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De Voorzet
,,ne vorrrzet,, 

(3c sciz'.engang 199517996' juni 1996' nummcr 6)

(uitgave van de VI. Gilze
en dc Supponenclub)

In dit nutnrner

Qntzetten«l vecl inlbrmatie over hct Pupillenkamp, geschrcvcn cloor
de dcelnemers zcl['. Gcdwongen door ruimtcgebrek hehben wii
ervoor gckozen om alle tekslen lcttcrliik over te schrijvcn van dc

ingczonden kopi.i. Door nagekomen kopij bestcmd voor de
jeugdledcn. moestcn we zclfs de "collagc" (ecn soort knipselpagina
van de ingezonden stukjcs) die wi.i gemaakt hadden op A4-Íbrmaat
laten vervallen. Kortom. ecn "Voorzrt" die weer hoorclcvol staat
met nuttige cn wetcnswaardige informatie. Uiteraarcl «rok cen
terugblik op de juhileumÍ'ccsten en dc vaslc rubricken.

Hieronder geven wi.j u een inhoudsopgavc van dc v«lor u liggcncle

"Voorzet":

* Sponsor stelt zich voor
* Column "Jean de Koninck"
* Aktivitcitcnkalcnder
* Sportkalender
* Puzzelplczicr
* Pupillcnkamp 1996
* Nieuws van de Supportersclub
+ In gesprek mct ....
* D(rc)am(s)tcam stelt zich voor
* Ik gccf dc pen door aan....
* Open Kaart
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Goed om te weten:
+ Aanmelden lidmaatschap V.V. Gilze:

Bij Arno Aarts. Van Heinsbcrgstraal 42. tel. 451169. AÍ-
mclden dicnt uitcrli.ik te gcschiedcn vírór 31 mci. Bij aÍmel-
dingcn nadicn. hliill men de jaarcontributic van hct nieuwe
scizoen vcrschuldigd!

* Aantal ledcn V.V. Gilze: 416 (per 10-6-199(r)
* Aantal lcden Supportersrlub V.V. Gilze: 167 (pcr l0-(r-1996)

Lid wordcn van onze supporterscluh?
Dat kan! Evcn ecn bclletie naar 455549 ol cen brie Iic
algcvcn bi.i Heuvclstraat I I o1 Ncrhovensestraat 2t3 cn wi.i
schrijvcn u graag in vt'ror tr,vcc tienties pcr scizoen.
Let op: clcelnamc l'ecstavoncl kost mccr. u bcnt daar ook
welkom voor ecn bijdrage van .f 20,00.

* Inleveren kopii voor de volgende "Voorzct":
Uiterlijk I augustus 1996. hii dc reclactic of in cle "Coca-
Cola-Aktie-hal" in ons cluhgebourv.

+ Telcfoonnlrmmcr chlbgcbouw: (0161) 451993
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t#sor g0 ie andcrs no$r fo+l
Haadhuisstraat 13
Gilze, 01 61 -452074

"EetcaÍé D'n Brooy"
Chaamseweg 2ï
5126 NE Gilze

Tel.: 0161-451548
* Voor Uw lunch of diner!

Ruime Lcuze in vlees- of visgerechtcn.

t Elte twee maanden yisselend tcuzcmenu voor .f 32,50 P -P . (drie gangen)

+ Dinerbonnen vcrtrijgbaar v-a- f 25,0A

. NIEUW VOOR. GïL7:E EN OMGE\rING '
.GLASGRILLEN'

+ Minimaal 24 uur vatr tevorcn tc ressrvcÍcn.

. Prijs: Í 39,50 incl- Aperiticf (l glas kir). Menu op :ranyÍurg.

' Bij bcstedhg v^ Í 32,50 P.P. ontvangt U bij ons ocn stempel,
bij inleveriog van eetr volle taart (11 stempels) ontvatrgt U een dinerbon t-v.y- Í 25,@

+ D'n brooy ook voor uw feestjes tot max- 40 Pesonea-

r Voor rescrveringcn of mecr informatie belt U 01615 4 51548

n

Rob en Susan van Giqnekeu



Sponsor stelt zich voor
Deze maand is hct dc bcurt aan de shirtspon-
sor van de D3-pupillen, Direct Markcting
Network om zich nadcr aan u voor tc stel-
len.

Hoofdactivitcit van dit bedriif is telemar-
keting.
De telcmarkcting-afcleling van Direct Markc-
ting Nctwork hceÍl ecn zeer hogc.graacl van
automatisering. waarin dc nieurvstó tcchnokr-
gieën worden tocgcpast. Dit betekent trndcr-
meer dat ccn optimale koppeling met hct
systcem mct hct systeem van cle opdrachtgc-
ver mogcli.jk is. Naast gcavanceerrle technick
is vooral de krvaliteit van de mcnscn bepa-
lcnd voor hct succes van telemarkcting ac-
ties. Zowel op stal- als uitvoerend nivcau
heelt Direct Marketing Network zeer veel
ervaring in huis. Alle lclcmarkctccrs wordcn
proÍ'cssionccl getraind en hegeleid. Direct
Marketing Nctwork bcschikt ovcr 90 telc-
marketing wcrkstations.. Een cigen Call
Ccntcr maakt de mcest llexihclc en efficiönte
inzrt mogcli.fk van zowel dc inbound (hijv.
06-nummers) als outbound (het bcllcn door
tele-markcteers) capacitcit.

Andere aktiviteiten:
* C«rnsulting & rcgie:

Hoge mate van dcskundighcid voor
heleidsadvisering. cfÍ'ccticve stratc-
gicën en bekwame regie van gcintc-
grecrdc DM-activiteiten:

* Adrcssen- en database serviccs:
Analyse van klantcnhestanclen. p«r-
I'ielhcpalingcn cnz.l

* DM-pro.iecten en -campagnes:
Mct inzet van allc mogeli.ikc dirccte
communicatievormen cn media.
Intcgraal verz<trgd. van creatie en
produktie tot cn mct ve rzcnding.
verspreiding, plaatsing ol' uitzcnding;

+ Rcsponsverwcrking & Í'ul[ilmcnt:
Opvang van tcleÍirnische rcspons.
data cntry. respons-analysc en vcr-
zorging van follow-up binncn 24 ulr.

Wie ziin de opdrachtgcvcrs?
Hierbil moet u dcnkcn aan banken, verzcke-
ringsmaatschappi.lcn, uilgevcrs. Maar hicrhi.i
moctcn zekcr niet vergctcn de handel cn
intlustrie en in I'eite hcb .je dan nagenocg ccn
breed scala van klantcn.

Wat is de bcdriiÍlsfikrsoÍïe van Dircct Mar-
kcting Nctwork?
Succcsvollc dircct markcting is hct rcsultaat
van zorgvuldig gepland cn uitgev«rcrd pro-
ccs, rvaarin vcrschillende disciplincs cn
onderdclcn naadloos in elkaar gri.ipcn. Dat
vraagt om ecn geintcgrccrde cn consistcnte
aanpak. gccoiirclinccrd op hoog vakmatig
niveau. Om in dic bchocllc tc voorzicn is
Dircct Markcting Nclr,vork opgczct. Ecn
DM-hurcau met en uniekc nctrverkslructuur
rvaarbinnen ccn compleet scala van DM-
aktiviteiten wordt uitgcvocrcl. Van aÍTondcr-
li.lke dicnsten à la carte (zoals adrcsscn levc-
ring) en aÍzondcrli.ike pr«r.lcctcn (zoals ccn
direct mail actie) tot integralc Í'ull-scrvicc.
Icdere klant van Direct Markcting Nctrvork
hccÍl een vastc consultant clic in de ontwikkc-
lings- cn uitvocringsfase tevens dc coördina-
tor is. Altiid ecn vast aansprcckpunt dus.
rvaar allc liincn van hct netwcrk samenko-
mcn. Hocvcel verschillcndc DM-disciplincs
er ook samenwerken, de rcgie ligt in óón
hand. Dat r,<.rorkomt prohlemen en ovcrbocli-
gc kostcn. Steecls mccr markctccrs gaan dc
kracht van Dirccl Marketing inzien. Dc
kracht van directc communicatie met indivi-
duclc prospects en klantcn. die dirccte res-
pons «rplcvert. En dus: mcctharc resultatcn.
ol hct nu gaat om gckr,valiÍ'ieccrdc al.sprakcn.
aanvragcn van inÍirrmaticpakkcttcn o1' dirccte
hcstellingcn. Wat rcsultaten bctrclï. durlt
Direct Markcting Nctwork elkc concurrcntic
aan. Dcsgewenst kan dc proef op clc som in
cen tcslopdracht worclcn gclcvcrd . Zo zi.in
clivcrsc prospccts al klant ger.vordcn.
Hoe hoog reikt urv amhilic? Met dc intcgralc
DM-cliensten van Direct Markcting Nctwork
kunt u de top halcn. Zct sncl uw ccrstc stap
door vandaag nog kontakt mct ons op tc
nemcn: Direct Marketing Nctwork is gcves-
tigd aan clc Takkehijsters 19a, 4,.317 BL
Brcda en tclcl'onisch bcrcikhaar via nummcr
076-57 1 n000.

DIRECT
MARKETING
NM\TORK

I)e Vootz.et,,juni 1996 trdg.2



GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDINGEras Sport
Dorpsstraat 23
486I AACHAAÀ/
Tel./fax: 0l6l-491 613

Nu, voor de training
bii Ad Eras in Chaam.......

Voetbalbroekjes.
Voetbalshirtjes..... !i...r
Trainingspakken
Voetbalschoenen

Í 7,50
f 12,50
2oo/o korting
t 75,001f 100,00/Í 125,00

///t, IIIII A. Hessels
Oranjestraat 1 13
Gilze
a 0161-45 1254

1ilil llr- liltl Iilil

TAXI=GILZE
r Taxi - Groepsvervoer -Zieken - Rolstoelvervoer



Jean de Koninck

"Duur doen of zakcliik ?"
Tcgcnwoordig kom je nict vcr mccr als jc dc
cngclsc taal nict goed hchccrst. Ga .ic solli-
citcrcn. sportcn. oÍ' vcrgadcrcn...... Hccl
vccl uitdrukkingcn rvordcn cngclstalig rvccr-
gcgcvcn.
Is dit duur clocn ol''uvctcn rvij er al gccn
gcw()on neclcrlancls woord voor'l é

"Audiling" is hiivoorbecld cen ander woorcl
voor ccn 'in-ki.lkopcratic' bi.i ccn analysc (ik
hcdocl clus een ontle«ling) van ccn hcclri.iÍ's-

proccs oÍ structuur.
Maar wat dcnkt u hi.ivoorhccld van ccn
sollicitatic van "Í'icld-cnginccr". Wecs gcrust.
hct gaat hicrhij om de vri.i normalc I'unctic
van'strlringsmontcur'.
Stel nou ciat .ic op .ic ccrstc wcrkclag clc in-
structie kri.lgt om dc "output" (uitvocr) tc
controlcrcn met dc "input" (invocr).
Ol. als .ic na ovcrlcg mct .jc "supcrvisor"
(clit is iemand dic toczicht houdt cn leiding
gccÍl) dc opdracht kri.jgt dc vcrantrvoorcleli.j-
kc aÍdclingcn "Í'ecdback" (tcrugkoppcling) tc
gcvcn naar aanlcicling van dc gcvocrde be-
sprcking.
Dit allcs kan ccn hchoorli.jkc "impact" (in-
wcrking) hcbbcn op ons taalgchruik. Daarom
bcn ik hcnicuwd hoe dc nicuwe spclling zich
vcrhoudt tot dczc cngclse synoniemcn.
Stccds vaker krijg .jc als n«rtulist oÍ' verslag-
leggcr de hootlschap mcc van dc clcclnemen-
dc collega's om ccn kort cn zakeli.jk verslag
tc makcn.
Ik hcb crvarcn dat hct best wcl eens lastig is
om voor hcpaaldc tcrmcn cen k«rrtc ncder-
landsc uitdrukking 1c vcrmelclen.
Daarom hcb ik mijn managcr (ik hcdocl «rnzc

hcdri.iÍ.sleidcr) al voorgcstckl om mij ccns
nÍrar ccn workshop (volgcns Van Dalc: ccn
"lverkplaats v()or crcaticvc hczighcicl " ) 1c

sturcn.

