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UW ADRES VOOR:
AL U\ry DRANKEN

GESCHENKVERPAKKII{GEI\ BIER El\ WIJN
RELATIEGESCHEI\KEN

VERHUUR TAPII\STALLATIES, HANGTAFELS E.D.

Acht keer per jaar versturen wij onze 'owijnbrief' met duidelijke
beschrijvingen van diverse wijnen. Nieuwe wijnen, mooie vondsten en altijd
tegen een extra scherpe prijs. Mogelijk,bent u geihteresseerd in deze

wijnbrief. Lever dan uw adres bij ons in. Het lidmaatschap is gratis.

VOOR CONSUMENTEN ZTJI\ WIJ OP
ZATERDAG OPEN VAN 12.OOU TOT 15.OOU
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Redactie:
William Akkermans 8 455801

Jos van Dongen Í 452M3
AntoonFaes I 452675

Henk van Gestel I 455549

Voorpagina & Prent ysn de maand:
Joost van Puijenbroek a 451305

Oplage: 470

Bemrgklachten Voorzet:
Williarn Akkermans I 455801

Jos van Dongen I 452M3

Bestuur W Gilze:
Aimé Cruysberp (vz) 7 452622

Cees Kock (seu) I 452069
Tineke van Vugt (pm) B 453785

William Akkermans I 455801

Peter Btok I 453352
[.eo Diepstraren I 455246
FrankvanHoek I 451908

Ad Klaassen 8 455410
Mart Machielsen E 455295

Bsfuur SuppoÉersclub:
Henkvan Gestel (vz) I 455549

Martijn Roovers (seo) I 455187
John Aarts (pm) 8 455241
JohnGraafrnars t 455991

Christ Pelkmans I 455088

Contact-personen:
Jeuzd:

Mat Machielsen I
Seniorencommissie:

FrankvanHoek I
,4 h iv i t e i t e ne p utt i s s i e :

Peter Blok 8
O nd e r ho ud & uly a!i$qr!a*:

lro Diepstraten I
Soonsorins &?R:

William Ak]<ermans I
Supporileöeluh;

Henk van Gestel I
KanÍine:

Frans Aarts I

155295

45 r 908

453352

455246

455E01

455549

455862

De Vooizet
(6" seizoengan g 19981 1999, juni jaar, nummer 6)

"De Voorzel" is het cluborgaanvan:
V.V. Gilze, l.ange Wagenstraat 52, Gilze de Supportersclub V"V. Gilze
Postadres:Postbus 137,5126ZJ Gillzn Heuvelstraat ll,5126 CM Gilze
8 0161 - 451993 r 0161 - 4s5187

In dit nummer. r, r r

Hieronder vermelden wij enkele onderwerpen die in deze

"Voorzet" aan de orde komen:
:+ Voorlopige samenstellingen seniorenteams

= terugblik Rabobank Pupillenkamp

= terugblik diverse aktiviteiten

= nieuws van JOUW supportersclub
+ dejeugdpen

= dat wil ik even kwijt
+ n'effe bijkletsen" met...... Joost Appels

+ Jan van Hoek speelt "Open Kaart"

= en nog veel meer............".. ! !

Gsed om te weten:
V.V. Gilze:
e Aanmelden lidmaatschap V.V" Gilze:

Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 451L69.
Afrnelden dient uiterlijk te geschieden vóór
31 mei. Bij afrneldingen nadierq blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze 447 (per juni 1999)

Supportersclub V.V. Gilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

Dat kaq graag zelfs. Even een belletje naar 455549 of een

briefie afgeven bij Nerhovensestraat 28
of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor twee
tientjes (!) oer seizoen.

o Aantal leden Supportersclub:210 (perjuni 1999)

Inleveren kopij voor de volgende "Voorzet':
e op diskette (Word of WordPerfect):

15 auzustus 1999

' oP Papier:
10 augustqs 1999

o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie:
* Pastoor Van Dijkplein 11 of
* Nieuwstraat 82

DeVoorr.t.loil f999
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Café-Zalen 't Centrum biedt U vele mogelijkheden in één van onze
sfeervol ingerichte zalen tegen zéér aantrekkerijke prijzen.

ffij bieden ruimte voor gezelschappen vanaf 20
personen voor de optimale verzorging van:

- bruiloften
- recepties
- personeelsfeesten
- 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. 0161-451368

PffiTffiR F&tTffiR ffi w'
AUTOBEDRIJF
ln- en Verkoop van ALLE merken Nieuw en Gebruikte auto's
Scherp gecalculeerde Leaseprijzen - Soepele financiering

Constante voorraad betrouwbare occasions met
BOVAG garantie van 3 tot 12 maanden.

___#_Éq

Llt)
BOTÍAG

AU-T()
PEUCEOT T{ENAULT CITROEN

Autobedrijf Peter Falter 8.V., Aalstraat 1, 5126 CR Gilze, Telefoon 0161 - 453570
APK KEURINGEN - ONDERHOUD EN REPARATIE - SCHADE HERSTEL

ffi ,A'\g ffi



Von de seniorencommirsie
De vakantie is weer in aantocht, zoals altrjd is
de vakantie weer zo l,oorbij, daarom hebben u,r1

binnen de technische en senioren commissie de
voorlopige indeling bU de senioren gemaak
voor het seizoen I 999/2000.
In eerste instantie was het de bedoeling om dit
jaar met 5 senioren teams en 1 veteranen team
te starten. De dames hadden al aangegeven dat
er volgend seizoen niet voldoende interesse was
voor een dames team. Daarom hebben we begin
mei met een bloemetje afscheid genomen yan de
dames. BU gesprekken met voetballers die
buiten Gilze nog voetbalde en met de opstart
van eelr veteralren teanl, waar overigens
voidoende belangstelling voor is, dachten wij
dat er een team meer zou zijn.'Maar niet
iedereen die toegezegd had om te komen hield
zich aan zijn afspraak. Daarbij stopte er wat
spelers binnen de selectie en overige senioren.
Vanuit de technische commissie is er besloten
dat de selectie voor hst komende seizoen uit
ongeveer 32 spelers zal bestaan. De spelers die
nu uit de selectie naar Gilze 3 gaan, kunnen wel
de start met de selectie maken, dit i.v.m. het
toch nog beschikbaar zijn voor de selectie.
Verder zijn de spelers die nu nog actief lid zijn
brj de vereniging verdeeld over
Gilze 3 en 4. Degerre die de leeftijd van 35 jaar
ofouder zijn en aangegeven hebben om naar de
veteranen te gaan hebben we ingedeeld bij Gilze
5. Voor de lagere elftallen zijn de teams hst
komende seizoen wat groter dan het afgelopen
seizoen, dit komt omdat er te weinig spelers
zijn voor een elftal meer, en met de problemen
van het afgelopen seizoen ( op zondag moeilijk
aan I I spelers per elftal), hopen dat we het
komend seizoen daar rninder problemen mee
hebben. Daarbij opgemerkt dat als er hst
komend jaar een elftal in de problemen zít dit
zeker met elkaar moeten oplossen, door een
keer een wedstrrjd met een ander team te
voetballenl!!
Voor het seizoen 1999/2000 hebben we de
volgende trainers:
. hoofcltrainer en coach Gilze l: Hans

Rasenberg
o assistent trainer en coach Gllze 2: vacature
o Keeperstrainer alle senioren keepers: Bert de

tsrurjn
. Trainer overige senioren: Louis Bouman

De indeling voor het seizoen 1999/2000 met
daarbij de leider, aanvang eerste training, en
eerste wedstrijd.

Selectie;
Edwrrl Aarts, Gerard Gerrits, Koen Meys,
Mark Aarts, Jurgen Heessels, Rob Opnns,
Toine Beenhakkers, Hans Hessels, Koen
Oprins. Dennis van Bezouw, Koen van Hoesel.
Tim Oprirs, Patrick Bouman, Ben
Hoppenbrouwers, Daan van Os, Erik Clernens,
Edwin Huijben, Joost van Puijenbroek, Paul
Denissen, Hans Huijben, Dennis Timmermans,
Rik van Engelen, Richard Kluyt, Pascal
Timmermans, Paul van Eyck, Pim Laarhoven,
Koos Wirken, Mark Faes, Mike Laurijssen,
Richard Faes. Arjan Marijnissen.

e Leider Gilze 1: Christ Pelkmans
. Leider Gllze 2: Ad Klaassen
o le training: 10 augustus (Bos) 19.15 uur.
r le wedstrijd: Gilze 1: 17 augustus gemeente

toumooi bU RAC.
e 1" wedstrijd Gilze 2: 19 augustus gemeente

toumooi brj RAC.

