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OPRICHTING GB4ERTSE VOETBALVERU,Í I GlN G IN 1910

De ervaring leert dat ren het rnet oprichtingsdata van vereni-
gingen niet tzo nauwr neemt. Zo clainden de Gernertse schuts-
gilden rverledensr die teruggingen tot onstreeks het jaar
13OO, terwijl hun oorsprong een 2OO jaar nadien ligt. F,n zo
kwan onlangs Har-monie Fr(celsior tijdens het vieren van hun
?s-jarig jubileun, al lezend in hun eigen geschiedschrijving,
tot de conclusie, dat ze pas 6b was geworden.
Na lezing van de onderstaande kranteknipsels uit 191O zal ie-
dereen zich aftragen of nu ook de oprichtingsdatum van GVV,
Gemerts grootste sportvereniging, díe heet te dateren van
1912, bijgesteld moet worden.
De te Helrnond uitgegeven |tZui d-Wi llemsvaart r van woensdag 4nei 191O berichtte het navolgende:

Gemert. Morgenavond is het vergaderÍng in het caf6 Colen-
trYunt van enkele jongelui teneÍnde tot de wederoprichting te
komen eener nieuwe vóetbalclub. We willen hopen, dat die po-
gingen slagen zullen, want het moet erkend worden dat voor
onze burgerjongens eeí dergelijke club bepaaLd iets goeds,
iets nuttigs zijn kan.
Drie dagen later bericht dezelfde lcrant:
CgrStt. In de donderdagavond gehouden vergadering is opge_richt eene nieuwe voetbalclub onder den naam G.F.C. |Gemertir.
Eet voorlopig bestuur is in onderhandeling over êen prachtig
terrein vlakbij de kon. De oefeniagen zullen zo spoedig mo_gelijk aanvatgen. Morgen na de hoogÍlis is er alsnog gelegen_
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heid zich als litl op te geven in het lokaal van den heer Co-

len-FYunt .

Zonder verdere naspeuringenin de kranten van 1910 tot en met

1912. rnoet de vraag "t oE'"ït"iualcrub alweer sner ter ziele

.^ ^:-.'. waarna in 1'g1;;"';;;-;i euw initiatiel- leidde tot

:i.ï:iïil. :J_.:I:I';,:ïïï:ï:ïl :"l'ï'," de diverse se-

àï-*:l:::'iïï-ÏËËï "l'i' i"i.i.e;"-h' r a yu" l:."1'" "" iubilea

van tle Genertse lnoutt'arl'litiiÉiie wer steevast sprake is van

een voorroper t'ut' c'v'v'i';ï;';;;"t de naam rtcemertaniarr om-

sl.reeks 19o6 tle t'ottnur=ioii" ti--uáo" r""o 
- ^zou ^hebben 

' ook in

ate lranteknipstrt t'itroáïàtt wortlt trouwens gesproken van een

rrwederopr ichtingrr' ' ' "
Àd Otten

WEIE!,I. ZE AIÀEEN IN Gfl'4mT NOG WIÈ SINTF'RKLAAS 
I 

{APOFNTJE IS?

Heel Neclerrand kent het -*;" .,un nsinterklaas t Kapoent jerr'

Ar heer rans schijnt "".';;ïi"';;l:i..::ï:'ï":ï.1';"::Ë. ïïlAr heel rans schrJnt "l".,rlÏiï il""ái"".itir. niet zo ere. Elk

ï::"ïï::ÏÏ:;:l?: :iï :1,íili:r ;:1 ="í:i i: isru: :::ii;,Ël
zin. In uitgaven van de Draudrr:-':'^:',::'-."^. 

"Ë. vcrktaring
Aï't;; iaà-ï niet te uet Ínoest zoeken naar eel

woor Sinterkltu" ktpo""" i" "tá"t 
a"t alleen maar zou rijmen

op schoentie. oor'on raqrolll-i;"i:;"1ï"t::"1:;'ÏJ*o'ndigen'op sclrocrruJt' 'lrote Van Dare echter was
Dê nieuwe uitgave van cE I

;"";";;;t-à;ï er toch een betekenis seseYen zot'

lïËtÏ."-.iu* voor het kapoentie van sinterklaas'

Men bevond dat "ktpotnt i'"it beÉalve deugnietje of

;:Ï.ï;;;u-;aant.1e' oox iog een vreinaaÍ was voor

sint N icolaas.

Hè Hè Toch...

Miin opa gaf me indertijct de nijns ii'i:i: :'lls
ï"i"tË'".ioi* ing ' s interklaas t kapoentje dat was'

iï"..t"ià"-nij ie, het bij alle kinderen i:-Ï-
;i':;:l";ï;';;' ;l::. :illlillii"'il,lil # ïï ï:
oenak tloor tle engste sc nooÍ s LY'Err 

. 
rur l-I - 

-^.^..t:
iliïa-;; àt goËa-Ï'"ir i s-man in ieders schoentJe

te ri jrlen, . " '
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