Rcsumcrenr,l kan u,orden gcstcld dat hct nict
alti.jd mccvalt om gcwonc cn hcgri.jpcliikc
taal tc gcbruikcn. mitar dat hct in principc
mogclijk is, als ic cr tcnminste dc mocitc
voor wil ncmcn.

Ten skrtte nog het volgcndc...
Ik hch alti.id de gcwoontc om vcrlvcrktc
teksten lc controlcren mct ecn spccialc Iunc-

tictocts in WorclPcr['cct (ccn tckstvcrr,vcrki-
ngsprogrammÍr v()()r ccn Pcrsonal Computcr.
shit. alwccr 2 (sorry 3) vcrncdcrlandstc
cngclsc woordcn).
Wist u clat vccl van clc hicrbovcn gchruiktc
cngclsc lvoordcn rccds vorlrkomcn in hct
woordcnbcstancl van dat progrtrmma'/ I

Jcrtn dc Koninck

((

Jubileumfeest
V.V. Gilze
Hct .iuhilcumlce sl" van dc 75- jrtrigc V.V.
Gilzc zit cr op!
Fcestwcckend 75-.iaar V.V. Gilze
Ecn nat. maar hccl gezcllig wcckcncl. clank

aan allcn dic hicrhii aanr.vczig rvarcn!
Zowcl vri.ldag. zatcrclag, zonclag cn maanrlag
viel er vccl nat op hct Gilzcr sportpark. Dc
rvccrgoclcn waren ons nict gocd gczind.
Maar dc V.V. Gilzc cn clc Supportcrscluh
V.V. Gilzc kri.ig .ic nict gaurv cloor dc knic-
cn. Hct Í'ccst is gocd vcrlopen. gccn wan-
klank in clc l'ccsttcnt te horcn.
Vriidag:
Dc .fcugd gcno«rt van cle MacDonalds Clorvn-
/tovcnaar, clezc was hccl gocd. Dc disco van
Korsmit (ia. clie van clc prachtigc I'ccsttcnt)
r,vas pcrfect.
Zaterdagz
Zatcrdag hegonncn clc pupillcn in dc rcgcn
aan hun toern«xri. maar ook dit wíls gc-
slaagd. Dc rcccptie rvcrcl gocd hczocht cn clc

sÍ'ccr r,vas goed. Dc almclcling van clc kwis-
lcirlcr cn dc bckendc kccpcr rvas wcl cvcn
ccn dompcr. Maar ()nzc vcrvangcnclc krvis-
leidcr dcccl het pcrlcct.

I)e VoorT.et, .iuni I 996 Irdg.3
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Kopak
A. Hapers

Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel.: 0161 - 451206
Fax.: 0161 - 452887

llH B4ACTN@/r wHR
/K 64 ZONNEN.,.'

Uw ANVR Reisburo heeft gegarandeerd de zon-vakantie die u
zoekt. Van heel ver weg tot dicht bij huis. Vol avontuur en lekker
in de vrile natuur. Hoe u ook wilt reizen: met vlregtuig, trein, bus
of eigen a,uto. Onze speciaal opgeleide balremedewerkers geven u
graag deskundig advies. Let u maar op dit vignet.

,/EN HoE KoM JE
n/AR lUoU TERECHT.. ?//

Bisschop de Vetplein 74 Te|.0161 - 453193
5126 CA Gilze ' Fax 0161 - 453192

Niet zelf zoeken,
Bij ditANVR Reisburo boeken.

»\*g
ANVR
'e§7FIVIEEÈS-Ï{ESSELS



Prima Aimó. daar kan nicmancl icts van
zcggcn. Ook Hans van Brcukclen wcrd
keurig vcrvangcn ckror dc wcl aanrvezigc do-
elman Van dcr Zwam van Fortuna Sittarcl.
Vccl lof over clcze man van clc vcle toc-
schouwcrs. Ecn r,voord.ic voor dc winncndc
teams cn cen pcrl'ectc kccperstraining.
Zondag:
De zondag, mct op hct laatst ccn nog ingc-
lastc Vlaamse Kcrmis cn ballonncnwedstriid.
En dan hoor.ie wcl ccns, wat plots"opkomt is
vaak hct heslc. Nou dat mogcn wij met en

gcrust hart aanncmen. ccn groot succes.

bovcn allc vcrwachtingcn! Ruim 250 kindc-
rcn namcn dccl aan de kermis in de Í'cesttenl.

wachtti.jtlcn van twintig minuten. daar stoor-
clen dc kindercn zich nict aan. Een gezellige
clrukte. de í'ecsttent zat homvol. dus latcr cen

ballonnenwolk clie vanal' het sportpark ver-
tr<lk: een mooi gezicht! Maar wcderom een

tegcnvallcr. Dc grotc balkrnnen mochten clc

lucht nict in, cle hewolking, wind en regcn
weerhiclclen clit. Dus dan maar dc alternatie-
vc pri.izcn uitgcdecltl in plaats van een hal-
lonvaart. Dc kwiswinnaars hcbbcn overigcns
hun ballonvaart inmiddcls al meegemaakt.
Maandag:
Opnieuw rcgen maar het tocrnooi voor sup-
portcrscluhs is gewoon van start gegaan.
Acht tcams stredcn op een sportievc rvi.jzc
om clc cer. Onder leicling van 5 schcidsrcch-
tcr wcrcl dit tocrnooi op ccn prima een spor-
tief cinde gcbracht. De laatste plaatsingswed-
stri.id voor ons cigcn tcam. licp mindcr gocd
al'. Onze enigc clame. Anjn Oprins. raaktc
gchlcssccrd aan haar enkcl. Dc amhulancc
moest cr aan tc pas komcn op aclvics van clc

lcden van de Gilzcr EHBO. clie allc dagen
perÍ'cct aanwczig waren. Anja naar het zic-
kenhuis. mct ccn naar later hlcck, llinkc
hlessure. Maar de mooic hcer. clic bcclocld
r,vas als priis hii de loterij, siert nu Anja's
kamcr. Allc voetballcrs cn supportcrs waren
het daarmcc cens, Dc pcchvogel Anja ver-
diendc dczc bcer. Betcrschap van ons allen
Ania. Wij dankcn allc barmedewerkers.
opbouwe rs cn albrckers. invalkrachlcn cn
allc aanwczigcn dic samcn mct dcze mcnscn
dc vicring van 75-.iaar V.V. Gilzc onvergc-
teli.jk hcbben gemaakt.
Maar natuurli.jk mocten wij ook dc vclc
sponsors hcclankcn die clc jubilcumÍècsten
mogelilk hcbbcn gemaakt. Zi.i hli.ivcn ver-
mcld op ccn spcciale juhilcum-lilst clie ccn

mooic plaats zal krijgcn in ons clubgcbouw.

\=-

Uitslag Ballonnenwedstrii d

7S-.iaar VV Gilze:
Tim Clcmens, Burg van PoppclstrarÍ (r2.

Lutli n gho us en (D uit sl a nd )
Sannc van der Velclcn. Huhertusvcld 12.

Den Iltrm (Ovcri.jsel)
Wendy Brocdcrs. Dassenburcht ltt.
Den Ilam (Overijsel)
Lincla Bcrgmans, Dasscnburcht 9.

Iissen olte Me"^sen (Duitslsnd)
Patrick Oprins, Burg. van Poppclstraat 99.

I loqrle (Gem. Ilellendou'n-Ovcri.lsel)
Tcssa Vermctten. Kapittclstraat 23,
Voerdc (Duitsland)
Pahlo BotcrmÍrns, Hcinshcrgstraat 39.
Illt einbcr g (Dui tslturcl)
Licke van Hocsel. FazantenclriÍ1 70.
Gorssel (Overi1sel)
Rny van Hamsvoord. Nicuwstraat 126.

Kev e I s e r - Ke ru e rhe im ( D uit sl em d)
Nick Arts. Fazantendrift 40.
Kevelqer (Duitsland)

Pri.izcn ziin aÍ'tc halcn hi.i Hcnk van Gcstcl.
Nerhtrvcnscstraat 2,3. Gilzc.
Overigcns zi.in dc pri.izcn aangcbodcn cloor
de Supportcrscluh V.V. Gilzc cn Drankcn-
handcl Van Enschot BV, waarvoor ()nzc

hartcli.ikc clank!

namens de .juhileumcommissic.
Hcnk van Gcstel

,,EXTRA UITGAVE"
JUBILEUMBOEKET{
Door een gelukje hcschikken wi.j over cxtra
juhilcumboeken. Er zijn namcli.jk 50 hockcn
mccr algelcvercl clan bcstclcl zodat cr nog
exemplaren zi.in voor clc vergcctachtigcn
ondcr ons. uiteraard zolang dc vorlrraad
strckt. Hcbt u nog geen hock. hcl dan cvcn
mct William Akkcrmans. tel. 0l6l-455tt01.
ol kom evcn langs, Pastoor van Di.jkplcin
11.5126 HD Gilzc.

(
(
\
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GOPPENS
Schildenrverken

Alphenseweg 29,5126 PP Gilze
Telefoon 0161 - 45 18 33
Telefax 0161 - 45 39 38

h
L,,f APEIVS

UU/ ECHTE BAKKER

SPAPENS
RItu{DHUISSTRAAT 30

GlI.zB
Tel. 451517

Wij maken van elke broodmaalti;d-een feestmaaltijd



AKTIVITEITEI{
KALEIVDER 1996
1 .juli:
(r .iuli:
3 aug.:
2 sept.:
7 scpt.:
l4 scpt

Bcstuursvcrgadc ring
Trckki ng Sponsorlotcri.j
Trekki ng Sponsorkrtcrij
Bcstuursvc rgade ring
Trckki ng Sponsorloteri j

Fccstavond 5-.larig bcstaan
Supportcrscluh
Vi.il-.iarig hcstaan Supporters-
cluh (zic 14 scpt.!!)
Leden-.jaarvcrgaclering V.V.
Gilze
Trekking Sponsorlotc ri i
Bcstuu rsvcrgadcri ng
Sponsoravond V.V. Gilze
Trckking Sponsorloteri.j
Bestuursvergadcring
Bcstuursvcrgaderi ng
Trckking Sponsorloteri.j
Pupillcnhingo
Trckking I mil.jocn Sponsor-
lotcri.j

26111: Voctbal

2c ronclc EC-ll (tiv)
WK Duhhcl (m)
(t/m 17 nov)
Mastcrs t«rcrnooi
(t/m 24 nov)
3c ronclc EC-lll (hw)
5c rondc Champions
Lcaguc
WK z.aalvocthal
Span.ie (t/m li dcc.)
F'inale Davis Cup
3c rondc EC-lll (tr.v)

6c ronclc Champions
Lcaguc

3 l/10
I l/r l

lll/l l: Tcnnis

Vocthal
'l'ennis:

hal
hal

l9lll: Voct
20111: Voet

23 scpt

5 okt.:
7 okt.:
19 okt
2 nov.
4 nov.
2 rlec.:
7 clcc.:
2l dac
3l dcc

SPORT.KALENDER 1996
20107: Olympischc Spelcn (t/m 4 aug)
l8/08: Voetbal: Supcrcup
26108: Tennis: US-Opcn (t/m tt scp)
27 108. Wiclrenncn: Rtxcle van Ncdcrlancl

(t/m 3l aug)
07109: Wielrcnncn: Ronde van Spanie

(t/m 29 sep)
0U/09: Vocthal: Start Compctitic

Gib* I
10/09: Vocthal: lc roncle EC-lll (hw)
11109: Voethal: le ronde Champions

Leaguc
12109: Voctbal: le rondc EC-ll (hr.v)

24109: Voctbal: le ronde EC-lll (tw)
25109l' Voctbal: 2e ronde Champions

Lcague
26109: Voctbal: [e rondc EC-ll (tw)
05/10: Wiclrcnnen: WK op de wcg
06/10: Wielrennen: WK op dc weg
l5/10: Voetbal: 2e ronde EC-llI (hrv)
16110: Voctbal: 3c ronde Champions

Lcague
17110: Voetbal: 2e rondc EC-ll (hw)
29110: Voetbal: 2e ronde EC-lll (tw)
30/l0: Voclbal ; 4c rondc Champions

Lcaguc

PASFOTO'S JEUGD
Als cr cloor de spclcrs bcpaalcle lcclïi.iclsgrcn-
zcn bcreikt wordcn. dan moeten cr (niculvc)
legitimalic-kaartcn gcmaakt lvordcn. waar-
voor dc hctrcll'endc spclcrs dan ecn paslirt<r

moeten inlcvcrcn. Dit gcldt voor allc spclcrs.
rvelke komcnd scizocn ()vergaan van dc E-
Pupillcn naar cle D-Pupillen en allc spelcrs.
wclke komcnd scizocn ovcrgaan van dc C-
Juniorcn naar de B-Junioren. Op het momcnt
van schri.jvcn van dit stukjc. onthrckcn cr
nog pasÍoto's vÍrn clc spclcrs van Cilzc El en
van spclcrs van Cilzc Cl. Zondcr dczc legi-
timatic-kaartcn kun jc komcnd scizocn nict
metccn mcespclcn in cle compctitic !