Gilze 3.
Joost Appels, Ben van Haperen, Albert
Smeekens, Patrick Bink, Hans Hamels, Erik
Timmermans, Raymond Bink, Bas Kokx, Kees

Wirken, Hein van de Boogaart, Jeroen Oprins
Bas Comelissen, Remco Oprins, Orhan
Yilmaz, Remco Fuchten, Ruud Peijs, Marcel
Gerrits, Bart van Riel.

o Leider Gilze 3: vacature (voorlopig afbellen
Jos Pijpers)

o le training: selectie spelers seizoen
1998/199q l0 augustus (bos) 19.15 uur.

. Overigen: donderdag Ig aug.: 20.30 uur.
r le wedstrijd: 22 augustus mix-toumooi;
. 29 augustus I 1.30 uur Gilze 3- Viola 3

Gilzx 4.

Gert-Jan Aarts, Comé van Gils, Frank
Vermeeren, Jeroen Aarts, Patrick Goeijers,
Toine Weterings, Patrick de Bruijn, Sjoerd de

Jong, Edward Wirken, Jurgen Comelissen,
Barry Nuyten, Henk Vy'outers, Maarten'' Comelissen, Jurgen van Oosterwijk, Dave v'an

Zandvliet, Eugene Delahaye, Jos Snoeijs, Max
Pieterman, Edward Ermens, Richard v. Tner

Os Yoot cr, r990, I
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Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

il I S 3- *X5?ó5 I
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

ste.t ige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten I<unt u ool< afhalen.

Als u van !e voren belt, staan ze voor u l<laar, zodra u arriveert.

Drankens peciaalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
I kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gilz,e

tel. 0161-452452

Altiid iets bijzonders.
L LL



ë o Leider Gilze 4: Dave v. Zandvliet
o 1e training: donderdag 19 aug.: 20.30 uur
r le wedstrljd: 22 augustus mix-toumooi
r 29 augustus Noad 5- Gllze 4 aanvang

wedstrijd 10.00 uur

Gilze 5 (veteranen)
Arno Aarts, lac Henderson, Peter v.d.
Ouweland, Martijn Aarts, Frank v. Hoek, Henk
Pelkmans, René Bartelse, Martien v. Gestel,
Joost Rops, Jos Bink, Jerry Koenraad, Jos

Smeekens, Jan Broers, Willem Maurer, Gerard
de Vaan, Jan Faes, Jac Nooren, Tonio Wouters

o Leiders Gilze 5: Jan Faes en Henk
Pelkmans

. le wedstijd.22 augustus mix-toumooi
o 29 augustus 10.00u. Gilze 5- Molenschot 4
r letrainrng: donderdag l9 aug.:20.30 uur

Hopend hiermee iedereen voldoende te hebben
geihfonneerd, wensen wij iedereen een preltige
vakantie en hoop iedereen uitgerust terug te
zien br1 de voorbereidingen van het nieuwe
seizoen.

Frank van ÍIoek

Competitie-indeling Gilze l,
seizoen 1999-2000
Het komende seizoen is Gilze I opnieuw
ingedeeld in de 4" klasse D, maar er zijn een

aantal nieuqe verenigingen. Voor de

volledigheid geven wij u onderstaand overzicht:
Bavel(Bavei)
Berkdijk (Kaatsheuvel)
Broekhoven (Tilburg)
RAC (RUen)

RWB (Waalwijk)
Sarto (Tilburg)
SC 't Zand (Tiiburg)
VCW (W'agenberg)

Veerse Boys (Raamsdonksveer)
Were Di (Tilburg)
Zigo (Tilburg)
and iast but not least: Gilze

Spelregcls veldvoetbql
Regel I l: Bnitenspel
Buitenspelpositie:
Buitenspel zijn als zodanig is gen overtreding.
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie
indien:
. hrj dichter bij de doellijn van de tegenpartij

is dan de bal en de voorlaatste tegenstander.
Een speler bevindt zich NIET in
buitenspelpositie indien :

. hrj zich op zrjn eigen speelhelft bewrdt;

. htj geltlk staat met de voorlaatste
tegenstander;
. hrj geltjk staat met de laatste twee
tegenstanders.

Strafbaar
Een speler wordt aileen voor zljn
buitenspelpositie bestraft indien hij, op het
moment dat de bal w'ordt geraakt of gespeeld

door een medespeler, naar het oordeel van de

scheidsrechter, actief is betrokken door:
r in te grrjpen in het spel, of
. een tegenstander in diens spel te
beinvloeden; of
o voordeel te trekken uit zijn
buitenspelpositie.

Niet straÍbaar
Een speler wor& niet voor zljn
buitenspelpositie bestraft indien hU de bal
rechtstreeks ontvangt uit een:

. doelschop; of

. inworp; of
r hoekschop.

Straf
Voor elke strafbare buitenspelpositie moet de

scheidsrechter een indirecte wrje schop
toekennen aan detegenpartij, te nemen vanaf de
plaats waar de overtreding plaatsvond.

trl'illiam Àkkemtans
(bron : spe b'ege l s ve ldt oet b a l K Nïts )

Uc YooÈet, ttttl 1999, poglod 2
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Rqbobonk
Pupillenkomp I999

Het is alweer een tijdje geleden dat we het
kampweekenci van i999 af hebben gesloten.
Een weekend dat we niet snel zullen vergeten.
Boven verwachting was het lekker weer
overdag en redelijk fris in de avond en nacht.
Aan eten en drinken heeft niemand een tekort
gehad, dit mede door onze sponsors en
natuurlijk door de inzet van de keukenploeg.
Het spelopbouw team had ook dit jaar weer de
juiste samenstelling en brlna zonder wanklank
werd alles opgebouwd en weer afgebroken.
Alle spellen werden vol overgave en nzet
gespeeld door de kinderen maar ook door de
begeleiders en dit is rvel zo belangrijk. Door
jullie enthousiasme stugt de motivatie brl de
kurderen en wordt er meer strijd geleverd brj de

diverse spellen.
Wr1, als werkgroep, hebben ontzettend genoten
van b.v. het brilvoetbal wat zeer vermakelijk is
en blijft, het kussengevecht op de balk waar
niet altijd de grootste en sterkste winnen en

zeker van de variant bij de blind ober race. Nu
weten ook de begeleiders hoe het is om
geblinddoekt gestuurd te worden.
Wat de kinderen er zeif van hebben gevonden
kunt u lezen ur deze Voorzet. Ze hebben allen
per groep weer een onderdeel van het kamp
moeten beschrijven en dit in hun eigen

bewoording.
Ook dit jaar weer is bewezen hoe belangrijk het
is dat de organisatie w'eet waar u te bereiken
bent gedurende het kamp en onze dank voor uw
medewerking hieraan.
Helaas hebben we, voor het eerst in het bestaan
van het kamp, te maken gehad met een emstig
ongeval waar het ziekenhuis aan te pas moest
komen.
Een compliment is hier op zijn plaats voor onze
EHBO mensen die direct een juiste diagnose
stelde en de zaak professioneel aanpake.
Tot slot natuurlijk een woord van dank aan

iedereen die eraan heeft bijgedragen of
meegew-erkt om van dit kanrp een beregezellig
weekend te maken waar sport en spel, eten en

drinken, jong en oud, gelach en verdriet,
inspanning en ontspanning prima samen kunnen
gaan.

Namens de werkgroep bestaande uit. Janet,

Cees, Tonio, Gerrit, Frank, John, Henk en Mart
iedereen bedankt en een prettige vakantie
toege\ /enst.

Wetenswaardigheden van het
kamp 1999.
Wist U dat:
. De opbouw van het tentenkamp soepeltjes is

verlopen;
o Dit mede kwam door de hulp van Louis

Bouman,
. Wrj Louis voor het eerst in werkkleding

gezien hebben;
o Deze werkkleding voor het eerst met

werkzweet in aanrakrng is gekomen en dit
nog wel van Louis zelf;

r Trjdens de regentest er een tent lek bleek te
zin;

o Het kamp werd geopend door William en

Ruy;
r Het maken van de kampfoto voor John een

routine klus r*,ordt.
. De vosltocht nist zo eenvoudig bleek te zrln.
o Drie groepen het presteerde om finaal

verkeerd te lopen;
. Wessel van Zon het skippybalspel kei

onmoeilijk vond;
o Deze skippybal voor sommige wel erg aan

de kleine kant was;
. Er brJ de beoordeling van de teamvlaggen

vooral gelet werd op de eigen inbreng van de
pupiilen;

o Het kussengevecht op de vrijdagavond weer
een waar spektakel is geweest;

. Vooral de begeleiders en de kampleiding het
soms zwaar te verduren hadden;

o De meisjes als laatste onder zeil gingen, op
enkele nachtbrakers na;

