van

eindigde als tweede.

Dongen, J. van Seumeren, H. van Iersel,

In 1922 kreeg GUDOK de beschikking over

A. Koning, P. Hessels, J. van Broekhoven,

A. Koolen en J. Zebregts.

een nieuw terrein, bij café “De Kluijt” van dhr.
L.J. Kluijtmans aan de Nieuw Lovenstraat. Op

De overgang van BVB naar KNVB zorgde echter

deze locatie werd het tienjarig bestaan van de
club gevierd en 00k het kampioenschap dat

voor een groot ﬁnancieel probleem aangezien
de KNVB meer eisen stelde, bijv. dat de doelen

jaar. De promotiewedstrijden werden echter
een drama. De wedstrijd tegen B.V.V. werd

voorzien moesten zijn van netten! Een tekort van

f 300,- was het gevolg, maar dit werd door de

volgens de overlevering zo slecht geleid dat
enkele spelers zich niet konden beheersen en de

bestuursleden en zelfs met medewerkjng van de

scheidsrechter molesteerden, waarop deze de

kastelein opgelost. Bijzonder actief in dit kader
was destijds dhr. M. van Spaandonk, die in de

wedstrijd staakte. GUDOK kreeg o.a. 2 punten
in mindering waardoor Boxtel promoveerde en

periode 1919-1932 secretaris-penningmeester

GUDOK dus in de 3e klasse bleef.

was en daarnaast 00k zorgde voor ballen en
netten, en optrad als terreinmeester! Sportief

Het verwerken van de teleurstelling duurde

gezien ging het dat jaar heel goed: GUDOK

even, maar in het seizoen 1925—1926 wist

Nieuwe Iocatie achter cafe’ “De Khu'jt”

GUDOK wel te promoveren naar de 26 klasse,
na een beslissingswedstrijd tegen Quick uit
Waalwijk. GUDOK bewees dat deze promotie

bezielende leiding van Tienus Mommers door
alle Gudokkers een boerenwei werd omgevormd

tot heus voetbalveld.

terecht was door als enige team dat jaar PSV

Deze nieuwe locatie leidde tot nieuw succes,

te verslaan! PSV, dat drie internationals in

want zowel in 1936 (na een met 6-1 gewonnen

huis had, werd dat jaar kampioen en het was

beslissingswedstrijd tegen Pazo uit Oisterwijk!)

de enige nederlaag die ze dat seizoen kregen

als in 1937 werd GUDOK kampioen a1 leidde

te incasseren. In het GUDOK-elftal van toen

beide keren niet tot promotie naar de Ze klasse.

zaten o.a. Willem v.d. Aa, Dré Bergens, Toon

Bertens en Jan van Huijgevoort.

Tijdens dc Tweede Wereldoorlog werden

vele Gudokkers te werk gesteld in Duitsland.
Van 1926 tot 1934 werd er met wisselend succes

Hierdoor werden wedstrijden gespeeld met vaak

in de 2e klasse gespeeld, maar helaas volgde na

slechts 8 spelers, waaronder ook veteranen. Toch

het seizoen 1933-1934 degradatie naar de 36

bleef de club in stand, mede door de inzet van

klasse.

Karel Heijstek, Toon Bertens en bondgenoten.

In 1934 werd er verhuisd naar een nieuw terrein,

Na deze moeilijke periode werden oude relaties

ditmaal aan de Heikantsebaan alwaar onder de

weer aangeknoopt en wist GUDOK zich met
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1957 Was opnieuw een jaar waarin wij

5 jeugdelftallen en moest er zeIfs een Iedenstop

kampioen werden, maar wederom zat er geen

worden ingevoerd, aangezien GUDOK slechts

promotie naar de 2e klasse in.

over een veld beschjkte.

Eind jaren vijftig was het aantal jeugdleden

In 1961 werd aan GUDOK de koninklijke

door allerlei

schrikbarend

goedkeuring verleend en in 1962 werd het

teruggelopen en beschikte GUDOK over nog

50-jarig bestaan van de club op grootse manier

slechts 2 junioren eIftallen. In oktober 1960

gevierd.

werd hiervoor de hulp ingeroepen van frater
Romanus Tuytelaars, zelf een enthousiaste

In het jubileumjaar degradeerde GUDOK naar
de 4e klasse, maar dit was slechts van tij delijke

voetbal-Iiefhebber.

aard. Binnen een paar jaar promoveerden we

omstandigheden

Deze

installeerde

een

jeugdcommissie en bracht in korte tijd een derde

weer naar de 3e klasse.