COMMISSIE
SPO^'TSORII{G +PR
UITGEBREID
Al cnige ti.itl rvas dczc commissic op zock
naar uithrciding, mct namc op hct gchicd van
sponsoring. Om dc rclatie mct clc vclc rckla-
mc-. shirt- en advertcntiesp«rnsors op .juistc
manier tc onclerhouclen. hccll Bas Roelands
zi jn mcdewerking toegczcgcl . Voorop staat
continuering van de huidigc overccnkomstcn
maar mct de bi.fclrage van Bas moctcn rvi.i
ook in slaat zi.jn om «rok nicuwc contactcn tc
lcggcn. Hcbt clus icts te vragcn o[ op tc mer-
kcn. kortom allcs wat maar mct sponsoring
tc makcn hecÍ1. dan kunt u dus bi.j twce
pcrsonen terecht: Bas Roclands ól' William
Akkcrmans.

2el tt
03112
04lt2

Tcnnis:
Vocthal
Voethal
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FOTO HEFA Snelservice

Tilburgsebaan 2a 5126 PH Gilze

Het juiste adres voor:

* Uw kleinbeeld kleurenfilm binnen 2 uur
afgedrukt en met GRATIS film

* Copiëren zwart lwit
* plastificeren van uw kostbare papieren

Tel: 01 61 - 453922

,Technisch Bureau 1fzangezs 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126 ZG Gilze
TeleÍoon (0í61) 451456 - TeleÍax (0161) 455442

Electrotechnische en sanitaire installaties
in

utiliteit en industrie
nieuwbouw en onderhoud

I
Erkend

Uneto

Beveligrngs-
lnstallateur

Vffiifint vu

sggp
Elektorechrusch

, lYaaràorqustallateu
TIEIO
Lid'ran
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PUZZELPLEZIER
Tocval oÍ toch ccn sti.lgcndc li.jn'/ Ontvingcn rvii clc vorigc kccr nog 6 inzcnclingcn. dczc kccr
zittcn wc in dc'cluhbclc'ci.iÍcrs: 10. Toch vrÍlgcn wi.i ons al oÍ rvc hicrmcc cloor m«rctcn gaan.
Onder dc l0 inzcndingen warcln 3x2 hrocrtics/zus.jcs cn zijn hct clus in Icite slcchts 7 "Voorzcttcn"
clic zijn opgckrst. In clk gcval hcbhen rvii uit c1c oplossing van april 1996 dc winnaar bcpaald:lc
wcten John Aarts, vcrz()rgcr van Gilzc I cn bcstuurslid van dc Supportcrscluh. kan hinncnkort clc

ticn consumptic-[1ippo's die hi.l hicrmcc hccÍl vcrtlicnel tegcmoct zicn. ProIiciirt!

Zin in wat knippen cn plakkcn'!'!'!'l Dc puzzcl levcrt ccn hcrkcnbaar plarÍ.ic op. Dc mccst
vcrzorgdc inzcncling wordt hcloorxl mct l() Gilzcr-consumptic-Í1ippo's (tcr rvaardc van./ ltl,50
!!!). De oplossing kun je inlcvcrcn bii Jos van Dongcn. Nicurvstraat ll2 o[ William Akkcrmans.
Pastorlr van Di.fkplcin 1l. Vcrgcct nict jc naam cn aclrcs tc vcrmclclcn!
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.BEDRIJFS FEESTEN
-KOFFIE TAFELS
-VERGADER4NGEN
-Z4AL TOTt 50 PERS.
(geen zool huur)

Gebr. Oomen
Raadhuisstaat 17
5126 CK Gilze
Tel. 0l6l -452779

lta ve rzekeri n gsadvi esbu reau
roelands

verzekeringen / hypotheken / pensioenen

Tel: 0161 45 17 20

Fax: 0161 45 10 09

Belangrijke zaken bespreek ie met vakmensen

t
attt t a.
aaaaaaa

a

nva i. *

\íAN DELFT SPORT BJV.

GESPECIALISEERD IN:

odidod+,'

Doelstraat 14

5101 PA Dongen

Telefoon 0162 - 312733 UTPMENT
voor leden van v.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

o



Pupillenkamp 1996
Zoals gebruikcliik ki.jkcn we nog evcn tcrug
op het afgclopcn jeugdkamp. Niet om u tc
vcrtellcn wat clc kindcrcn crvan vondcn. Dat
docn zc nameli.ik zelÍ'vcrdcrop in clezc voor-
z.cl.
Wcl om tc latcn rveten dat de wcrkgrocp. dc
organisatic dus. tevrcdcn terug ki.fkt op hct
kampweekcnd. Dit ondanks cle enorme dom-
pcr dic icdcrcen tc vcrwerkcn krec! toen clc

onweershui waÍrÍvoor we gingen schuilcn.
veranderde in de grootste wolkbreuk uit cle

gcschieclenis van Gilzc en hct Í'cit dat er van
dc 1 13 ingcschreven pupillen op hct laatstc
momcnt nog ccn aantal aÍviclcn zodat wc
mct I l0 dcclnemcrs van start zijn gcgaan.
We zijn echtcr zeer tevredcn ovcr. de inzct
van iedcrccn. de kindcren, de begclciclers. dc
werkplocg, de kcukenploeg en de

E.H.B.O.. dic gclukkig weinig werk hceÍI
gehad.

Het is ook gchlcken dat onze vraag aan dc
rruders om tc laten weten waar z,c tc hereikcn
waren gccn overbodige vraag is. Ook hicr is
ecn complimenl aan dc ouders op zi.jn plaats.
Een crg goed gevoel gaf dc zondagochtend
tocn op cen na allc dcclncmers wccr om 9.(X)
uur prcscnt waren op hct sprtrtpark na ecn
nachtje thuis geslapcn tc hcbben. dus goccl
uitgcrust.
Gelukkig wcrkte hct wcer de gchclc zondag
mee. zodat zclÍ,s ti.jdens dc aÍ.sluitende trim-
loop de waterhak genomen kon wordcn. Bij
dit spcclaculair sluitstuk van het kamp warcn
ccn groot aantal ouders aanwezig om te zicn
op wat voor een
hehoudcndc. onhesuisde ol supersnclle ma-
nier de kindcrcn door o[ over dc watcrbak cn
dc rcst van het parcours gingcn.
Wii, dc werkgroep dus, hehbcn een crg lcuk
kamp gchad en hopen dat dc <Ieelnemers ook
ccn lcuk weekcnd hebhen gehad.
Volgenrl iaar zicn wc ecn grclot aantal van
jullie hopcliik wccr, daar rckencn wc op.
We sluiten graag af mct nogmaals allc spon-
sors en cle man van de tcnten te bcdankcn.
Zonclcr .iullie is ecn kamp in deze vorm nict
mogeli.jk. BBDANKT !!!

Wcrkgroep Pupillcnkamp V.V. Gilzc

ERVARINGEN VAN DE DEELNBMERS
AAN HET PUPILLENKAMP

Aankomst op vriidag t/m grocpsfoto.
Door: .Icrocn C, Jcroen W, Nicls v H,
Nicls O, Paul v D cn Ron v P.
Tocn wc aankr,vamcn kckcn lvc op hct hord
rvaar cle grocpsinclcling opstoncl . Naclat wc
'uvistcn lvaar wc zatcn gingcn wc clc tcntcn
inrichtcn. Door de luidsprckcrs krcgen wc tc
horcn clat wc v()or clc kantinc m«rcsten ko-
mcn. Ecrst wcrcl cn ecn tocspraak gchoudcn
in dic t«respraak wcrcl hct kamp gcopcncl en

rvcrd dc vlag van V.V. Gilzc gchescn. En
tocn moest Henk GraaÍ'mans alle pupillcn cn
clc lciclcrs op de ftrto zcttcn. Wc mocstcn
allcmaal lachen en o1' dat gclukt is dat lvcten
wc nict. En claarna gingcn we clc puzzcltocht
lopcn.

Prrzzcltocht mct na afloop.iokcr makcn.
Door: Jaspcr, Stephan, Niels, Bramme(ic.
We mocsten ccrst ecn grocpsÍilto latcn ma-
ken. Daarna gingen rve in clc grotc tcnt wat
drinken. Toen dat op was gingcn lvc bcgin-
nen aan dcr puzzcltocht. Bi.i de puzzcltocht
warcn er best leukc spcllctjc. O.a. joulc-
boclcn. hocpclen. klimrckspcl cn baskcthal-
len. Wc kregen ook ecn i.is.ic. Wc bcgonncn
cn al snel hacldcn we dc ccrste plaat gevon-
den. Na ccn tijd.ie kwamcn wc bij hct ccrstc
spel. Hct was vcrdcr hecl lcuk. Wc haclclen

rvcl lol . Medc clankzij Jasper. dc levcndc
grasmaaicr. We hcgonncn on wc zagcn hairst
geen plaal.ics. Jaspcrs tante woonclc ovcral .

Op nummcr 48. 50. 6tt. zi.in tantc r,voondc
op clk nummcr. Hct rvoord was schaclurvspits
cn clirt wistcn tve nict'/?!!.
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PIZZERIA-GRILLROOM
tel. 016l - 452651

PIZZA & SHOARMA
BESTEI.LEN??

PYHAÍYIIDE tsËLI.ENÉ!I

VAN ENSCHOT
DRANKENSUPER v.o.F.

Ve rhuur v an tafe ls, s t o ele n, han gtafels, tap installatie s

Groot assortiment geschenkverpakkingen,
bestellingen worden thuisbezorgd

av

it',

a l,r,( {

tt(
1 (.'

Korte Wagenstraal2l, Gilze, tel. 0í61-452432



Prent van de maand

'15 DAT GEEN CoNTRecÍBREUKi€ , {«RuqoiS ?? !!?"