. De waaktenten verdeeld waren in een

moppentaptent en een sterke verhalen tent;
r We nog op zoek zijn naar een in een groene

onderbroek opererende buitenplasser,
. Gerard Laurijssen nu ook weet hoe leuk het

is om gedurende het kamp jarig te zijn;
De AooseC, lottl 1999, ?qglao 3
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. Nicky Vromans en Linda Spapens onze
EHBO John letterlijk en figuurlijk aan hun
voeten hadden liggen;

o En nu ouders opgelet; de meisjes het
hartstikke leuk vonden om af te wassen;

o De zaterdag, mede door het mooie weer,
zonder problemen is verlopen;

r Mart van Gestel last heeft van zijn kort
geheugen;

r We zaterdagnacht ongewenst beóek kregen
maar deze onverlaten gelukkig tijdig werden
opgemerkt;

. Een driaal dames in de verkeerde tent in
slaap waren gevallen;

r Tonio eindelijk is ontmaskerd als de snurker
van de staftent;

r Dit komt omdat hij zonder knuffel moet
gaan slapen;

. Hrj dus het kampboekje befer moet lezen;
o De filmcrew uit de States wel erg lToeg op

pad was;
r John Graafinans dit ha meeste op prijs

stelde;
o Er op zaterdagochtend om 8.00 uur weer

diverse tenten compleet gewekt moesten
worden,

. We hier tegenwoordig een bel voor hebben;
o Deze bel in de Lange Wagenstraat niet erg

gewaardeerd wordt;
. De variant ba de blind ober race, de leiders

geblinddoekt, zeer geslaagd was;
. Hier het kort geheugen van Mart van Gestel

opspeelde;
. Hlj de emmer van Anja Op.irs wel wist te

vinden en te lullen'
. Er diverse leiders compleet van het "padje"

waren en aan het handje moesten worden
terug gebracht;

o Jan van Hoek nog steeds denkt dat Jan
Broers bij hem trvee bekers water in zijn nek
gooide;

. Wrj §'el beter \*.sten en Frank niet zullen
verraden;

. Janneke van Opstal tijdens de trimloop wel
erg ongelukkig terecht kwam in de
waterbak;

. Zlj nu herstellende is van een dubbele
beenbreuk;

o Alle kampmedewerkers haar een
voorspoedig herstel toern ensen,

e Toon hulp had brj het opruimen van de
lanrpen en deze kinderen wel een belonurg

verdiend hadden;
. Maya wel erg veel hulp kreeg bij het

afbreken van haar tent;
. Wrj niet weten wat er zich precies heeft

afgespeeld in de halfafgebroken tent;
. WU wel weten dat er erg veel gegiecheld en

gekreund werd;
r Het kamp werd afgesloten door Aimé en

Ruy;
. De werkgroep iedereen een prettige vacantie

toewenst.

En wqt vinden de popitlen
zelf von het óo

Robobsnk Pu pillcnkomp?
(n"b.: de tekste* zi_1n onverkofi en ongerotrigeerul
overgerromen.!1

Aankomst kamp. opening kamp en maken
kamUFotq

Door : Marco, Maarten, Tom, Joris en Joey
Op het voetbalveld keken we eerst op de lijst bij
wie we zaten. We gingen naar de tent om de
spullen weg te brengen. Daama werd er
afgeroepen dat we naar de kantine moesten
komen. Toen het kamp geopend werd moest
Ray de vlag hijsen. Nog allemaal op de foto en
we mochten gaan.

Voettocht
Door : Niels, Kevjn, Ron en Gijs
Het touwtjespringen was heei leuk en de puzzel
ook. Het was heel leuk, de tocht was zeker
leuk. Tot nu to moesten we een vlag maken en

daar zijn we nog niet mee klaar. Het lukte best
goed alleen bij Kevin lukte het niet goed. De
spijker ging steeds naast het glas. V/e kreegen
een blad met foto's die we moesten volgen. Bij
iedere foto stond een spel. We zijn bij de l.t.s.
geweest en nog meer. Toen we het sportpark uit
waren liepen we meteen verkeelt, alleen we we
wisten een om weg

Maken teamvlag
Door : Niek, Thomas, Rory, Linda en Rick
Ik vond ha heel leuk. Ik vond het heel leuk
alleen ik ben kapot en geen stem. We lagen te

' laat op bed. We waren onderweg. Ik von het un
beetj wel leuk en nu beetj niet ieuk. Ik vint het
heel mooi.

Dc Vootzet, t999, 4
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In de Grote Sn
wordt elke da

onsor t-oter$
g gewonnen
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Toevoeging Jan van Hoek. Ik vond het heel
leuk want ik heb er helemaal niets aan hoeven
te doen.

Eerste kampnacht
Door . í|'endtt. G«b.v, Nicfut, Lotie, A.,ícrrjolern,
Marjon. ,lanneke en Nikh
Nadat we onze teamvlag klaar hadden, gmgen
we naar bed, lekker keten, vooral niet slapen en
natuurlijk kussengevecht. Alle pupillen riepen,
renden, gilden en sloegen met hun kussen.
Nadat ze allemaal uitgeput waren moest
iedereen de tent in. Maar denk je dat we ons
daaraan kunnen houden? Nee, we kropen
stiekum naar de jongenstenten, nachtzoentjes
geven natuurlijk. Toen we alle tenten zo'n 3 x
gehad hadden gingen we toch maar naar onze
tent. Maar de jongens vonden het wel gezellig
met ons en kwamen naar ons tenle. Ze bleken
het wel héél leuk te vinden en gingen met alle
geweld hun dekbedden halen. Met zo'n 30
pupillen lagen we in één tent. We hadden met
de leiding afgesproken dat we om 2 uur stil
moesten zijn. En zo lief als we ons voordeden,
was 't om 2 uur, héel even stil. De meiden
hebben toen een tijdje liggen babbelen. \fu'endy,
Lotte en Gaby waren zo moe, dat ze waren
gaan slapen. Nikki, Nicky, Janneke, Marjolein
en Marjon waren weer de hort op en hebben
wel tot 5 uur 's-nachts rond de tenten, br1 de
kleedkamers, in en weer uit de tent gehangen.
Br.1 de jongens geweest en vooral héel véél lol
gehad. Onze leidurg kon maar niet slapen door
ons gekwebbel, dus Anja was maar gaan leren
voor haar examens. Om half 5 's-nachts
maaken we een paar jongens wakker, het werd
al weer licht, ha ha .... Dus Nicky en Janneke
hadden toch maar besloten te gaan slapen maar
de andere 3 zijn de rest van de nacht nog
opgebleven. Nicky en Janneke lagen in de tent
en we hoorden het geschreeuw van de anderen,
op dat moment kregen we best medelijden met
anja, omdat die ook nog steeds niet kon slapen.
Nicky en Janneke hebben nog 2 uur geslapen.
Marjolern, Marjon en Nikki hadden alle lol van
de wereld en waren nog lang niet moe. 's-
Ochtends rond half 8 kwamen de giebergeiten
ons wakker schreeuwen, en de dag begon.

Opstaan. wassen en ontbijd
l)oor : Bas. Jeroen. Marriln, Thijs en Sven

's ochtens om zeven uur gewekd, nog heel moe

naar de kleedlokalen. Om acht uur moesten we
klaar staan om het eten. En na het eten begon
de twaalfkamp met twaalf spellen. En daama
begon het trap-en-ren-spel met bankvoetbal.

Ochtendgedeelte twaaif-kamp
Door: Ra-v. Erik. Sooi, Paul en Jeroen
Balanceerspel heek leuk. Kusen geveget von ik
heel luk. Water overbren spel von ik heel leuk.
Eilantvoetbal dat vont ik leuk. Boetbal ik vond
leuk. Wu haden daar de joker

Maken teamfoto en middageten
Door : Nick, Yori, Roh. Joost en w*essel.

het was heel erg lekker. wat stond er allemaal
op tafel : suiker, jam, yogoo yogoo, pindakaas,
hagelslag, wafel, eierkoek, meld, wit brood en
bruin brood, bekers, borden. Als we klaar
waren moesten we onzu stoel goed zetten en
onzu beker in de krat zefren.

Midda ggedeelte twaalf-kamp
Door : Bram. Michel. Bas en Roh
Het was heel erg leuk vooral het brilvoetbal. Je
kreeg dan een bril op en door die bril zagje een
klein gaatje waardoor je kurt kijken. Ik vond
het tweelingen voetbal het leukst. Je was met
een touwtje vastgebonden aan je pols. 2 goalen.
De keeper mog niet uit het vak. En dan moej je
scooren. BU het skippybal spel moest je met een

voetbal tegen een skippybal gooien. En dan
moest de skippybal over de lUn van de
tegenpartij gooien. Wij hadden gewonnen. Ik
vond alles wel leuk. We hadden in mijn ogen
rdelijk gespeeld. BU drijfbal waren wij de
enigste met punten. We waren 3 de van het hele
twaalf-kamp.

