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Geachte leden club van 100 
 

Club van 100 anno 2018 en verder 

Wij zijn trots om u te kunnen melden dat we qua 

ledenaantal afgelopen jaar goed op niveau zijn 

gebleven. Het aantal van 126 is in deze tijd zeker 

niet gek. Na enkele mutaties hebben we ook weer 

twee nieuwe leden mogen begroeten. Daar zal het 

niet bij blijven want enkele potentiele nieuwe 

leden overwegen om lid te worden. We blijven 

actief om leden te werven en om het aantal op een 

goed niveau te houden. Want wie wil op deze 

manier niet GSV'38 een warm toedragen?  

Daarnaast zullen we activiteiten organiseren om 

wat terug te doen voor onze leden, zoals u 

hieronder kunt lezen. 

 

Eric Braamhaar bij GSV’38 “Club van 100”  

Vrijdagavond 8 december was de sneeuw voor de 

special gast geen spelbreker. Eric Braamhaar wist 

de aanwezige in ons clubhuis bijna drie uur volop 

te boeien. Na een introductie begon de 

scheidsrechter over de start van zijn lange carrière 

uit te leggen met steun van zijn vader als 

chauffeur. Vervolgens werd er interactie gezocht 

met de aanwezige en mochten er antwoorden 

worden gegeven op bepaalde wedstrijdsituaties 

vanaf het grote scherm. Ook werden er anekdotes 

vertelt over zijn nationale en internationale 

ervaringen als scheidsrechter en uitleg gegeven 

aan beslissingen op dat niveau. Ook kwam de 

situatie en beslissing van de arbiter Jansen 

afgelopen zondag tegen DVV nog ter sprake. Om 

23.30 uur waren veel situaties en regels van het 

voetbalspel op een luchtige manier belicht. Voor 

de aanwezige was het een geweldige avond 

georganiseerd door de Club van 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eric Braamhaar 

 

Club van 100 naar FC Schalke 04 

Zaterdag 17 februari zijn 50 personen van de 

“Club van 100” op bezoek geweest bij FC 

Schalke 04 in het bijzondere Veltins Stadion te 

Gelsenkirchen. Voor de 4e keer sinds de 

oprichting van de “Club van 100” waren wij van 

de partij waarbij de inschrijving om mee te 

kunnen bijzonder snel is verlopen. Er ontstond 

zelfs een wachtlijst. Na een warming up in ons 

clubhuis vertrokken wij in de VIP bus van Taxi 

Linsen waar we hebben genoten van een echte 

volksclub in de relaxed sfeer. De wedstrijd werd 

in een hoog tempo gespeeld en alle doelpunten 

vielen aan onze zijde van de Gazprom tribune. 

Zelfs was op de Duitse TV de vlag van de “Club 

van 100” te zien doordat de doelpuntenmaker 

voor onze tribune zijn feestje ging vieren. FC 

Schalke won de partij tegen Hoffenheim met 2-

1. Na het laatste fluitsignaal kon iedereen weer 

vlot naar de bus en kijken wij terug op een 

geweldige ervaring. 

 



 

 

 
Fans voor het Veltins Stadion FC Schalke    

 

Nieuwe blouses voor bardames en heer.  

Rond de jaarwisseling heeft de Club van 100 

nieuwe blouses geregeld voor de bardames en 

heer Geert. Op eigen verzoek werd het rugpand 

voorzien met de tekst “De Derde Helft’ De oude 

rode polo’s worden apart gehouden en maken 

plaats voor de nieuwe zwarte blouses voor een 

nog betere uitstraling.  

  
Logo aan de voorzijde van de blouse 

 

Afscheid John de Wild als commissielid 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is voormalig 

commissielid John de Wild in het verdiende 

zonnetje gezet. In een bomvolle kantine werd John 

toegesproken met lovende woorden over zijn inzet 

en inspiratie van de vele jaren. Hij was vaak de 

drijvende kracht achter de schermen en 

organiseerde vele activiteiten. In zijn periode zag 

hij het ledenaantal van de Club van 100 groeien 

van 36 tot 150. Ook gingen we zelfs met twee 

bussen vol met supporters naar het Nederlands 

elftal in de Arena, bezochten wij PSV, Vitesse, De 

Graafschap, rondgang Gelredome, Dortmund, 

Munchen Gladbach, FC Schalke, diverse lezingen 

etc. Een geweldige lijst van activiteiten waarvoor 

we John bedanken. Naast een bos bloemen kreeg 

hij een restaurant bon om samen met zijn vrouw 

Annie nog na te genieten.    

   

 

 

 

 

 

 

Contributie seizoen 2017-2018 

Zoals u mogelijk in deze nieuwsbrief hebt gelezen 

hebben we dit seizoen weer prima werk geleverd 

voor de club. Natuurlijk is de grondslag om dit 

werk te kunnen uitvoeren de bijdrage van € 50,=  

Enkele leden hebben nog niet de bijdrage voor dit 

seizoen overgemaakt. Wij verzoeken aan diegene 

die dit aanspreekt dit alsnog te doen om zo de 

doelstellingen te kunnen realiseren. Voor die dit 

betreft hebben wij een herinnering bijgevoegd. 

Vermeld AUB uw naam en eventueel het 

lidmaatschap nummer bij het overmaken van de 

contributie.  

 

Verder GSV’38 nieuws 

Zoals mogelijk bekend blijft trainer Wim 

Bleijenberg ook volgend seizoen aan het roer 

staan van onze eerste elftal. Hij gaat dan het 

tweede seizoen in met de jonge spelersgroep. 

Voor het tweede elftal is volgend seizoen Ed van 

Mierlo aangetrokken om het eveneens jonge elftal 

nog meer vorm te geven. Ed is geen onbekende 

voor GSV’38 en stond al eens eerder voor deze 

groep en neemt het stokje over van Marco van 

Brenk die het wat rustiger aan wil gaan doen. De 

ondersteunende staf rond deze teams blijft 

nagenoeg in tact. Er komt zelfs nog een extra 

leider bij het tweede elftal. In onze jeugdteams 

zijn eveneens goede ontwikkelingen te bespeuren. 

De teams doen het allemaal goed tot zeer goed. 

Diverse activiteiten worden er rond de jeugdteams 

georganiseerd en was een team te gast bij Fox-

sport. GSV38 kwam hiermee prima uit de bus. 

Overigens is het jeugdkader voorzien van 

coachjas en een polo van de Club van 100. 

 

 
John met de GSV-voorzitter Roel         

 

Volgende nieuwsbrief zal in september 

verschijnen. We zien u graag terug op ons 

sportpark De Does.                                                                                                                    

  

 