Oefenprogramma
jeugd I9961L997:

Gilze A1:
l7-0t{-96 Gilz.e-Goorl L(l 2.(X))
21-08-96 Viola-Gilzc (19.00u)
24-08-96 Tocrnooi RAC
0l-09-96 Toernooi Gilze

Gilzc Bl:
2l-0tl-96 RAC-Gilze (19.(X)u)
24-08-96 Tocrnooi RAC
31-0tt-96'Iocrnooi Cilzc

Gilze Cl:
24-0,9-96 Tocrnooi RAC
01-09-96 Tocrnooi Gilzc
1 l-09-96 GSBW-Gilzc(19.(X)u)

Gilze CZz

2l-0tt-96 RAC-Gilze (19.{)0u)
I l-09-96 GSBW-Gilze(19.00u)

Gilzc C3:
2l-08-96 RAC-Gilze (19.(X)u)

Mciqies AB (clftal):
l7-08-96 Viola-Gilzc (l 1.45u)
24-08-96 Gilze-GSBW (l 1.45)

Mcis.ics CD (7-tal):
2tt-0ft-96 RAC-Gilzc (19.00u)

Cilze Dl:
I7-0,9-96 Viola-Gilze (I{).(X)u)
22-08-96 Gilzc-RAC ( I 9.(X)u)
3l-08-96 Tocrnooi RAC

Gilze D2:
l7-0tt-96 Good L-Gilzc(l l.(X))
2l-0tt-96 Gilzc-VOAB (19.00)
3l-0tt-96 Viola-Gilzc (l{).00u)

Gilze D3:
2l-0tt-96 Gilze-VOAB( I 0.00)
24-08-96 GSBW-Gilze(09.30u)

Gilze El:
22-(t8-96 RAC-Gilzc (19.(X)u)
3 I -0tt-96 VOAB-Gilzc( I 0.(X)u)

Gi|rzc EZz

22-0,3-9(r RAC-Gilzc ( 19.(X)u)
.l I -0,!-96 VOAB-Gilz.c( 1 0.(Xlu)

Gilzc E3:
24-08-96 GSBW-Gilzc( 10.45u)
2u-0u-96 Gilze-RAC (19.0{)u)
31 -0u-96 VOAB-Gilzc(10.00u)

Gilzc E4:
24-08-96 Cilzc-GSBW( I {).45u)
2,3-0,3-9(r Gilzc-RAC ( I 9.(X)u)
3 I -0tt-96 VOAB-Gilzc(10.(X)u)

Gilze B5:
24-0,8-96 GSBW-Gilzc(10.4.5u)
3l -(i8-96 VOAB-Citzc( I I .(Xlu)

Gilzc Fl:
28-0fl-96 Gilzc-RAC (19.00u)
3l-08-96 VOAB-Gilzc( I l.(X)u)

Gilzc F2:
24-0,3-9ír Gilzc-GStsW( I I .{X)u)

2li-08-96 Gilzc-RAC (19.(l{)u)
3 l-0fi-96 VOAB-Cilzc( I I .(X)u)
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GÉZAYIENLUKE
KASTÉLÉINS
CAFETARIAHOUDERS
* Cafe-bar
*Cafe en zalen
* Restaurant-Sporthal
* Cafe-Restaurant-Zalen
* Caie-Talen-Snackbar
* Bar-Discotheek
* Hotel-Restaurant
* Bar
*Cafe-Bar
* Eetcafe
* Snack-Bar
* Bar

,,De Pomp"
,rtt Centrumtt
,,Achter de Tuintjes"
,rDe Hooikar"
,rDen Hewel"
,rCtest La"
,rDe Kronen"
,,Pub 20OO"
,,De Tip"
,rDen Brooy"
,rtt Centrumt t

,, Baloe t'

I I
Voetbalschoenen

vanaÍ Í 99,95 q-ffi

ï/At\I lïll EER
NENSCHOE LEDERWAREN

SPOHÏ

vanaf Í 49,95

Nieuwstraat 98
GII-zE

* t



Wasscn, slapcn en lc nacht.
Door: Rny, Rick, Maartcn, §ioerd cn
Wrlrrt.
Hct tandcnpoctsc ging goct. daar na rvcrt hct
ccn zooit.jc. Wc hiclclcn ccn kuscn gc vcgt cn
lvc ramclcn Joicc cn Kim in clkaar cn wc
rvildcn hóóóóóól vccl nagt kus.ics van Kim en

Joicc en hct rvzrs hiraaaaaaaaaaaartstickc gaaí'.

Zaterdagmorgcn, opstaan cn wÍrsqcn
Door: Leo namcns Martiin, Ruud, Joey,
Keymcr, Martiin cn Michcl.
Dc mceste kindercn wilclcn nict hun hcd uit.
[Ict lag veel tc lekkcr in hcd. Na ccn "goc-
clc" washcurt gingcn wc aan taÍcl. Op ons
bord lag al ccn lckkere rvaÍel. Twcc kindcrcn
haddcn daar cc:htcr gccn trck in. Dit rvas
gccn prohlcem want cr warcn voldocndc
lielhehbcrs om dic echter op tc pcuzclcn. Na
hct ctcn wcrd onze groep pas complect lvant
gelukkig was Keymcr r.ovcr gcnczcn dat hi.i

wccr ()p kamp kon.

Mini voetbal.
Door: Ton, Rocl, Mark, Jeroen v B, Jan-
Jaap, en Alhert (de Oraqic lullo's)
Er streclcn tl teams van de D-pupillcn. Om
de punten die 7,e misschicn hogcr in hct
campclassemcnt konrlcn helpcn. Hct spcl: 2
tcgcn 2. Jc kon v()or cn achtcrlangs sc()rcn.
Als .lc scoordc krvamcn cr 2 nicuwe (litte)
spclcrs in. Elkc weclstri.id duurde l2 minu-
ten. We vonclcn hct spcllctie wcl lang maar
dat hindcrde niet.

Het ctcn op zatcrdagmiddag.
Door: Jochcm, Giis, Bart, Cas, Dirk en
Nicls.
Om halÍ'óón gingcn rvi.j ctcn, clat haclclcn wij
wel vcr«licnd na zo'n nvarc voethalochtcncl.
Op het begin krcgcn wij socp. E,r lag ook
cen cicrkockic op ons horcl . Er r,vas clok
volop drinken zoals: mclk, chocomcl cn
yogidrink. Er licpcn ook wat micren over dc
tal'cl op zock naar onzc horr.lics mct ctcn. zc

hcbbcn niets kunncn pakken. Het ctcn 'uvas

lckker. hcdankt cn misschicn tot volgcncl

.laÍrr

Trap-ren-spcl
Door: Nicls, Tim, Ronald, Stefan en Tom.
Ik vont hccl lcuk. Ik wcrcl crg moc virn. Ik
vond hct trappcn wcl lcuk. Ik stonrl alti.id
agtcrin. Ik traptc hccl vcr.

Hct etcn op zatcrdagavond en hct bclrcn-
digheidsspel.
Door: Rob, Rob O, Johan, Tom, Boy en
Bert.
Wc mocstcn cvcn wachtcn voordat lvc gin-
gcn ctcn. Uitcindcli.ik kwam cr toch nog
ctcn. Wc bcgonncn mct Í'rictjcs cn knakrvor-
stcn. Het toctic was hanaan mct yoghurt oÍ'
vla. Wc vonclcn hct crg lckkcr.
Zatcrdagtrvoncl . Wc warcn nct hczig mct
spcllcljcs. hct r.vas dc hclc ti.id al nan hct

rcgcncn maar tocn wcrcl hct r,vat crgcr r,vant

hct hcgon tc clonclcren. Dc lcir.lcrs van Gils
kondcn hct risico nict ncmen dus mocstcn rvc

allemaal in hct ctcnstent. Tocn wc allcmaal
in clc tcnt zaten was hcl gcclaan. Binncn ccn

krvaticr stond hct watcr aan .jc voctcn. Allc
lcntcn r.vcrdcn naargckckcn oÍ' dat allcs nog
droog was. Uiteindclijk wcrcl cr hcslist dat
rve clc cluders op mocstcn bcllcn cn clat wc
thuis moestcn gaan slapcn e n zondag om
9.(X) uur clcr zi.in cn clan vcrdcrgaan

Penalty-schieten.
Door: Maurice, Paul, Joris, Dirk, Jan,
Nard en Mikc.
Door hct slcchtc rvccr ging hct pcnally-schic-
tcn nict door. Hclaas I

De 2e avond en nacht (nat)
Door: Frank C, Barry vd O, Maikcl R,
Paul vd H en Cocn B.

Zatcrdagrrvoncl waÍcn wc hczig mct het

bchcndigheidsspel. Hct hcgon zachtjcs tc

rcgcncn. Opccns hcgon hct tc onrvcrcn clus

mocsttcn ."vc mct z'n allcn nirur dc grote tcnt.
Opcens bcgon het hccl harcl tc rcgcncn. Hct
rvatcr kr.vam onder dc tcnt cloor. Tocn slontl
dc tcnt blank. Dc lcicling ging in clc tcntcn
kijkcn wAar wc in slicpcn. Dc mccstc slaitp-
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Z\JIYELHANDEL
FIRMA VANHOEK

AALSTRAAT 32
5126 CP GILZE
Tel. 0161-451908
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flafeÍ:rrin Kom d'r ln
Nieuwstraat í26
5126 CH GTLZE
tel. 016í-455570



zakkcn cn spullcn warcn nat dus mocsttcn rvc
allcmaal naar huis. Dat vondcn we naluurli.jk
hecl crg.....! Wc zongcn met zi.in allcn het
licd: vuilc shitzooi. Er rvcrd hcskrtcn om nict
mccr in dc tenten tc slapcn clus rvcrdcn allc
ouclcrs gcbcld om dc kindcrcn op tc halcn.
Daarom kondcn wc moeiliik schri.jvcn ovcr
wat wc gedaan hchhen.

Hct ontbiit op zondagmorgen.
Door: Robert, Bas, Rick, Bram c_n Roel.
Veel is cr nict tc schri.ivcn want op z.alerdag-
avond bcgon hct tc regencn cn mocsten we
naar huis. Maar ik moest bli.ivcn, omclat mijn
vader cn mocdcr niet thuis waren. Nou. dat
was eerst niet zo lcuk. maar daarna wel. Wi.i
mochtcn in dc kantinc slapcn. Dat waren ik.
Rob. Barry. Rob en Tommie. 's-avonds
mochten wc t.v. ki.ikcn cn gratis taÍ'clvocthal-
lcn. wc krcgen chips en borrelnootjcs. Voor-
clat rve gingen slapcn mochtcn we kusscngc-
vccht docn. Daarna gingen we slapcn, maar
tocn had Tonio cen grappig prohlccm. 's
Morgcns gingen wc wasscn en krcgcn ccn
ontbi.it.
En ccn stukjc van dc leider: Dczc grocp C
had vri.idagavond mocitc mct hct slapcn gaan
omdat ze zonodig de huitcnkant van de tcnt
wilden zícn. Voor dc vcrdcrc kampdagcn
warcn zc goecl tc hantercn. Allcen clc spcllc-
tjes moestcn gclaxcd wor«lcn. hé Rick (Locn-
tie)

De twaalÍkamp (ochtendgcdccltc)
Door: [iorn, Koen G, Kocn M, Bart v O
cn Nick A.

We kwamen hier wccr om 9 uur. Dorlr de
rcgen moeslcn naar huis. Want dc tentcn
waren nat.'s-morgens dcden wi.i variatic
spcllcn. Wc moestcn allcs docn wc waren
hcel gocd. Hct was nict makkcli.ik. Wc
moesten hoog houden en schietcn in kli.incn
vakkcn ol' gatcn en op kegels. Dat was hct
mociliikst.

Het cten op zondagmiddag en hct Íbto ma-
kcn.
Door: Rob v H, Roy S, Dcnnis B, Marc B
cn fiotr A.
Ik vond hct ctcn hecl lckkcr cn clc lirto ook
lcuk. lk vond hct cten hccl lckkcr. Ik voncl
hct ctcn hccl lckker cn dc citjc waarcn harti-
ke lckcr. lk vond hct ccn hcccclc mooi.ic
Íoto.

Dc twaalfkamp (middaggcdecltc)
Door: Nick v P, Bart M, Luuk A, Marvin
A, Bob C, Jerocn v O en lcidcr Barry.
Mct clc cmmcrs vond ik niks aan. Dc rcst
was hecl leuk. Ik vond hct hccl lcuk .ja om-
dat wc ecn lcuke ploeg hchbcn. Ik vond hct
lcuk om«lat we ecn lcukc pkrcg hchhcn cn
omdat rve lcukc spellctjcs hadclcn gcclaan en
omclat wc ccn lcukc lciclcr hadclcn. Maar clc

cmmcrs vontl ik niks. clc l2kampvoncl ik
lcuk. Ik voncl dc tr.vaalÍkamp crg lcuk cn hct
hclc kamp.

Dc trimloop
Door: BasÍiaan v B, Marccl H, Christian
M, Martiin v E, cn Rob V.
Ik vond hct louk maar ik rvcrd er m()c vÍrn.
cn dc watcrbak was helcmaal nict koutl . Mcn
klcren waren nat en hct r.vatcr was koud. Ik
hcn nict cloor dc u,atcrhak gcwccst rlmclat
mi.ln spullcn al \\/cg warcn. Dat vond ik
halcn. Ik v«rncl hct lcuk. dic trimloop. Ik had
2x gclopcn en ik hcn maar lx ckror dc watcr-
hak gcwccst cn dic was nict koud.