Middaggedeelte Trap-ren-spel en bankvoetbal.
Door : Stan, Tim.,Ioris. Sjors en Neil
Met de ren-loop heben we I punt. Met de ren-
loop hebben we mer 14-10 gewonen. Met
bankvoetbal hadden wij weer pech.Vanacht
hadden kussengevecht gedaan en wij sliepen om
I uur s'avons. Ook was kabouter plop er en
kwebel. Bedankt. Op kamp hebben wij een

kusen gesht ge hgeouden.

Avondeten en avondgedeelte bankvoetbal
Door : Kevin, Remco, Bram. Jimmv. Pim en
Mark.
Wij hebben frietjes gegfien en er waaren ook
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worsjes en majoonese en kerrry en was leker.
Het bankvoetbal is leuk. Onze top 2 korner iz
pim en jimmy hebben ale goalen gezet"

Levend qanzenbordspel

Door : Rob, Rud1t, Martijn, Nick, en Luke
Ik vond het leuk, maaÍ toen we laatse stonden
vond ik het niet meer leuk. Ik vond het niet zo
leuk om dat we agter stonden. Ik vond de
speitjes leuk. De spellentjes vond ikïet leukst
maar als we het meer dan 2 keer werd gespeeld
dan vond ik het niet meer leuk. Ik voncl het
leuk, maar we stonden achter de spelletjes vond
ik het leukst.

Tweede kampnacht
Door : Yassir, Erik, Richard. Mark en Rob
Gistere moeten we levendganzenbordspelen en

dat was super saai. En ongeveer 10 uur stopte
we eÍïnee. En we kregen drinken chips in de
grote tent. Daama moesten we dochen en

wassen en tandenpoetsen. Toen we onze piama
aan hadden moesten we naar bed. We gingen
naar de meisjes, maar daar waren er een paar
die wilde slapen. toen grngen we maar naar
onze tent en om 1 uur grngen we slapen.

q, $-4 k{harn u,"e e*.À v1t d,L \d %
UJ1g, u.x} \"/\q,\\ q cylrutr,,
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Ontbijt en vervolg trap-ren-spel
l)onr : Luc, Mari.ln. ]fick. Tommie en Ccts

We kwamen de tend in en we mochten nog nie
gaan eten. Het eten was heei erg lekker. We
hebben gewonnen met trap & ren spel en Luc
had een homeron (en Nick ook). Met banken
voetbal hadden we ook gew-onnen rnet wij 4 -
hun I

Waterdraagspel
i)oor : Marti.in. [.'rank, Stiin, MarÍin en
Ohrtistian
Het waterdraagspel leek ons een saai spel, maar
het viel toen toch best mee. Het was donker met
die brii op dus je zagniks. Je moest goed luiste-
ren naar je traurer. het was makkelijker dan
vong jaar, het veld was iets korter. Je hoorde
aile trainers roepen en schreeuwen. Je moest
goed uit kijken dat je niet in andermans efirmers
water gooiden. De tweede ronde moesten ook
aiie leiders. We hadden toen 8 ltr. Dat was
beter dan de eerste ronde.

Trirnloop
l)oor : Luuk, .Joev, Erwin. Arjan en Bram
Na het water overebrengspel begonnen we aan
de trimloop. Dit was de attluiting van een zeer
gesiaagd weekend. De trimloop was voor veel
krnderen een zwaar onderdeel. Maar de meeste

krnderen vonden het heel leuk omdat ze
mochten duiken, lopen door de waterbak. Het
jammere was dat Janneke van Opstal
ongeiukkig terecht kwam. En haar enkel brak.
Dit was de afsluiting van een zeer geslaagd
kamp weekend.

Prij suitreiking en afsluiting kamp
Nadat iedereen nog even in de douche was
geweest werd er verzameld voor de kantine.
lvlart fuIachielsen danke iedereen die had
bijgedragen tot het slagen van dit geweldige
kamp en mochten van alle groepen twee rnensen
naaÍ voren komen. Daar kreeg men de
kampherinnenng met de foto die wijdagavond
was gemaakt en bovendien nog een rol drop,
een zak chips en een appei. De winnende
groepen van Henk Pelkmans, Raynond Bink en
René Laurrrjsen kregen nog een prijs en mochten
nog even op de foto. Brl de afsluiting van het

kamp werd door Ray weer de vlag naar
beneden gehaald en kon iedereen zijn spuller,

ophalen in de tent en in dp kleedkarners. Mede
door het fantastiscire weer kan iedereen

terugkijken op een zeer geslaagd kamp.

t{ieuws vqn de
ieogdofdcling

Seizoen 1998-1999
Allereerst even een terugblik naar het seizoen

1998-1999, voordat we voomit gaan blikken
naar het komende seizoen 1999-2000.

Helaas hebben we gedurende dit seizoen veel te
vaak te maken gehad met voorvallen, waarbij
we een en ander niet 'voetballend' hebben
kunnen oplossen, maar noodgedwongen
moesten teruggrijpen naar de gedragscode van
de V.V. Gilze met betrekking tot de normen en

waarden.

Daamaast werd er natuurlijk weer erg veel
gevoetbald door onze Jer"rgd met éèn A-team,
twee B-teams, 3 C-teams, een Meisjes I l-tal en

een Meisjes 7-tal, drie D I l-tallen en een D 7-
tal, vijf E 7-tallen en 4 F 7-tallen.

In de Najaarsreeks werden Gilze E 4 Pupillen,
Gilze D I Pupillen el1 Gilze Meisjes I
kampioen in hun reeks.

De resultaten in de complete conrpetities voor
Gilze A l, Gilze B I en Gilze C I waren als
volgt:
Gilze A I bereikte een negende plaats; Gilze B
I eindigde ook op de negende plaats en Gilze C

I eindigde -helaas- op een elfcle (degradatie-)
plaats.

In de Voo{aarsreeks bereikten onze teams de

onderstaande klasserurgen :

Gilze B 2 eindigde op een uerde plaats, Gilze
C 2 op een vijfcle plaats, Gilze C 3 als zesde,

Gilze Meisjes I werd wéér karnpioen (zie
vorige Voorzet), Gilze Meisjes 2 w,erd vijfïe,
Gilze D I eindigde als vierde, Gilze D 2 werd

. óók kampioen (zie verder in deze Voorzet),
Gilze D 3 eindigde als derde, Gilze D 4 werd
vierde, Gilze E I werd vierde, Gllze E 2

Oc Yooraet, tool 1999, poglÈo 7
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eindigde als tweede, Cilze E 3 werd vierde,
Gilze E 4 eindigde als tweede, Gilze E -5 als
vr"1fcle, Gilze F I als vierde, Gilze F 2 werd óok
kampioen (zie vorige Voorza), Gilze F 3 werd
derde en tenslotte Cilze F 4 wist de vijfde
plaats te bereiken

Gilze D2 kampioen in de Voorjaarsreeks
Toen orrs team in de Voorzet van februari 1999
werd voorgesteld, vermeldden we er ook nog
even bij, dat we het jaar 1999 goed begonnen
waren met een toemooioverwinning bU de V.V
CHAAM en dat we de Voorjaarsreeks met een
0-4 overwmning tegen Set goed gestart waren!
We vervolgden met een benauwde 3-4
overwrnning op Oirschot Vooruit en een 

^NaaÍbevochten 0-l overwinnmg bU Were Di. Br1

onze eerste thuiswedstrijd verloren we msteen -
verdiend - met 0-l van SVG, dat hiermee boven
ons kwam te staan met één punt voorsprong.
Dus: Op dat moment weg onze
kampioensaspiraties!
Na een 9-0 overwinnurg op S.C. Olympus, een
4-l overwinning op Set en een 0-l l
overwinnrng wéér op S.C. Olynpus werd het
trjd voor enkele inhaalprografirma's.
Wij hadden niets om in te halen, maar SVG en
Were Di wél en nog wel twee keer tegen elkaarl
Het resultaat van deze twee wedstrijden kwam
voor ons érg gunstig uit, want door de twee
nederlagen van SVG tegen Were Di kwamen
wij, zonder te spelen, aan kop van de ranglijst
met vijf punten voorsprong op zowel SVG als
Were Di! Er moesten nog drie wedstrijden
gespeeld worden.
De eerste wedstrijd speelden we thuis tegen
Oirschot Vooruit, waarbij we een Z-3
voorsprong bij rust om wisten te buigen naar
een 7-4 overwrmingl
De tweede wedstrijd speelden we weer thuis en
nu tegen een van de twee naaste belagers: Were
Di. NÍet name door ons zenuwachtige spel en

daamaast ook door het betere spel van Were Di
werden wij naar een I -3 nederlaag gespeeld.
Gevolg: De achtervolgers Were Di en SVG
kwamen weer dichterbij, tot op twee punten
achterstand!
De allerlaatste en beslissende wedstn3d
speelden we uit bU SVG (is dit een thriller-
scenario of niet!).
Al na vijf minuten kwamen wU op een 0-l
voorsprong en in de 9e minuut scoorden wij de

0-2. Zélfs leken wij de 0-3 te scoren, maar deze
werd om onverklaarbare reden door de
scheidsrechter afgekeurd! In de tweede helft
werden wij wel onder druk gezet, maar het
lukte SVG niet om tegen ons te scoren. Tot het
eindsignaal hielden wrj de 0-2 vast, wat dus een
zwaarbevochten, maar ook welverdiend
kampioenschap opleverde voor ons team:
Yassir A1 Yassiry, Marvin Antens, Bob
Clemens, Frank van Engeien, Rob van
Hellemond, Martijn Hoefinans, Michel van
Hoek, Christijan Kiaassen, Nick Klaassen, Bas
Michielsen, Gert van den Ouweland, Rik
Reinieren, Sander Timmermans en Geert
Zebregts (leiding Jack Hoefinans en Toon
Faes).