jeugdteam op de been dat bestond uit leerlingen
en oud-leerIingen van de school waaraan hij
les gaf. Dit team werd nog datzelfde seizoen

Het terrein aan de Heikantsebaan had GUDOK
inmiddels gekocht en in 1967 begon de

(1960-1961) ongeslagen kampioen! Mede door

gemeente belangstelling hiervoor te tonen. Het

dit succes had GUDOK binnen zeer korte tijd

toenmalige bestuur wist te bedingen dat bij

Feestcomité 50-jan'g bestaan 1912-1962
Feesrcomite’ poseert voor het toenmah'ge clubhuis Cafe’ her
Molentje van Frans v.d. Put aan het RosmoIeaein.
V.].n.r. San van Dongen, Cees Smans, Frans van Dun,
Toon Bertens, Prater Romanus Tuytelaars, Arie van Eek,
Pier Verhoeven, Piet van HCIp, Pict Schenkels,
Toon Reijnen en Ad Verhoeven
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eventuele verkoop twee zaaiklare speelvelden
aan GUDOK ter beschikking zouden worden

De jaren zeventig kenmerkten zich door
het opbouwen van binding met de nieuwe

gesteld.

omgeving en het aanpassen en uitbreiden van

In 1968 was de verkoop een feit.

de accomodatie aan de Centaurusweg.
In het seizoen 1978-1979 werd GUDOK 1

De gevolgen van de verhuizing naar de

onder de bezielende leiding van coach Gabor

Centaurusweg (eerst nog tijdelijk naar de

Kerestesz en m.b.V. super-goaltjesdief Ad van

AaBe-velden) waren desastreus voor GUDOK.

der Wiel (die later nog betaald voetbal zou

In 1968 degradeerden we uit de 3e klasse en
twee jaar later moest GUDOK zeIfs de KNVB

gaan spelen) kampioen van de onderafdeling

en promoveerde het dus naar de K.N.V.B.

ver1aten om vervolgens te gaan spelen in de

Blijkbaar was dat nog niet genoeg, want het

onderafdeling. Niet geheel onterecht ontstond

seizoen daarop werd meteen doorgestoomd

de vrees dat het afgelopen zou zijn met GUDOK.

naar de 36 klasse.

Oorzaak hiervan was het gebrek aan binding,
alsmede het gemis van een clubhuis.

00k werd in 1980 het eerste internationale

Het zou tot 1979 duren voordat GUDOK weer

jeugdtoernooi georganiseerd. Gasten waren

terug zou 2i in de K.N.V.B.

TUS Landshut en FC Roncq. Naar aanIeiding

Kampioenselftal 1978-1979 / 1979-1980
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Na zes jaar werd echter besloten de zaterdagafdeling 0p te laten gaan in die van zondag. In
het seizoen 1996-1997 werd GFC kampioen,
wat promotie betekende. In 2000 promoveerde

GFC en het jaar daarop zelfs opnieuw.

Na zorgvuldige afweging van de voor- en
nadelen werd besloten de Iocatie aan de
Centaurusweg, waar GUDOK toch meer dan
50 jaar actief was, te verruilen voor die aan de
Spaubeekstraat. Er moest overigens nog veel

gebeuren aan dit nieuwe terrein. Maar liefst
Toch kwam er in 2006 een einde aan de fusie en

80.000 1113 grond moest worden verplaatst en

ging GUDOK weer zeIfstandig verder als TSV

in het eerste seizoen moest gebruik worden

Gudok.

gemaakt van noodbouw en 00k de kantine was

Het probleem van het ontbreken van (voldoende)

nog in aanbouw. In 2008 werd deze ofﬁcieel

jeugd bleef echter. Donkere oken pakten zich

geopend. Waren er in het begin twee velden,

samen boven de club, die als sneeuw voor de

al snel werd vanwege de enorme toeloop van

zon verdwenen toen in 2006 door de gemeente

jeugdleden een 3e kunstgrasveld aangelegd.

Tilburg de mogelijkheid geboden werd om te
verhuizen naar Dalem—Zuid.

Op deze manier groeide GUDOK van 180 Ieden
(4 seniorenteams) in 2007 naar zo’n 750 Ieden
(4 seniorenteams en 52 jeugdteams) nu!

- ~52

“a,“

a

,

g

‘

_

1

23%
\

l

Kunstgrasveld wordt aangelegd

Kantine en kleedkamers in aanbouw
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