Douchcn, omklcdcn cn priisuitreiking.
Door: Mark, Joris, Haske, Tiest, Geert cn
Bas
Wc mocsten rond.jc om hct vcltl lopcn en
tocn was ik in dc lvatcrhad. Ik had ccn bal-
lctlc clat ik over mocst gcvcn. Toen ik in dc
watcrbak was ik kleddcrnat. Tocn mocst ik
cklcs.ic. We .ocslen ecn roncl.ic krpcn cn tocn
ging ik cloor de ,'vatcrbak. Ik had ccn gcbro-
kcn arm dus ik licp nict, clc rcst r,vcl. Hccl
vccl kindcren doken in clc waterhak. Icderccn
moest douzen maaÍ ik nict. Ik rvas klcclcr
nat. E,n bi.i hct doczjcn ging ik cr mct al mi.in
klcrcn ondcr.
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Radio - TV la /drnda
Kerksffaat 39 Gilze

a 0161 - 45 17 75

radio* TV* audio* video* CD'i
wassen* drogen* koelen* vri ezen
strijken* koffiezetten* EÍrrl.....

pels & joosten bv

VOOR AI UW BEGIAZINGEI!.

Als het gaed en snel moet ! ! ! !

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
Telefoon 01 61 - 227305
Telefax 0161 - 225804



Opruimen tenten en inpakken.
Door: Nikki, Iris, Mariölle, Yvonnc, IIcl-
ccn, Ma4ion, Ingc, Nikki, Marii cn Joyce.

Om + 7 uur hcgonncn wc rnct clc spcllctjcs.
Wc rvirrcn nog gccn krvarticr bczig cn hct
bcgon tc onwcrcn. Wc mocslcn vo<lr onzc
veilighcid naar tlc ccttcnt. Tocn lvc nct hin-
ncn wírrcn hcgon hcr hccl hard tc hagilcn.
Na cen tijdic rvarcn onzc voclcn crg nat.
'uvant hct lvitlcr slroomclc hinncn. Tocn mocs-
1cn dc lciding dc tcnlcn conlrolcrcn. Wc
kregcn tc horcn clat als hct mecvicl lr,c in dc

klccdkamcrs mochtcn slapcn. Als clc klccling
i tcnt hccl crg nat \\,arcn mocstcn wc naílr
huis. Tocn krcgcn rvc chips. Joycc k,uvtrm
.,vccr tcrug van onzc tcnt. Zc vrocg oÍ Yvon-
nc. Hclccn cn lris mcc kl'r,amcn hclpcn mct
clc spullcn in dc klccclkrtmcr tc lcggcn. In
()nzc tcnt (tcn1 ,9) lagcn ccn paar plasjcs
rcgen. Dat was nict hct ergstc. Wrtnt in tcnt
I I cn l2 lag vccl mccr rcgcn. Onclcrtusscn
wÍrrcn clc lcidingcn onzc ouders aírn hct
bcllcn. Wc mocstcn dus (.iammcr gcnocg)
naar huis. Maar rvc n.rochtcn cle volgcnclc
ochtcncl wccr tcrugkomcn (om 9 uur).

EINDSTANDEN PUPILLENKAMP 1996

F-prrpillcn:
lc Grocp Ol45 puntcn

Roy Dckkcrs, Rock van Haarcn. Maartcn
Oprins cn Wout Woutcrs.

2e Grocp P l2tt puntcn
3c Grocp Rl l3 puntcn
4c Groep Ql I I puntcn
5c Grocp S 99 puntcn
6c Grocp T 97 puntcn

De moppentrommel
Vraag: Wat is hct verschil tusscn ccn bahy
cn ccn varkcn '/'1'J

Antr.voord: Ecn bahy pocpt in zijn luicr e n

ccn varkcn luicrt in zi.in pocp. !!!!!
D,ror Rirll virn Ccst«'[.

Jantjc krilgt op school tckcnlcs. Icdcrcen is
al aan het tckencn. irllccn Jantlc hccÍt nog
ccn lccg vcl.
Dan komt clc mccstcr langs cn zcgtl Juntjc
waÍrrom heh iii nog nicts gctckcncl '/'l'l. Ik
hch r.vcl 'uvat gctckcnd: dit is ccn k()c díe gras
aan hct ctcn is.

Zcgt clc mccstcr: maar ik zic hclcmiral gccn
gras ! !

Ja clat hccÍ't clc koc opgcgetcn.
Maar ik zic hclcmaal gce n koc !!.
Zcgt Jantiel Jtr dcnkt u soms clat ccn koc in
ccn 

"vci 
blijÍ1 als cr gccn gríls mccr staat lll

Door RnlI van Gcstel.

Mama. gaat ccn siamcsc tlvccling ook naar
school'/.
Allc lccrplichtigc kinclcrcn moctcn nírar
school. clus ook ccn siamcsc trvccling.
Maar rvat gchcurt cr clan als ccn van clc tlvcr:
hl ii Í1 zitlcn'/'/'/'?.
Door Timmy van clc Vccr.

Jantic zit in dc klas zi.in rckcnsomrrct.jcs tc
makcn.
Pkrtscling staat clc mccstcr naast hcm cn kiikt
hcm clorlrclringcncl aan. Wat is cr mccstcr '/

vraagt Jtrntic. waaÍ()m ki.lkt u mi.l zo irirn ?.

Ondcrwiizcn Omdat .ic ccn uur in dc wincl
stinkt Jantje.
Dat is onmogcli.jk mccstcr zcgt Jantjc. ik bcn
hícr pas ccn half uur ! ! ! ! !.

Door Timmy van clc Vccr.

D-pupillen:
lcGrocpD 1 6 2 p u

Johan Gillis. Tom Goscns.
chiclscn. Roh vd Ou.,',,cland

Vromans
2c Grocp F 154 puntcn
3c Grocp B 148 punlcn
4c Grocp G 147 puntcn
5c Grocp C 142 puntcn
6c Grocp A l3l punlcn
7c Grocp E, 122 puntcn
tle Grocp H 107 puntcn

ntcn
Roh Mi-
cn Buy

E-pupillcn:
lc Grocp K 128 puntcn

Luuk Akkcrmans. Marvin Artcns. Boh
Clcmcns. Bart Mol. Jcrocn v Oostcrrviik
cn Nick van Pijlcn

2c Grocp | 124 punlcn
3c Grocp M I 17 puntcn
4c Grocp J 104 puntcn
5c Grocp N 1(X) puntcn
6c Grocp L 98 puntcn
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OPEL

OPEL DEALER +

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

aan gesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

a
AUTOBEDRIJF

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289

f IIr
Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277



Dc inzcndcrs
thuis in clc bus

Vraag: Hoe kri.ig jc ccn man zover clat hi.i
slrck-oeÍ'cningcn gaat ckrcn?.
Antwoord: Bcvcstig dc aÍ.standshe«Jicning van
de tv tussen zi.jn voctcn.

Door dc rcclaktic.

hct opruimcn van clc taÍ'cls waar wii aan

hchhcn gezctcn. "gcwoon ccn gczcllig cn nct
tcÍrm" zo mochten wi.j horcn!!!!
Maar ccn sportivitcitshcker zat cr vo()r ons
nict in. dcze ging naar dc plocg uit Duits-
land. Ecn woord van ciank aan Christ Pclk-
mans. marti.in Roovers. Frans Aarts cn dc
vastc supporters. spclersgrocp voor clc vcr-
zorging van clczc gczclligc clag. Dank na-
mcns hct bcstuur van dc Supportcrscluh VV
Gilzc.

Jaarvcrgadering Supportersclub VV Gilzc
l0.iuni 1996
Was u hct vcrgclcn dat hct .jaarvcrgaclcring
was. o{'had u gccn ti.id'l
Hicrhi.j toch ccn verslag van dczc vcrgadc-
ring. Hclaas waren er maar 20 lcdcn Íranwc-
zig. mccrdcren hadden zich algcmckJ. Maar
zoals .ic vaak hoort. als hct gocd gaat mct dc
cluh. zic jc weinig menscn op dc vcrgadc-
ring. En het gaat nog stceds gocd mct onzc
cluh. vcel leclcn cn een gczondc kas. Maar
hct is nict allcmaal zonncschi.jn wat u zict cn
lccst. Wi.i hehben van twcc hestuurslcclcn
aÍ.schcid mocten ncmcn. clezc hchhcn vokrp
anclerc 'uvcrkzaamheden v()()r en ckror dc
V.V. Gilzc. Frans Aarts cn Jan Boomaars
wcrden bedankt voor hun inzct voor «rnzc

club. Beiden mochten als dank ccn mooi
drankcnpakket in ontvangst ncmcn. Maar als
cr trvcc bcdankcn. dan moct .ic aanvulling
hcbhcn als club, nou cn dic hchhcn r,vi.j nog
nict. Wij als zittend bestuur mct drie pcrso-
ncn mocten hulp krijgen. Even kifkcn rvii hct
nog aan. maar gaan hcslist nict mct ons
driecn door. En clcze cluh moct door kunncn
gaan. daarvan zi.in rvi.j overtuigd. is hct icts
voor u en wilt u meer inlormatic ovcr dc
I'unctics in ons bcstuur? Bcl ol' kam aan hi.j

Nerhovcnsestraat 2tl. tcl 455549. Docn hè!
Echt veel wcrk is het niet. maar dc wcrk-
zaamhcdcn moeten gcdaan wordcn. Frans en
jan hchbcn hun hulp aangcbodcn en als het
nodig is. kunnen wij nog op hun stcun rckc-
ncn. na de jaarvergaclcring gaÍ' J«rhn GraaÍ-
mans zich nog op als hcstuurskandiclaat. John
alvast hcdankt. wie volgt hct gocclc voor-
becld? Mogcn rvi.j zccr snel ccn rcactic ont-
vangen van u dic gerocpcn voclt. Laat dczc
zce r gcz.ondcn en gczrllige cluh nog vclc
iarcn bestatrn. De V.V. Gilzc kan bi.ina niet
mccr zonder. deze clutr hctckcnt vccl v()()r
cle gchclc V.V. Gilze.

krijgen hun Gilrcr Í'lippo's

I
I

T{IEUWS VAT{ DE
SUPPORTERSCL(IB

Supportersclub op toernooi bii Ncvclo
Zaterdag I I mei was het wcer zo vcr. het
jaarli.jks tcrugkerend toernooi voor suppor-
tcrsclubs hij Nevelo in Oisterwi.ik. Het was
wcl droog wcer. maar om te kifkcn was het
guur, dus cigenli.jk goccl wccr om te vocthal-
lcn. dat hlcek uit hct rcsultaat. Een mooie en
verdicnde 4c plaats ging naar Gilzc. Dc
overwinningen op PSV (2-1). Nevelo (3-1)
cn Hieronymus (2-1) waren hccl mooi voor
ons tcam. De doelpunlcnmakers: Herman
Dicpstratcn, Bas Roclands. de 2e wcdstri.jd
was Barry van gestcl clricmaal aan dc bcurt.
Dc 3c wedstrijd was Toine Becnhakkers aan
de heurt om twccmaal {c scoren. Met vlagcn
werd er goed voethal getoond. maar helaas
waren cr ook wecr van die mopperkontcn
erhi.j. jongens leer dat nou ccns a1'. Taxandri-
a was gewoon een maat te groclt voor ons cn
dan verlies je gewoon clie wcdstrijd. ook al
is de schcidsrcchter dan nict goed bezig. Ecn
4-0 nedcrlaag was hct resultaat, clankzij dc
hulp van dczc man. En dat rvas hct cnigc dat
dit goed verzorgde tocrnooi als minpunt
kcncle. Dc stri.jd om de 3e cn 4e plaats ging
lerecht naar de plocg van Oisterwi.jk. Ecn
gczellig team w«rn «lcze wcdstrijcl terccht mct
3-1. Wii mochtcn complimcnten ontvangen
van de organisalie ovcr ons tcam cn onzc
bcgcleiding, onze outlït (Baloc shirts cn
Spapens trainingspakken) cn de gocclc ver-
zorging van dc klccdruimtc. Ook cle hulp cn
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Café-Zalen 't Centrum bledt U ve].e mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkelijke prijzen.
Iíij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
frersonen voor de opti-uale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- frersoneelsfeesten
- vergaderingen
- uitvaarten
- club'uitjes', etc.