Natuurlijk hebben we het gehele seizoen ook
erg goede steun onlvangen van onze supporters
en bedanken we ook onze wasmoeder Willy van
Hellemond voor het wassen van het tenue van
Gilze D 2 Pupillen.

Seizoen 1999-2000
Helaas beschikken we in het komende seizoen
19q9-2000 niet over een A team en komt het D
7-tal ook te vervallen, zodat we met de
volgende teams de diverse competities starten:
Twee B teams, drie C reams, één Meisjes AB
I l-tal en eén Meisjes CD 7-tal, drie D teams, 5

E 7-tallen en 4 F 7-tallen.
De indelng per speler zal vóor het begin van de
vakantie met een persoonlijk bericht worden
thuisbezorgd, waarbij dan wordt aangegeven in
welk team je komend seizoen (waarschrjnlijk)
komt te spelen, wie de daarbrl behorende leiders
zijn en wanneer de eerste trainrng zal zijn.
Als je niet op de eerste training (enlof nog
langer) aanwezig kunt zijn, geef dit dan meteen
even door aan je nieuwe leider, zodat hij
hiervan op de hooEe is
De Bekerwedstrijden starften op zaterdag 28
augustus 1999 en de competitie start op
zaterdag ll september 1999.
Voor de E Pupillen en de F Pupillen willen we
komend seizoen starten met een tweede
trainings-aktiviteit naast de gewone
trainingsavond. Hierover volE aan het begin
van het seizoen nader bericht aan de spelers.
Daarvoor:

. Alvast prettige vakantie en tot ziens voor het
komende seizoen.

Oc Voorr$ tonl 1992 I
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Dringende oproep voor nieuwe
Jeu gdleiderslJeugdtrainers
Elk seizoen weer haken er - helaas - diverse
Jeugdleiders en Jeugdtrainers om diverse
redenen af,.

Als we alléén al naar de afgelopen twee
seizoenen igqT-ISSB en lq98-lg9S
terugkr.1ken, dan betekende dat voor onze
verenigrng, dat we ongeveer 25 kaderleden
'kwrjtraakten'

Het aantal teams wordt het komende seizoen
darr wel met twee teruggebracht van 27 naar
19, maar dat betekent nog niet, dat we zo alle
teams voldoende kunnen bemannen!
Natuurlryk hebben w'e al een gedeelte opgevuld
met nieuwe leiders en trainers, maar er bh.lven
tocir nog enkele teams- welke nog beter bemand
rnoeten worden met betrekkrng tot de
begeleiding
Daarom willen rvr.1 toch weer een oproep doen
aan trelangstellenden om zich aan te melcien als
Jeugdleider eniof Jeugdtrainer bU de V.V.
GILZE. Het is erg leuk om te doen, je moet er
rvel wat voor doen, maar regelijkertrjd krrjg 1e
er ook best wel wat voor terug via .;e team.
Bovendien is het ook nog eens zo. dat je niet
nleteen in het 'diepe' gegooid wordt, orndat we
b1 elke nieuwe leider/trarner toch wel een meer
ervaren Ieider/trainer br.lpiaatsen.
Geef jezelf op of informeer geheel vrijblgvend
maar eens bij:
John Nlichielsen (Technisch Jeugd Coördinator,
telefoon 452789) of bii Toon Faes
(Jeugdsecretaris. telefoon 4526i 5).

"Om oveÍ na te denken"-I

Zon ozon
Zan o zon, er gaat niets boven
zomerdagen loom en luw,
ik zal het zonlicht blijvm loven.
maar denk niet dat ik de schaduw schuw

Dui stemis of I ichtgefl onker
henrei open, herrrel drcht,
in het allerdiepste donker,
dààr begint het mooiste licht.

Gesloogd
Zwq luwenj eo gdtoern ooi

Eind maart hebben wij diverse bedrijven en
instellurgen benaderd met de waag of men
bereid was het Zwaluwentoemooi te sponsoren.
Niet vanwege de hoge kosten van het toernooi,
rnaar om als voetballende kinderen te sporten
voor kinderen die dat vanwege een handicap
niet kumen. De Zwaiuwen Jeugd Aktie is
immers opgezet in het verlengde van het Prinses
Beatrixfonds. Dit fonds stelt op zgn beun geld
beschikbaar voor onder andere sportactiviteiten
voor de gehandicapte jeugd maar bijvoorbeeld
ook voor wetenschappehjk onderzoek.

V.V. Gilze heeft dit jaar voor het eerst
deelgenomen in de organisatie van dit landelijke
toemooi en het doet ons deugd mee te kurnen
deien dat wij naar volle tevredenheid zljn
gesiaagd in onze doelstelling
WU ontvingen bijdragen van onderstaande
bedrrl ven/instel I ingen :

o Aamremersbedrijf Jan de Jong;
. Verzekeringsadviesbureau Roelands;
. Aannemersbedrijf Van Raak bv;
o Rombouts Veevoeders;
o Emté Supennarken & Slijterijen;
o Woonstichtmg Leyakkers;
o Metaal montage Bregil bv;
. HuijbregtsGrootverbruik;
o Ton de Visser Wooncomfort:
o Rabobank Baarle Nassau e.o.;
o ABN-Anrro bank;
o Kasteleinsvereniging Gilze;
r PJMC Valkenburg,
r 2x Anoniem;
. N{eplax br,;
o Kantoor Notaris Peeters & Moormann;
o Stratenmakersbedrijf Biemans;
. Maritama Schoenen;
. CHJBN{ Stannans;
r De Heer Audio Video;
. Ad Spapens Brood en Banket;
o A.J.M. Klaassen;
o A. Hessels Tankstation,
o Stg. Oud Papier Aktie;
. Slagerij Goof van Loon;
. Loodgietersbedrijf Sebregts;
. Technisch Bureau Sprangers bv;
o Tieman Trading;

.. Supportersclub V.V. Gilze;
. Ericsson telecommunicatie bv;
. Glashandei Pels & Joosten;

'loon Íluyrun,s
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ZTJIYELHANDEL
FIRMA VAN IIOE,K

AALSTRAAT 32
5126 CP GILZE
Tel. 0161-451908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

IVIAANDAG GISLOI t]N
DINSDAG GTSLOTEN
WOENSDAG GEOPENT) VAN 19.00TOT O1 .OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.00 fOI O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOI 02.OO UUR

IA'TERDAG GEOPEND VAN 16.00 TCT02.OO UUR

/ONDAG GIOPEND VAN 16.00 TOT Ol.OO UUR
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o Gemeentebestuur Gllze err fi"i.ien:
. BouwL,ednlf Vermelrlen.
o Adviesburo Michrelsen.
r Tegelcentrurn.
. PSV Eindhoven;
o NAC Breda.
. Skill Breda.
. Van de Nouweland tuinplanten;
e Boekwert Assurantieadviesbureau^
o Van Alderen diereuspeciaalzaak. "
Door bijdragen van deze bednj ven/instellurgen
hebben wij de KI{VB kumren berichten clat het
financièle resultaat van ons Zwaluwentoemooi
uiteindelijk is bepaald op / 4 2-59,50
En hierop zijn rve best trots, het geeft ons een

brjzonder goed gevoel maar dat allemaal
dankzij de financiële inbreng \an sponsors.
deelnemers en bezoekers. Daamaasr is het
toemooi ook in sportief opzicht urtstekend
verlopen. Alle jeugdteanrs van V V. Gilze
erndigden zelfs op de l" plaatsl
De uitslag van het toemooi luidde als volgt.
F-pupillen:
l. Gilze Fl
2. RKDVC Fq
3. Dongen F-5

4. DIA F,5

5. Beek Vooruit F3
6. Gilze F2
7. Dongen F4

E-pupillen:
l. Gilze E2
2. GrlzeE3
3. DIA E3
4. Beek Vooruit E4

D-pupillen:
zeD3

2. Dongerr D4
J. RKDVC D6

Winnaar shoot-outs: Gilze D3 met I4 treffers
van 2A shoot-outs .

