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Willy Engbrocks trainer RK GVV
Harrie Slits
een lang gekoesterde wensch in vervulling gaat.

Aan het interessante artikel over Willy Engbrocks in het voorgaande nummer van Gemerts
Heem kan nog een aardig vervolg worden gege-

In het boek “Voor Gemert zullen ze vrezen” van

ven met het onderstaande krantenbericht uit de

Jan Winkelmolen over 100 jaar voetbalhistorie
in Gemert lezen we dat RK GVV in 1937 degra-

Gemertsche Courant van 12 juni 1937.

deerde naar de derde klasse en voor het eerst in
De training voor GVV is vastgesteld op iedere

competitieverband uitkwam tegen Sparta’25 uit

Woensdag en Donderdag der week onder leiding

Beek en Donk. Onder leiding van trainer ‘Willy

van de heeren Ypenburg, directeur van de NV

Engbrogz’ en zijn assistent ‘de heer Ypenburg’

Raymakers fabrieken en Willy Engbrogsz, oud-

werd Gemert meteen kampioen. Verrassend

kampioen hardloopen van Duitsland.

te lezen dat de directeur van de fabriek waar

Leden van GVV, wij verwachten dat deze pracht-

trainer Engbrocks werkte bij RK GVV dus diens

gelegenheid aangegrepen zal worden tot een

assistent was. Bij het voetbal waren de rollen

geregeld bijwonen van de trainingen, zoodat

omgekeerd!

Workshop van een cent
Ad Otten
redacteur Peter van den Elsen. Eenmaal aan

Bijna in paniek kwam er een telefoontje van

de lijn kreeg Neel een workshop van een

Drukkerij Weemen. Er werd hard

cent. In het Gemerts komt de letter

gewerkt aan het Gemerts Woordenboek van Wim Vos. Het was

‘C’ helemaal niet voor. Het Gemerts

eigenlijk al drukklaar toen Neel

alfabet heeft minder letters. De

van Eupen ontdekte (heel

‘C’ in onze taal is altijd een ‘S’!

attent!) dat de ‘C’ in het woor-

De ‘S’ van ‘sènt’.

denboek helemaal ontbrak…..
‘ne Gimmerse sènt

Er werd gebeld naar hoofd-
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