- grote en kleine zaal
- ruime gratis parkeergelegenheid (ca. 90 plaatsen)
- gezellig terras

sfeervol café
- geen zaalhuur

Steenakkerplein 2
GiIze, tel. 0151-451368

Voor nieuwe en gebruikte auto's

A.P.K. keuringen

Onderhoud en reparatíe

Schade herstel

ffi
BOVAGl{rÍo ,



Dc vcrgadcring hcc[t tcvcns hct volgcnclc
hesl ist:
Vicring van hct 5-jarig hcstaan van clc Sup-
pnrtcrscluh V.V. Gilzc mct ecn gezcllig
samcnzi.jn hi.i Hotel-Restaurant De Kronen op
14 scp{cmhcr a.s. Ecn uitnodiging krijgt u
nog van ons. wij komen bi.i langs voor decl-
namc. Ccli.fk notcrcn clczc datum cn zcg nu
niet dat wist ik niet. zie dc V.V. Gilrcr-
kalendcr!! Als u zich opgecll. dan rckcncn
rvi.i op urv komst. graag bi.j opgave dc eigen
hijdrage v()or uw parlner ad .f 20,00 vol-
docn. U als lid hetaalt niets op dczc av«rncl

voor uw drankies cn hap.jcs. Voor allc duide-
li.ikhcid (allecn uw partncr, vriend of vricn-
din) dic gcen lid is, hctaalt cleze bi.jdragc.
Nieuwe lcdcn dic zich nu in gaan schri.ivcn
als lid bi.i de SC VV Gilze, hetalcn ook dcze
hijdragc als zi.i dccl willen ncmen aan clczc
Ícestavond. dat vond de vergadering hecl
eerli.f k en terecht. Op dcze avond kunt u
gewoon ecn Grolsch.ie of cen Ambcrtie
pakken. dc kastclcin Gerarcl de Vaan hceÍl
dit toegczcgd. Dus ook wij dcnkcn aan de
hooÍdsponsor van V.V. Gil.te. Voor u allcn
alvast ecn prettigc avontl toegcwcnst en trck
.jc dansschr)encn aan want wi.l hehhcn een
gewelclige band vastgclegd voor dczc avoncl.
Wij zi.fn nog nict aan het I'ccstcn. maar dan-
kcn Gerard cn Carla van "Dc Kroncn" alvasl
voor de gocde behandcling van onze cluh.
Samcn maken wij er ccn leuk en gezcllig
fcest van clat is zcker.

Het seizoen 199511996 van de Supporters-
cluh in vogelvlucht
Wij hegonnen met dc renovatic van dc trihu-
nc. voor aanvítng van dc compctitic, was
dezc ge reccl .

Wij hchhen hct sportpark een gocde bcurt
gcgcvcn. gcschilderd. gcpoctst en gctimmcrcl
waar dat noclig r.vas.

Wii hchhcn in ilc lvintcrmaanclcn wccr gc-
kaart. jokcrcn oÍ' rikken. clcze avondcn kun-
ncn betcr hczocht wordcn. maar gczcllighcicl
is trocf. Dc bckcr van Ad naaldcn staat in
Riicn tc pronken. EVV '58 was dc tcrechtc
winnaar.
Wij hehhen velc leden zolel van dc V.V. cn
oÍ S.C. Gilzc een hcterschapskaart gcstuurcl
bij zicktc «l[ blessurc. Soms rvas ccn zickcn-
huishezock noclig mct ccn l'ruitmand of attcn-
tie.
Wi.l hcbhe n helaas ook al.schcicl moeten

nemen van ledcn van clc S.C.V.V. Gilzc.
natuurli.jk waren rvi.j aanrvczig «rm onzc stcun
aan cle nabcstaanclcn tc gcvcn.
Wij hchbcn wccr getraktccrcl tan dc kampi-
()cncn cn hekerwinnaars.
Wi.i hchbcn wccr onzc .jaarliiksc pupillcnhin-
go gchouclcn.
Wii hebben onzc traditic voortgczct van dc
kolÍ.ictaÍ'cl-hingoavond voor lcclcn met hun
parlnc r.
Wij hcbhcn wecr ccn gcrvcldigc worsten-
brooclaktie gchad: mecr dan 10.(XX) worstcn-
hrood.ics zijn aan de man gehracht. Dit in sa-
mcnwerking met hakkcri.l Ad Spapcns en
grocp vrijwilligcrs.
Wi.j hehbcn hct Pupillcnkamp wccr ontlcr-
stcund. dezc kecr mct rval cxtra linanciclc
stcun voor dc tcntkosten.
Wij hchben cle V.V. gilzc gcsÍcund rvaar wi.j
konrlcn. ook mct het l'ccst elat zi.i vicrclcn mct
hun 75-jarig bcstaan.
Wi.i hchbcn samcn met dc hooÍdsponsor.
clrankenhandel Van Enschot. ccn mooi kadcr

gegcvcn: nieurve vlaggcn en dc halkrnwcclstr-
i.ld voor gchcel Gilzc.
Wij hchhcn u zoveel mogcli.fk op dc hoogtc
gchouclcn van onze hcrichtcn via hct cluhhlacl
"dc Vortrzet" oÍ via ecn stencil. ol'rvcckhlad
Gilzr cn Riien. De stencils wcrclcn tclkcns
wccr gckopicerd door Vcrzckcringsadvicsbu-
rcau Roclancls cn dit gchccl kostckros.
Wij gaan nu even vakantie houden cn hli.iven
op clc achtergrond loch ccn bcclje hczig mct
dc voorhcrciclingcn voor hct komcnde sci-
zoen.

Wij wctcn nicts meer tc vcrmcldcn. allecn
willen r,vi.j dicgcne dic ons stcunclen onzc
hartcli.jke dank zeggen.
Wi.j lvcnscn u allen ccn I'i.jnc cn vciligc va-
kantic toe cn tot ziens op hct sportpark.
Docil
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CAFETARIA PUIIí UCKI
.STOKBROODJES
-D/V. SNACKS
-SCHEPlJS
.BELEGDE BROODJES
.VERSE FR|ET

Gebr Oomen
Raadhuisstruat I7
5126 CK Gilze
Tel.0l6l-452779

KEURSIAGER

Voor gourmet, Íondue oÍ steengril schotels naar:

ï{fiïJ ffi;§1ft-ffif;f;
ffiliLi s ilh Jill\i il

Nieuwstraat 63, Gilze,
tel. 0161-451263
Íax. 0161-453280

ands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nÍeuwe naam in zekerheid
*tll:t

nva l. *
bIJ
NVM



IA{ GESPREK MET ....
Een van clc selcctic-spclcrs en wcl Toinc
Bccnhakkcrs. Toinc woont in clc Ridclcrstraat
op nummcr 36. Ecn gchoren en gctogen
Gilzcnaar cn hclcmaal vcrz<tl op vocthal .

I"ftrewcl het van erg hctrckkcli.jk bclang is.
vrocgen supp«rrtcrs langs dc liin zich aÍ hoc
oucl dczc sclcctic-spclcr dan wcl z<lu zi.jn. "lk
schat hcm op icn .jaar oí' 26127."
"Nce ho«rr. volgcns mi.l is hii al ccn cind.lc in
clc dcrtig. "Jc gaat daar gecn rvcdiltrijd voor
slillcggcn, dus bif dcze gclcgcnhcicl vragcn
wc hct Toinc. En zoals zo vaak. ligt ook hicr
clc waarhcid in hct middcn. Toine is cn blijll
nog een ti.id.lc 29. Toine wcrkt als inko-
Per/planncr bi.i mctaalhcrvcrkingsbcclrijl' Ha-
mcrs h.v. tc Tilhurg. Op achtiarigc leeÍlijcl
bcgon hi.i zi.in voetballoophaan. In allc pupil-
len en junioren-clllallcn spcclcle hi.j in hct
ccrslc team. Bi.i dc A-.icugd lvas cle concur-
rcntic zo groot dat Toine gcnocgcn moest
ncmcn mct ccn plaats in dc A-2. Bii zijn
ovcrstap naar dc seniorcn hcgon hi.i in Gilze
5 rvaarna hi.j in kortc ti.icl doorstoomdc naar
clc selectie. Vocthal cist zo nu cn dan zi.jn
1ol. Dit ovcrkwam «xrk T'oinc. hi.i licp cen
crnstigc cnkclhlessure op dic hem maar licl'st
4 iaar aan dc kant hicld. ln '92 kon hii clc

draad wccr oppakkcn cn cleccl dat als lciclcr
van Gilzc 3. Maar hct blocd kruipt rvaar hct
nict gaan kan. Zo ook hi.j Toinc dic ontzct-
tend graag wccr acticl wilde vocthallcn cn
dan hct licl.st hij dc sclcctic. Jan Fittcrs. dc
tocnmaligc lraincr. ging in op ziin vraag om
zich te m()gen bewiizcn. En zo lukte hct
Toine in hct seizocn 94195 in cle sclcc:tic
tcrug tc kcrcn. Hi.i maaktc zi.in ambitics
vollcdig waar. Na dc ecrstc competitie-heltt
l0 maal te sctrren in Gilzc 2 luktc het hem
ccn hasisplaats tc vcrovcren in Gilzc I 'w,aar

hi.i in clc t',vecdc competitie-helll nog 6 maal
sc«rorde. Toine kondigdc voor dat scizocn
aan. "ik schop cr minslcns 15 in." Hct inkrs-
scn van clczc bclo{lc zou hcm I kratle hicr
oplcvcrcn. Hct gckxrl' claarin bcgint hi.j nu
ccht te verliozcn. hct hli.iÍ1 tcnminstc akclig
lang weg. Mocht icmand bii hct lczcn hier-
van dcnken. "och vcrgctcn," niet crg. hij is
nog stccds IieÍhehhcr van cen lekkcr bicrtfc.
Ondanks dat kratic bier al met al ccn scizocn
om met vecl plczicr aan tcrug tc dcnkcn. Ecn
scizocn ()m mÍlar sncl tc vcrgctcn is 95/96.
Dcgradcrcn mct maar licl'st 55 tcgcndoclpun-
tcn is tckcncnd voor ccn dramatisch slecht

scizocn. Toinc dcclclc vollcdig in dc malaise.
zi.in produktic blceÍ'op 3 stckcn. Enkele
lvcclstri.iclcn nir dc lvintcrstop was hij Toinc
hct gcloof in ccn goccle alloop van clc com-
pctitie vcrdrvencn. Er werd niet mccr Í'ana-
tick gctraind cn ook clc opkomst vcrminclcr-
dc. Van hclang vindt Toinc om wecr mct ccn
positicvc instelling aan hc1 nicuwc scizocn tc
hcginncn cn daarhi.j mct zi.jn allcn nict hlincl
tc 'r,i.in voor ccrclcr gcmaaktc Íilutcn. Dc
cloclstclling voor hct nicurve seizocn z,olr
volgcns Toinc ccn duiclclijkc plaats in clc