Nogmaals onze darrk, mede nautells de

organisatie Zwaluwen Jeugd Aktiel!
ll' i I i i a n ..íkk arnar t s

tle.,. í t:.+,-g.d4:t

D[ .;aar was eon irc,.:i Eezeiliq 1aar. We hebben
veel gelaehsl en o.:ir vi--r:i loi gehad

Aileeu was "l'onio ii:iai- rrict zo bli.y nree. Daarom
was hrl brlrra ',rr,:r-trokl.gr rnaar hij kan ons
biilkbaar uret n'risss't {}ok irer kotnende seizoen
bluft hii rveer brj riii, i-lelaas erndiqden we niet op
de bovenste plaitset rna;rr ais.je het van onderaf
gaat bekr.lketr rkrri hri.ihcrr rvr! het lang niet slecht
gedaar. Ooi.r heÍ i<a;l:1: rvas rveer bere-qezellig.
Het is aljmii lamlirer ehr het zo is afgelopen met
Janrieke. Ilr ir'ixr :; nachls rvel meer verlicht
r.,,r:rden lvnlrt dr: rllanncir;llc ieidurg kon de w.c.
r.:itÍ rrnrie,: in irrl ilcr:Lrr Dre maakte dus maar

!:el"rr:liik i':ll.i ric llc,s1«; ik noent fieen namen maar
hii hari i:*n sfi.rrïl{-. ciriit:rbro€k en t-shirt aan. Ik
hoop ciat hel r,,ciii*ii'ir. 'rflzof,in llet zo gezellig
n,oldt als hel voiirír ile r"esiilteien mogen w.el iets
i:,:iet'zljti De ir;uil,it,,:it *.ii ik dc'orgeven aan Luuk
.,\i<kenlra;is

'\ lirtj()t! .\ lic'hielsat t.\ l-2)

Terwgb§$k w§rtiviteiten
Vt"re*igitlplsd*g
ïradiïron*ei holid,;lr wi: oÈ] Henrelvaartsdag
altijrl r:nze i,errniiliilljsdlr,l Jong en oLrd, jongen
of nleis.!;. i'Í],.it,:r r'it lrrilecier. supporter of
SpOnSL\i ],:rilltlflÍr ,t'!i:t::ltIr.irreil aarr liet SteedS rveer
pc,pLri;ril* rrir.":ii-i;,i:r'li:.;:i . hlaar liefst l8 teams
cieden hiri'aan rlri'i.;^ bijrril 100 deelnerners!
Urteindeirlk grnir ric i:i:rste *njs, de Jos van
Wanrool., u,issrii;i:i<e;. ;ia,tr itet team van lVÍark
AaiÍs u,lariir l,erder ii]§-.cdí]den. Martijn Aafts,
Rc,l, Spr:rrig*ri. §lrrriev Goossens en I\,1.

Anserris.

John A*nts
'-'nVerenigifieslii{l v;im hrf seËzoen"

Zeker r.'ern:eil-leirsr,vaardig rs de uitverklezing
van J+hn Aari:, iDï verenigingshd van hst

-5. Rrel E2
6. Beek Vooruit E3

7. Riel El
8 Herptse Boys E I

I
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Ruime keuze uit vlees- of vis gerechten, kleine kaart, kinder_
menu en pannenkoeken.

Bij besteding van 35,00 p.p ontvangt u van ons een stempel
Bij inlevering van een volle kaart (12 stempels) ontvangt u
een diner bon t.w.v. fl 25,00.

Eetcafé D'n Brooy
Ghaamseweg 21

5126 NE Gilze
tel: Oí 6í -451548

a.r**"t "auo

a
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Eetcafé
D'n Brooy

\.È'tu. 
n"r",rago'

ledere 3 maanden wisselend keuzemenu
Drie gangen Íl 35,00
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seizoen ls98/1q99 Met ruime meerderheid
vergaarde hU de meeste stemmen van de
aanwezige stemgerechtigden tijdens de
Verenigingsdag.

Survival junioren
Op zaterdag 22 mei verzamelden 32 junioren
zich op het sportpark om deel te nemen aan de
1" sunival van de V.V. Gilze, op initiatief van
de aktiviteitencommissie in belangrijke mate
samengesteld door Johan Opnns en Bert de
Bruijn. Om 12.00u vertrokken we op de fiets
naar de Meijberg, hetgeen overigens beter
bekend als "het bos van Johan Oprins". Johan
en Bert hadden daar een parcours uttgezet op
twee verschillende locaties. Er werden derhalve
t\À,ee groepen geformeerd en halvemege de
middag r,visselden de groepen van locatie. Het
ene gedeelte kende als onderdelen een traject
dat met een mountarnbike moest rvorden
afgelegd, vervolgens een tra1ect hardlopen en
tenslotte een traject waarbij men met minimaal
de knieén in het water (of zwemmend) 4oo
meter moest overbruggen. Niemand had dit
verw-aclrt, maar rnet de nreisjes voorop wilden
alle junioren dwars door het water. Op de
andere locatie was een parcours uitgezet met de
onderdelen: zaklopen, waterkannen dragen,
jezelf via een gespannen touw met aan bootje
naar de overkant van het water trekken, rekstok
en via een touwladder de overkant van het
w'ater proberen te bereiken. Kortom er was
voldoende afwisselmg ur de af te lrandelen
opdrachten zodat altijd wel iemand daar weer
beter in was dan de ander. Maar uiteindehlk
gaat het om het totaalresultaat van alle
spelonderdelen b1i elkaar en dat gafde volgende
uitslag;
Meisjes:
L Daisy van de Ouw,eland 12. 15 min.
2. Heleen Diepstraten 12.36 min.
3. Kim van de Boom 12.44 m:rrr.

C I -junioren:
l. Stephan van Zan
2. Paui van Hoek
3. Niels van Hoek

11.02 min
1 I.06 min
11.14 min

Tijdens de pauze zorgde Frans Aarts voor
versterking van de inwendige mens: een appel,
een flesje AA-drink, een mars voor nog meer
energie en voordat we terug fietsten naar het
sportpark, kregen we ailemaal nog een rol
topdrop. Maar dat was nog niet alles! B{
terugkomst in de kantine was er natuuriijk de
prijsuitreiking met een medaiile voor de eerste
plaatsen en broodjes worst met cola, sinas of 7-
upll! Zoveel als je maar op konl Nier voor niets
ging iedereen tevreden naar huis en danlt de
aktiviteitencommissie uiteraard Johan Oprins
en Bert Bruijn maar zeker ook de Ieiders die dit
evenement rn goede banen hebben geíeid. Ook
Louis Bouman hartehlk dank voor het
beschikbaar stellen van de 4 mountainbikes!
D e a kti vi t ei tenc ontmi s.s i e

De fietstocht
Voor de I" fietstocht in de historie van de
aktiviteitencommissie, bestemd voor leden,
supporters en sponsors, op zondag 30 mei,
hadden zich 52 senioren en 25 jeugdigen
ingeschreven. Een zeer bemoedigend aantal,
zeker gezien de vele andere evenementen die er
ook op die dag werden georganiseerd. De toclrt
ging via met name de Chaamse bossen:
Oranjestraat, Chaamseweg, Sfingerdreef,
Landgoed Valkenburg, het Putven,
Maastrichtsebaan, Bolberg en als eindpunt het
clubgebouw. De iengte van de tocht bedroeg
27,4 kilometer met onderweg 2 pauzes c.q.
controleposten. Hier kon men een spelonderdeel
aflrandelen en kreeg nten eerl lunchpakket en
nog wat lekkers voor onderweg. De laatste twee
groepen (in totaal waren het er 21) moesten nog
een buitje trotseren, de overigen konden droog
het eurdpunt bereiken. Pech was er voor o.a. de
fam. Peter v.d. Ouweland, maar die had enkele
minuten daarvoor ook a.h.rv. "de goden
verzocht". In 'paniek" belde hU naar de
wedstnldleiding in de kantine dat hij met pech
\Mas gestrand, maar dat bieek een grap! Leuk
hoor, rvij hebben echt over het terras van de
kantine liggen rollen.......! I\{aar het lachen
verging Peter wei toen hij even later moest
vaststellen dat hr1 een lekke band had en helaas
voor hem: hr1 had geen reparatiesmje brj: dus

. terug naar de vorige controlepost. Enfur, wij
zijn de beroerdste niet dus hrj werd snel op weg
geholpen. Bij terugkomst kregen de senioren