midclcnmoot moctcn zi.jn. Naast sclccticspc-
lcr. is Toinc ook .jcugdlciclcr van tlc B-1. O{'
hi.i hicrmec doorgaat wcct hi.j nog nict hclc-
maal zcker. "Ondanks dat dit zckcr z.iin
lcukc kantcn hcclt. lcgt dcze lcclli.idscatcgo-
ric ook ccn bchoorli.jkc clruk op .ic lcidcr-
schapskrvalitcitcn." aldus Toinc. Hocwcl dc
sporticvc resultÍrtcn van ccn aantal clÍlallcn
gcen aanleicling gcvcn om cc,ht hlij van tc
rvordcn. toch bli.jÍ1 de V.V.Gilzc voor Toinc
ccn vcrcniging om trots op tc zi.ln. Hicrhi.i
valt te dcnkcn aan ccn gocd Íinanciccl hclcid.
sponsorwcrving. cenhcicl van tcnuc. clc nicu-
rve vclclvcrlichting. cen grotc .jcugclaÍdcling
cn nict tc vcrgctcn ccn vitalc supportcrsclub.
Dat lve ccn zccr levcndigc vcrcniging zi.jn
valt volgcns Toinc ook a[ tc lcidcn aan dc
130 clcclnemcrs aan hct mixcd-tournooi
liidcns dc vcrcnigingsclag op l6 mci i.l.
Graag had Toinc bi.i clc dcclncmcrs lvat mccr
scniorcn-lctlen gczicn. Hct 75-.jarig-hcstaan
bclecÍilc Toinc als ccn cchtc mi.jlpaal dic
tcrccht mct cen aantal Íccstcli.lkhcdcn omgc-
vcn r.vcrd. Als rve na 75 jaar dc balans op
makcn kunncn wc mct vcrtrouwcn clc toc-
komst tegcmoct zicn. Er wrlrdt cloor vccl
mcnscn hard aan gc,uvcrkt om hct vclc gocclc
hinncn onzc vcÍcniging tc bchoudcn cn wÍrar
mogcliik uit tc hour.vcn. is Toinc van mc-
ning. Op de vraag r,vat hcm uit al dic .jarcn
vcrcnigingslcvcn hct mccst is bi.igcblcvcn.
hoclt Toine gccn moment tc denkcn. Hct
overli.jdcn van sportvricn<J. Bcn Pankras.
maakte vccl indruk op hem. Naast ziin pcr-
soonli.ikheicl blij[t vooral ziin lcvcnsstijl hcm
duidcliik bii. Hil lcclïc gczoncl. rooktc nict.
hi.l hacl cr vecl voor ovcr ()m in ccn gocdc
conditie tc ziin. Voor Toinc icmancl wÍrarírÍrn
hii cn vclc anclcrcn gocdc cn positicvc hcrin-
ncringcn hcrvarcn. Wannccr wc hct mct
Toinc hchhcn ovcr zijn tockomstplanncn bi.i
clc V.V. Gilzc maakt hi.l duidcli.lk zo lang als
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enigszins mogclijk te rvillcn gaan vooÍ ccn
plaats bi.j de selcctie. Hoewcl hij clc man cr
niet naar is hoog op te gcvcn ovcr zi.in kwa-
litcilcn wil hii wcl kwi.it rlat spclinzicht ziin
sterkste kant is. Mindcr tcvrcdcn is Toinc
ovcr zijn conditic. "Er moct nogal 'uvat gc-
claan wordcn om clic ()p cen gocd peil tc
houdcn. " aldus Toine. Wie Toinc in hct
Gilsc vocthalwercld.ic in positievc zin opvalt
is Christ GraaÍ'mans. Christ ccn trouwc
supporlcr, hecll altijd lvel iets porilicl.s ont-
dekt. wat hi.i dan ook graag aan dc betrefÍ'en-
de spcler(s) wil laten horcn. Was het cen
kecr ccht ondcrmaats dan wist Christ ook rlat
op ecn aanvaardbarc manier tc vcrtcllcn.
Voor Toine icmancl waar hi.i naar aÍkrop van
clc wedstri.id graag cvcn ecn pilsje mcc dri-
nkt. Voor hem is hi.i de supporter van hct

.jaar. Hcelï Toine ook hohby's? Jazeker, zi.in
grootsle hohby is ziin vriendin, die vocthal
ook zekcr lveet tc waardcren. Het nieuwc
sciz.oen staat voor dc deur. wcer ecn compc-
titic-rontle waarin Gilze I en 2 cr alles aan

zullen docn zich betcr te manifcsteren. Toinc
hocft nict gcmotivecrd tc wordcn om hicr
zi.in bi.fdrage aan te leveren. In voctbaltcrmcn
gesprokcn. claarvoor staat hi.j "schcrp".

Jos van Dongcn.

IK GEEF DE PET{ DOOR
Hallo hier Lilian Facs. volgcns Ran
Clemcns. Gilzcr (dat moet zifn V.V.
Gilzer) bcst voethallendc mama en dat
is nict mocili.lk als .ie clc cnigc hcnt!
Toch bedankt voor dc ccr Ran. Maar
inclcrclaad ik kan hcl vocthallen nict
misscn. Ik heb al twce kecr ecn c()mc-
hack gemaakt want icdere keer als cr
wccr ccn voetballerkc gchorcn was.
mocst cr weer aan cle conditic gewcrkt
rvordcn om dc jcugd toch nog bi.j tc
kunnen houden. Ik merk dat hct me
stceds mocili.ikcr algaat, maar gclukkig
kunncn zc routine ook nog wel gebrui-
ken. (We kunncn trouwens iedcr sprlr-
ticvc dame gcbruikcn cn zondagmorgcn
10 uur is echt niet zo vroegl)

Dc damcs van Gilzc hehhen ccn lcuk seizocn
aÍgeslotcn met ccn kampiocnschap. Na iarcn-
lang hovcnaan mccgcdraaid tc hchbcn (mct
natuurli.jk oclk wcl ccns een minilcr scizocn)
is nu cle cerstc karnpiocns-Litcl ecn lcit. Het
is nict gcmakkeliik gcgaan. wc hadclcn ccn
smalle selectic maar gclukkig hchben dc

mcisics ons nict latcn zittcn cn rcgclmatig
(op hct laatst zcll.s rvckclijks) ons clÍtal vcr-
stcrkt. Maar gocd. hct is o.a. Rcnó Rartclsc
toch maar gclukt cn r-lic hccll hct zckcr nict
altiid gcmrrkkcliik gchad tusscn al clic damcs,
flcslcund eloor onzc sponsor. Gool van Loon
cn ccn grocicnclc supprlrtcrsgrocp hchhcn rvc

hct tot cle laatstc rveclstrijd spanncnr-l gch«ru-

dcn. Dus spclcn clc clamcs volgcncl scizocn
clc rclc

ciivisie cn clat is ook gcwoon om 10.(X) uur.
Dc pen gccl.ik cloor aan sclccticspclcr Edu,in
Aarts hctcr hckend als "S1ckcl" cn rlic zirl
vast vccl tc vcrtcllcn hchhen.

Lilian Facs

HET DAME STEAM
STELT ZICH VOOR.....
Hc1 is zondag 2,3 april i996. Dc clamcs van
dc V.V. Gilze zijn clczc ochtcncl kampiocn
gcwoÍdcn. In ccn lckker lcntezonnctic zittcn
clc Gilzer meidcn nog lckkcr na tc gcnictcn
van ccn prima seizocn. Zc pikkcn naast clc

nocligc clrankjcs ook nog maar cvcn dc rvccl-

striicl van Gílzc 1 tcgcn JEKA mcc. I'locr.vcl
zi.i hun mtnncli.ikc collega's natuurliik ccn
hcter compctitic en vcrlo()p van clczc wccl-
strijd haclclcn tocgcr.vcnst (0-5) rvas hun lol cr
nict minrJcr om. Ecn groot complimcnt voor
dit tcam is «rp ziin plaats en allc rcclcn ()m zc

tritn u Voorzct-lcze rs voor tc stcllcn.
Arlia Oprinsr
- Anz,c van clcr Sar.

Kccpt hct licÍ'st op cen moclclcrvclcl .

Hannokc van Puycnbroek:
- Klcin maar dappcr. Eerste halkrintakt is

hclangrijk voor hct vcrdcrc vcrloop.
Sandra van Beystcrveldt:
- Voorstoppcr mct ccn kanonskogel in dc

lrcncn.
N,krniryue van Engclcn:
- Ol'Í'ert zich op voor hct lcnmhclirng. Ja.

stclt claarvorlr zcl('s haar plaats tcr hcschik-
king.

§iannic Jonkcrs:
- Ecn cchtc clame. zowcl voor. tijclcns als na

clc r,vcdstriid.
Lilian Faes:
- Onze bcst voctballcndc mama van Gilzc.

Nccmt hct hclc tcam op slccptour.v.
Karin Smulders:
- Onz.c aanvocrstcr. Ook als kccpstcr inzct-

haar.
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Mariëlle van Hoof:
- "Tcgenstandstcrs hliiÍ1 a.u.h. van mijn

shirtjc a[."
Tinckc van Vugt:
- Ons halvcrliclcle bestuurslid.
Pam Boere:
- Slalom spccialiste. Bcrgahvaarts houtlt ze

hct wel hi.j.

Jola Bink:
- Onze .iudo-cndc midclcnvcldstcr.

Joyce v/d Ouwclnnd:
- Onze H.S.L. (hcle sncllc lady).
Melanie Bartelse:
- Het hcle seizocn ecn bcctic vecl au-au.

Gcblesseerd elus.

Een veclheitl aan kwaliteitcn zoals u zict. De
gcmicldeldc lceÍli.id is 24th .jaar. Dc jongstc
speelster is mct 16 jaar Sanclra van Bcyslcr-
vcldt. Lilian Faes loopt hct langst rond op
ons wercltlje. (Hoelang? onhclangrijk!) Op
de shirts prijkt dc naam vÍrn slagcrii GooÍ'
van Loon. Naast dat GooI shirtsponsor is. is
hii tcvens cen trourvc supporter van hct
damesteam en komt dan ook nagcn()cg iederc
thuiswcdstri.id ki.lkcn. [{cl tcam krvam het
voorbi.jc scizocn uit in cle klassc rcgionaal
west. Dclor de promotic worclt dit rvaar-
schiinliik derdc divisie en clat klinkt natuur-
liik prima. Hct keurkorps was zccr aanval-
lend ingcsteld. dat was tevcns ook hun groot-
ste kracht. Minclcr stcrk warcn tlc damcs om
hij achtcrstantl tcrug tc knokkcn. {c gcmak-
kcli.ik gingcn clan de koppics naar hcncdcn.
Dc grclotste overuvinning lvcrd op l5 oktohcr
1995 bchaald op Vclocitas dic mcn mct ccn
8-0 ncdcrlaag naar Tilhurg sluurrlc. In hct
oog springend verlics rverrl nict gclcclcn.On-
clanks de ve lc blessurcs vÍrn cle aÍgclopcn

maanclen werd hct kampiocnschap toch bc-
haald. Renó Bartclsc. leidcr van hct tcam.
hacl bi.i clezc gclcgcnhcid voor cen Ilcs cham-
pagnc gczorgd, die op hct vcld zo ongcvccr
helcmaal op hcm lvcrcl lccggcspotcn. Dc
sÍt'er in he.{trtcam rvas prima, wat voor ccn
clccl ook te'cl.*rnkcn was aÍrn clc rcsultatcn.
Maar ook hct komcnd seixocn vindt Rcnó dc

gocde sÍ'cer ccn must. Samcn winncn. maar
ook in ecn gocdc slcer vcrlics kunnftrirgcn
is zi.in aclvics voor hct komcnrl scizoclà. Als
clat ook zcl sporticl vcrloopt als hct voorhi.ic
scizocn. kan ook clc penningmccstcr van dc
V.V. Gilzc tcvrcdcn z,iin. Er wcrclcn slcchts
lwcc oÍ'Í'iciölc rvaarschulvingcn ontvangcn.
Ecn ccht lief team dus. Ook Ria cn Ccr
Bocrc warcn naelrukkcliik hii dit tcam hc-
trokkcn. Ria als rvas-mocclcr ("n«rgmaals bc-
clankt Ria") cn Gcr als grcnsrcchtcr. Door
Rcnó omsc:hrcvcn als dc mccst rcchtvaariligc
vlaggcr uit dc rcgio. Ja natuurli.ik mag hicr
icdcr hct zi.inc van dcnkcn. "Hct tcam r.icl al

rvccr uit nairr het komcnd scizocn. " altlus
Rcnó. Vanuit hct mcis.iestcam komcn ()vcr
Jct Haarbosch. Katy Bogcrs cn Marion van
Engclcn. Ook onzc gcmecntcgcnotc Miriam
Bosman uit Ri.jcn sluit zich aan hi.i dc V.V.
Gilzc. Allcn zce r welkom! Grocit dczc grocp
uit naar ccn echt drcam-team? Crnirg wcnscn
wc .fullic ccn in alle opzichtcn gocd scizocn
96197 loc. Met dank aan Rcnó. clic cr grang
evcn vo()r ging zittcn otn tc rrcrtcllcn ovcr
"zi.jn 1cam". virn hct voorbi.ic scizocn. Rcnó
rvordt opgcvolgcl tloor John GraaÍnrans clic

wc samcn mct hct tcam allc succcs cn ccn
Íi.jn scizoen toc rwcnscn. J«rhn mirak cr icts
m«rois van en Rcnó zccr bcclankt voor clit
prachtigc scizocn.