C2-junioren:
l. Rob van de Ouweland
2. Baf' Lambregts
3. Koen Michielsen

I1.34 mur
ll33min
1L48 min
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OPEL DEALER *

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

aangesloten bij Schade-Garant
(eigen plaatwerkerij - spuiterij)

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

.
ÀUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 0161 - 45 13 03 - Fax 0161 - 453277

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecial ist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gitze

tel. 0161 - 4S1289
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ieder twee consumptieborulen vanwege het door
hen betaalde inschrijfgeld van 5 gulden per
persoon. Uit de reacties konden we opmaken
dat iedereen tevreden was over de opzet, de
lenEe van de tocht en er is veel gelachen en
gediscussieerd natuurlijk. Vy'ant rvie tveet rvat
nu precies een T-kruising is? Onderw.eg
nroesten de deelnen'lers wat vragen
beantwoorden en wat spelletjes doen en de
uiteindelijke rvinnaars bleken Ad, en Rret
Graafmans die hiervoor met een medaille
werden onderscheiden.
De aktiviteitencommissie bedankt aile
deelnemers voor het enthousiasme en de leuke
reacties. Opnieuw een activiteit die beslist
jaarlijks moet terugkeren. Ook bedanken we de
wijwilligers die hebben meegeholpen als
controlepost of bezemrvagen. Echter, volgend
jaar is het wellicht beter om een bakfiets in
plaats van een bestelbusje te gebruiken. Het is
toch immers een "fiets"-tocht!

ïl'i I liam ;lkkemtan,s

S eizoen afsl u i t i n gs feest
Twee weken voorafgaande aan het
afsluitingsfeest op zaterdag 5 juni jl keken wrj
als aktiviteitencommissie met enige zorg uit
naar dit feest. De belangstelling was tot op dat
moment nog minimaal, naux,elijks genoeg voor
een dergelijke akiviteit. Wat er echter die
laatste week is gebeurd zal altrjd nog wel een
raadsel blijven, maar op de bewuste
zaterdagavond overschreden we toch nog de
150 "betalenden". Natuurlijk, het is nog minder
dan voorgaande jaren met destijds ca. l7O
personen, maar zoals bekend hebben wij het in
1998 niet goed gedaan. Dit jaar echter, en
daarvan zrln we meer dan l00oó overtuigd was
het een schot in de roos. Veel tevreden
gezichten, geen wanklank en lekker eten en
drinken. Want Frans en Ria Aarts, samen met
John en Simone zorgden ervoor dat niemand
kon uitdrogen. Er was voldoende voor iedereen.
Maar ook Keurslagerij Guus de Jong zorgde
voor een overheerlijk koud en warm buffet.
Complimenten Guus (en medewerkers), het zag
er perfect uit. Niemand die ias tekort kwam en
ook belangrrjk: het was ook niet veel-te-veel!
Vy'ant het is altijd zonde als je veel moet
weggooien. En ook de disco zorgde met hun
bijdrage voor een gezellige avond. Het was
gewoon 'hartstikke" gezellig! Graag tot

ll'i I li aru,.7ktemtan.s

Effe bijkletsen mct:
oost f,ppels

Als er iemand van een gezeilige babbel houdt dan
is het wel Joost Appels. Brj uitstek de man dus om
eens even mee bij te kletsen. Of past deze
uitdrukking beter bij buurwouwen die elkaar een

dag niet geziur hebben? Weet ik niet. Hoe dan
ook, maandagavond 17 mei heeft Joost
wjgehouden om ons o.a. iets te vertellen over zijn
voetballeven bU de V.V. Gilze. Joost is een

Gilzenaar in hart en nieren Zijn wieg stond in de
Meijerstraat. Toen Joost nog maar een menneke
was van zo ongev@r 5 jaar, verhuisde het gezin
Appels naar de Lange Wagorstraat 29. Lekker
kort bij het voetbalveld. Het zal toeval geweest
zijn maar het bleek wel gemakkelijk toen hij op
acht jange leeftrld ging voetballen. Even iers over
ha hier en nu. Waar houdt hrj zich dagelijks mee
bezig met andere woorden wat is zijn beroep? Nog
nraar enkele rnaal:der: geleden is hij r,an baan
veranderd en werkt nu als magazijnmedewerker
brj van Lensvelt b.v. te Breda. Een bedrijf dat zich
richt op exclusief kantoormeubilair. Maar zrln
leven bestaat, gelukkig maar, niet alleen uit
werken. Er is meeq spoftan en uitgaan zijn een
niet rveg te denken deel in Joost zijn leven. Maar
hA wordt tfd dat Joost eens aan het woord kornt,
we zouden tenslotte wat "bijkletsen". J@st: "Als
ik zo eens terug§k op de sportieve hoogtepunten
uit mijn jeugdtud dan ben rk snel urtgepraat. ln het
eerste jaar werd ik ingedeeld bU de E--5. We
werden meteen kampioen. Daar is dan ook alles
mee gezegd. Het is natuurlijk wel schitterend om
dat als kind te beleven. Als ik nu de beleving en
ook het fanatisme zie van de F-jeugd dan herinner
je als vanzelfsprekend je eigen jeugdtrjd. Een
kampioenschap ur al is ha met de E-5 is net zo
goed een beleving als met welk seniorenteam dan
ook. Diepte,punten? Nee ik zou ze moeten
verzinnen en dat zal niet de bedoelurg zr1n. Wat rk
uel jammer vond, kort voor mijn overgang naar
de senioren werd hA contract met Guus Leyten
trainer van de A-1 niet verlengd. Hrj was een heel

.betrokken persootl die in korte trjd heel veel
mensen binnen de vereniging kende. Ook bege-
leidde hij op een prima manrer de jeugd dre
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Dorpsstraat 23
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Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991
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overgrÍlg naar de senioren. Ook diegene die in de

lagere elftallen terecht kwamen. Nu we het toch
over personen hebben nog even wat over Kees
Kok. De man die orde en discipline heel belangrijk
vond en naar ik veronderstel nog steeds vindt. Of
het nu nog zo is weet rk niet, maar in onze tijd
mocht je maximaal een kwartier voor aanvang van
de training aanwezig zijn. Was je te \,ryoeg en Kees
had je gezien, dan betekende dat, niet trainen en

kon je huiswaarts keren. WaarschijnliJk kwam je
dan ook nog in een ofander notitieboekje terecht.
Ondanks al deze maatregelen was er een flinke
groep dre te woeg br1 het sportpark waren.
Massaal doken die de bosjes in als zij Kees aan
zagen komen. lk liet me niet gek maken, toen al
niet, hij zou tenslotte toch iemand die naast het
voetbalveld woont niet om die reden naar huis
kunnen sturen. Nee hoor Kees het was allemaal
prima en zo droeg hU ook b! aan onze
opvoeding." Aldus Joost. Zichnu meer bewust als
toen dat zeker voor de jeugd duidelijke regels

onmisbaar zijn. Ook daar heeft Joost nu zelf mee

te maken. Surds ongeveer 5 jaar is hij nu trainer en

leider van de jongste F-spelertjes. Dus naast het
zelf actief voetballen draagt Joost ook zrjn steentje
bij aan het jeugdvoetbal bU de V.V. Giize. Hrl
heeft hier ontzettend veel plezier in. Joost zegt

hierover: "Ze zijn bloedfanatiek en het is
onvoorstelbaar wat sommige in I jaar bijleren. Zo
nu en dan worden wij trainers niet ahtjd goed

begrepen of onze aanwijzingen zijn onvolledig dat
zou ook nog kunnen. Ha kan komische gevolgen
hebben. Bf het oefenen van de wije trap op de
goai wordt een muurtje gevormd door zoh 4 à 5

spelertjes. Ze krijgen de opdracht om hun handen

voor hun kruis te houden. Sommrgen die al eens

zo\r pgnlijke ervaring achter de rug hebben doen

dat al uit een zeker automatisme. Een wije trap
moet iets verrassends hebben. De opdracht was 3

mannetjes lopen over de bal en de vierde probeert
binnen te knallen. Nou waren de drie mannetjes

dre over de bal moesten lopen in de
veronderstellirg dat ook zrj hun handen voor hun
kruis moesten houden. Zo liepen ze ook één voor
eén op de bal af. Een situatie om bij krom te
liggen r,an het lachen. We hebben dit maar een

keertje laten gebeuren." Zo ziet Joost het weer
heiemaal voor zich. Na 2 seizoenen bU de

v.v.Chaam is Joost weer terecht gekomur bij de

seiectie van de V.V. Giize. "\fu'at was eigenirjk de

reden dat je het toen voor gezien hield bg de V.V.
Gilze?" "Het was om de simpele reden dat ik na 5

wedstrijden in 1 weer terug gezet werC naar 2.