Jos van Dongcn
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Open kaart
Naam:
Adrcs:
Woonplaats:
Gcboortedatum

John Gcrrits
Rcitstraat 23
Gtlze
27-12-'65
Constructie/bank plaatrvc rkc r
o.a. Strcckschool aÍcl . mctaal
Nce
Maak iets van het lcven
Vocthal cn dc Engclsc lcvcnstijl

In hct ilagcli.iks lcvcn:
Oplciding:
Gctrouwrl:
Li.jl.sprcuk:
llohby's:
lluisdicr:
Licl V.V. Gilzc
Status:
Vorigc cluh(s)
Bcstc trainer:
lclool:
Favorictc club:
Mooiste tcnuc:
Rokc n:

Drinkcn:
Stamcalë:
Favorictc''Ë-ffzick:
Laatste hock:
Laatstc Iilm:
Bcstc acteur:
Politickc partij

,..:1i

,:.)
-:,

Bcstc Politicus:
Licvclingskost:
Bcstc cigcnschap:
Slcchtstc cigenschap

Wie zou .jc graag ontmoctcn'i
Wic noclig .ic nict uit op .jc vcr.jaarclrrg'?
Wat moct cr andcrs hii clc V.V. Gilz.c'!

Wat vind jc gocd hi.j de V.V. Gilzc'!
Mcning t'rver hct cluhhlad;
Vervoermiddcl:
Vacantic-«lord:
Wcrclclstacl :

Lcctuur:
Romantick:
Mooistc vrouw:
[{artewcns:
Gclovig:
Bijgclovig:
Hckcl aan:

Bcwonclcring voor:
Wat doc .jc mct ll.0(X).000

Gccn
Sincls 1993

Jcugclleidcr cn traincr F-3
Club: Guus clc Jong
Joost Appcls
Vinny Jones
N.A.C. hé hó hup N.A.C.
Schotlancl

Soms (in dc buurt van Joost Appels)
Ja. maar nict te gck hè

Pub 2(XX)

Allc Engclstalige muziek
Wect ik niet mccr
Sudden Dcath
Mcl Gypson
C.D. (protest maar gccn sympathic-
stcm).
Mr. Brinkman
Spaghctti
Goede omgang mct dc icugd
Te vaak commcntaar op dc
schcicls (sorry hoor)
Vinny Joncs
Lothar Matthaus
Klasscring helangri.ikcr als dc sportivitcits-
pri.js.

J. Boomaars als wcclstri.idcoiirdinator
Gcwoon goccl

Ford Escort
Engclancl
Londcn
V.l. cn Shoot (Engelsc v.i)
Nog door mi.j uit tc vincle n (zockcndc)
Hcathcr Locklear (vintlcn .lullic ook nict'/)
Bi.jr.voncn van de Cup Final
Ja

Ook wcl ja
Dc Duitsc cn Fransc mcntalitcit
Gcrard Gijshrcchts
Bi.jlcggcn om Van Burik van
F.C. Utrccht tcrug tc kopen voor N.A.C.
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STANDE,N.
LIJSTEN
(Senioren)
(l.lindslanclcn sci zocn

7e95 I t996)

22-53
22-38
22-37
22-35
22-34
22-32
22-29
22-26
22-24
-r1 l,t

22-17
22-16

ír5- 18

44-30
47 -29

-52-54
40-35
4tt-52
4ti-58
44-47
45-(tl
39-55
27-50
43-53

Gilzc IlI-,junioren:
l. Gilzc 10-25
2. lr(l I)r'uncn 10-16
3. ONI 10-14
4. VOAII3 10-13
5. Wcre Di 10-tt
6. I{KDVC 2 10-6

(lilzc (11-.iuniorcn:

1. Ncnrclacr 10-22
2. Gilzc 10-13
3.7,ig<t 2 10-13
.l.lSaarrlrvilk 1()-13
5. Oistcr'"vi.ik 10-12
ír. SS(l 10-8

(Jilzc (12-.iunioren

1. Zorravia 4 10-27
2. DIISK 4 10-19
3. (isuw z lo-1e
,1. Ilaardliik 2 10-1-5

5. (lilzc 2 10-6
6. SVSSS 3 10-3

(lilze 4:
I. 't'sc 3

2. Advendo 2

3. IIVV 2
.1. I)ougeu 3

5. Spruntlcl 5

6. WDS 2

7. (lhaanr 2

8. VCW 2
9. Gilze 4

10. llaronic 3

l1 . Inlcrnos 5

12. Vccrsc [3.3'')

STANDEN.
LIJSTEN
(Jeugd Voor-
jaarsreeks)

Gilze I 58-24
to-31
53-45
(r5-4tt

60-43
82-66
67-57
77 -78

-59-,36

36-61
37 -78
3 8-85

33-t 4
29-25
l4- 1ír

26-23
16-22
1t-29

26-13
19-t7
2t-21
2s-27
26-31
,9- I ír

64-20
53-2 I

30-28
43-40
2t-77
Iír 41

tt'((
8Z-OZ

TZ-IZ
ttzr.
9i. Lí
9Z-92
OZ-iZ
?i-9t
IZ- LT

iZ-LT
6L-tt
fr-tg

tl'27
LL-ZZ
s( cc

LL LL

\]Z-ZZ

6Z.ZZ
0t-zz
IT.ZZ
9T-ZZ

LT,-ZZ

8T-ZZ

ZT.ZZ

22-50
22-48
22-42
22-39
22-36
1) 11

22-30
22-29
)l -)<

22-t8
22-t8
22-12

rzllil 'zl
'fl rs-.loo^ 'l l

s^ouroltll '0I
,)^(I)u'6

pu1s3oyrc11 'g

puuz t. l)s^ '/
0[, )^ullu1)'t)

lo^uu '§

v)ill',
.rritlrÍrou 'f

VI(I 'Z
rlrJpuuxu.l, 'l

(lilzc 5:
1. (ltraanr 5

2. lllicotcn 2

3. (ilis'l'A 3
,1. Achtnraal 4

5. Wcrnhoul 5

ír. Mocrsc R. 6
7. Gilzc 5
lt. trvv 9

9. llavcl 6

10. IIVV 5

11. VVI{ 6

12. RAC tr

(I'}.S. IIicr'"vas rlc,uvcrrs "tlc
varlcr" van dc gcdachtc)

(lilze 6:
1. Louga 7

2. Ilicronynrus 5

3. Gloria llC 4

4. VOAU 9 *)

5. Willenr II ír

6. Gilze ír

7. Viola 5 *)
tl. (lhaam 6

9. IIVV 6

10. Mcrliju 2

Gilze 2:
1. .illK^ 2

2. WSC 3

3. WVO 2

4. Sarto 2
5. 'l"heijdcn2

6. llno Aui.2
7. Alliancc 2

tt. NOAI) 2
9. VirÍus 2
10. Audacia 2

11. Ilcck V.2
12. Gilzc 2

18-,15

I ti-,12

1[r-38
1 n-26
1n-21

18-19
1ti-1tt
1n-17
Itt-1ír
1n-8

Gilzc Nlcis.jcs l:
1. 'l'hcolc 12-25
2. Gilze 12-21
3. S(l 't Zantl 12-1,\
4. V<rab 12-13
5. Nucucn 12-4

22-47
22-40
22-33
11 ?1

22-31
2t-28
22-28
22-27
22-27
22-26
22-26
22-18

22-s1
22-4,9

22-43
22-31
22-30
22-30
22-30
22-26
22-26
22-20
22-li
22-t2

66-44
76-54
54-37
41-51
41-41
43-53
47-43
54-46
37-45
45-54
34-55
40-5s

47 -20

63-29
/ 1--\-)

45-38
39-35
36-32
Jö-Jö

42-55
35--5ír

32-46
25-60
2n-60

,', _<)

22-50
22-49
22-35
22-33
22-3tl
))'r-7
21-22
), )l

22-19
2t-14
22-14

8i-22
ír I -19
5(r- 14

46-30
56-62
58-70
32-46
32-5ír
30-38
25-57
24-6t)
21-50

92-12
62-27
63-41

ír3 -6 I

zt)-45
37-t4
39-78
27 -l.l

31-12
27 -tL
20-19
11-24
6-29

(lilze dames:
1. Gilze
2. Kaaisc lloys
3. Nlv. Ilorgvl .

4. (iesla

5. DIA
6. Vclocilas
7. Maljola (iirls
tt. Ilavcl 2
9.'l'erhciidcn
10. vvtt
1l. Olyurpia 'i)
12. 'l's(l

nb. *) 3 lxrnlcn iu rnirrde ring

Gilze Meis.ics 2:
1. OSC '45 14-40

2. Ncrnclacr 2 14-35
3. OirschoÍ V. 14-26
4. SI11' 14-17

-5. llrockhovcn 14- I ír

6. NOAD 2 14-12
7. ()llza 2 l4-9
8. SDO l4-5

(Jilze 3:
I. SVSSS 2
2. Willcrull 2

3. Ncvclo 2

4. (isuw 2

5. I{AC] 2

6. II'steeg 2

7. RKDV(] 3

li. Ilaarth,vyk2
9. II'nyrnus 2
10. ltwB 2

11. Gilze 3

72. l .l\ab. 2

(lilzc Dl-l\rpillen:
1. Willcru II 2 lO-27
2. Ons Vios 10-27
3. (lilzc 10-16
4. Ii.KC tO-7
5. IIIIo Aniuro 10-ír

6. Ncnrclacr 10-4

3lr-ll
26-9
2s-1 1

1(r-2,3

1 1-31

13-42
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57 -26
59-23
57 -54
44-51

42-64
33-46
22-68
44-47
27 -81



(iilze l)2-Pupillen:
1. RK't',VV 2 10-30
2. 't 7nml3 l0-19
3. ()ilze 2 lll-14
4. Oirsch.V.2 10-10
5. VOAB 3 10-7
6. 'l'axandria2 1O-7

Gilze D3-Pupillen:
1. SSC 4 8-17
2. VOAIr 6 tt-13
3. DI_iSK 4 8-13
4. Gilz.e 3 8-l I
5. WSC 6 tr-3

Gilze lr)l-Pupillcn:
1. Satto 3 10-23
2. Audacia 10-20
3. Nevclo 10-15
4. Gilz.e 10-14
5. .long llr. 10-13
6. Ililvaria 10-1

Gilze II2-llupillen:
l. sv(i 10-2n 3l-10
2. Sarlo 4 10-22 42-20
3. (lilze 2 10-15 36-21
4. Ntio 10-15 30-29
5. Illauw Wit lO-7 35-íí)
(r. Zouavia 10-0 ltt-52

Gilzc Il3-I\rpillen:
"1,. /ig<t 3 10-26 49-18
2. Gilze 3 10-21 3ll-14

,3. Whilc ll. 10-16 22-27
4. Gloria ll(l 10-10 2l-30
5. 't Zand 5 10-5 7-23
(r. Longa 2 10-3 9-32

Gilze li4-Pupillen:
1. Bccrse Il.4 10-24 60-22
2. Gilze 4 10-22 53-14
3. Oirsch.V.4 10-20 3ti-1ft
4. 't 7.anJ 8 10-16 31-24
5. Audacia 3 10-3 9-52
6. IUel 3 10-3 5-66

Gilze Il5-l')rrpillcn:
l. Zouavia 4 [i-14
2. lllshoul 2 t{-14
3. /,íg<t 6 ti-13
4. Ncvclo 5 t{-{t

5. (lilzc 5 tl-6
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l7 -14
24-40
16-35
19-49
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20-12
79-t4
t2-16
71,-3(t
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2e-22
1-' 2)

l(t-23
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«rpgcn«rnren onrtlal dczc nicl
lijdig iu hcÍ bezit warcn vau

dc redaklic.
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Rabobank
Baarle-Nassau en omstreken

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