Daar had ik op dat moment absoluut geen zin in.

Daama ben ik een tijdje gestopt en lroeg een over-
schnlvrng aan naar de v.v.Chaam. Een gezellige
vereniging. Dat vooral, maar bij de trainingen
iieten veel spelers het afweten. Met zoh 8 à l0
spelers trainen dat schiet nia echt op Stevig op
stap de avond voor de wedstnjd, daar werd geen
probleem van gemaak." Zo yat Joost zijn Chaam-
tijd kort samen.

Een vertrouwd gezicht is weer helemaal terug bij
de V.V. Gilze. Nou helemaal, dat kun je ook weer
niet zeggur. Het voorbije seizoen kwam Joost
nauwelijks aan voetballen toe. Volgurs Annie
Klaassen is dat voor Joost ook niet het
belangrijkst. "Als Joost maar bij zrjn maten is dan
vindt hU het allang prima." Is dat ook zo? "Hier
klopt dus echt helemaal niets van Annie en dat
geldt ook voor alle anderen die er net zo over
denken De mensen die vinden dat lk zomaar een

lakse houding heb vergissen zich echt. Door o.a.

een beenlurgteverschil en een gedraaid bekken heb

ik gemakkelijk spierblessures. Als ik me echt goed

voel dan voetbal ik zo'n 4 à 5 keer per week. Maar
mderdaad in de kantine voel ik me meestal wel
prima. Na een sportieve presutie is effe nakaarten
met m'n spoftnaten een must. Elkaars fouten eens

onderstrepen en lekker wat kwallen tegen elkaar.
Fouten ontgaan mij trouwens wetrig. Dat geldt

overigens wel voor bijna alie selectiespelers. Ha is
een brjzonder alert zooitje. Zoals altijd is er ook
hier maar óén de beste in het opmerkur van fouten
en blunders. Hans Hessels is met voorsprong de

meest alerte van de heie club. Zeifs het klenste
bhurdeaje wordt je onder je neus gewreven.

Daarbij moet hij ook nog eens altijd het laatste

woord hebben. Martrjn Aarts liet dat dan ook
steeds maar gebeuren. Dat kan zoh jongen toch
niet laten, zo wist Martijn. Hans jongen, als je wilt
reageren, wat je waarschijnhlk toch nia kunt
laten, reageer dan maar eens schriftehjk en in De
Voorzet." Zo daagS" Joost zijn kantinemaat uit.
Wat is Joost zijn menrng over de V.V. Gilze als

vereniging. "Het is jammer genoeg niet anders

maar de senioren zouden zich wat meer betrokken
moeten voeien als bU hun eigen actieve
voetballeventSe. Ook de trainingsavond op

donderdag zou weer de verenigingsavond mo€ten

worden dre hij eens was. Het bestuur heeft m.i de

zaken aardig voor eikaar. Ik begnjp overigens niet
waarom het besruur geselecteerd heeft br1 het
benaderen van spelers om zich weer aan te sluiten
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bU de V.V. Gilze. Ffuermee wordt weer eens het
verschil in aandacht tussen de seiectie en de lagere
elftallen onderstreept. Om dit weg te nemen zou er
jaarlijks een mixedtoumooi voor senioren
georganiseerd mogten worden brj voorkeur alleen
voor de heren." Zo is Joost van mening. Hoe moet
ha dan met de dames? "Ja de dames, dat is al
jaren een problee.m. Trouwens daar heb ik ook wel
een oplossing voor. Die zorgen op zo'n dag voor
de natjes en de droogjes. Zo'n dag zou strk gezellig
zljn en het verenigingsgevoel misschien weer een

beetje aanwakkeren. De verenigurg is er voor meer
als het plezier dat je beleefcl aan een potJe

voetbal." Zo bepleit Joost. Hoewel er nog
voldoende valt brj te kletsen moeten we er zo
zoetjes aan een etrd aan breien. We zouden het
nog kunnen hebben over de gezellige avonden bij
De Kronen en De Tip over Joost zij hobbls en
nog zoveel meer . We houden dat maar gewoon
tegoed. We bedanken Joost voor het praatje en

wensen hem het komende seizoen alle succes toe
met weinig biessures efi wie weet nog oen keenje
kampioen. Ne als toen met de E-5.

.los vnr llonq,,*t

Dit wil ik wen kwijt.....
Opnieuw is een seizoen v'oorbijgegaan. Voor de
V.V. Gilze het 78"! Voor mij en enkele andere
bestuursleden het 6', voor enkele anderen iets
meer of minder. Maar hCI seizoen 1998-1999 is
voor rnij een seizoen om op voabalgebied snel te
vergeten, ...............of juist niet! Op bestuurhjk
niveau hebben wij fouten gemaakt, dat is mij wel
duidelijk. Maar bedenk wei dat wij elke beslissing
hebben genomen in het beiang ran de V.V. Giize.
Soms h1i« het wel of er leden zijn die denken dat
wij (lees: het bestuur) handelen orn ons eigen ego
te strelen, sommigen denken dat wij er wellicht
nog worden betaald ook! Op bepaalde momenten
heb ik wel eens gedacht: met ik hier nog mrjn
pnvé-trjd insteken? Er is namehjk een essentieel
punt dat alle leden zich moeten realiseren: wrj zrln
een vereniging en niet bijvoorbeeld een fitress-
club waar je tegen betaiing gebruik kunt maken
van de aangeboden fuciliteiten. Wij zijn zoais
gezqd een vereniging met LEDEN. Gelukkig een

vereniging met nog een 'harde kem' van
wijwiiiigers. Een kem overigens die steeds kletrer
wordt en nodrg uitgebreid moet worden. De jeugd
zit te spnngen om leiders en trainers. Op
bestuurlijk niveau hebben we brj zowel de jeugd-

als seniorenaftÍeling behoefte aan kaderleden.
Leden die via een commissre mee willen denken en

mede leidng willen geven het voortbestaan van de
V.V. Gilze. Juist actieve leden moeten zich
aangesproken voelen. Als zij zich willen inzetten

ontstaat er draagvlak binnen de vereniging en heb
je als bestuur of commissie een drrecte koppeling
met een van de belangrijkste doelgroepen. de

teams zelf. Hoewel wij als bestuur communicatie
altijd hoog in ons vaandel hebben staan, zit naar
mijn bescheiden mening hier nou juist de zwakke
schakel: we praten te weinig met elkaar. Maar ga

a.u.b. niet zitten wachten tot iemand van het
jeugd- of hoofdbestuur danwel commissie u
aanspreekt om te wagen naar uw muring, maar
kom er zelfook mee voor de dag Spreek ons aan,
bel ons op en kom met suggesties, verbeteringen
en stel u beschikbaar om de V.V. Gilze te
DRAGEN. Want dat kunnen nia enkele mensen,
dat kunnen we alleen met ons allen!

Ililliam .,lJikemt*rs

fi
f,
W

l{ie{ws von
,OUW suppoÍteÍsclub

Kinderen, leiders, bouwers, sjouwers, sponsors,
organisatie, scheidsrecl-rters :

''BEDANKT VOOR DE GEZELLIGHEID''
Ons keukenteam heeft weer heel gezellig gewerkt
tijdens de kampclagen. Door de
keukerunedewerkers is weer positief gereageerd,

vo§end jaar z:jn ze er weer btj. Echt weer zo'n
weekend om met veel plezier op terug te kijken.
Wat hebben jullie allen veel sn heerlijk gegeten.

Voor de eerste keer zaten wij zonder srijwaar. Dat
was echter snel weer opgelost. Gewoon op
zondagmorgen rond de klok van Ll-S uur Goof
van Loon urt zljn bed gehaald. Dat is seruce, ;a
tochl Goof aan de snijrnachine om weer dat

' heerlijk snijwaar voor ons in plakken te mrjden.
Wat te denken van de A&P van de Hemrans-
groep, ook dat is een pruna sponsor van ons
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pupillenkamp. Veel eten en drinken, sn@p en
chips had Emest voor ons geregeld via zijn baas.
Ook hier geldt klasse en daarbij de toezegging ha
kampweekend in 2000 te ondersteuren. Veel
brood en broodjes, telkens weer ovenvers gebracht
door Ad Spapens. Daarbij heeft Ad en Jolanda de
medewerkers van A&P weer op wat lekkers
getrakteerd. De ene sponsor sponsort de ander
weer en dat is nou echt op zh Gils. En wat
dachten jullie van de lekkere appels en bananen.
!'oor iedereen weer volop *uit van piet Witteveen
dit ook jaarlijks weer aangeboden door de Fam.
Witteveen. Bij wat drinken hoort een lekkere
koek, zo dacht de firma van Hoek beter bekend als
de papman uit ons dorp. Nou wij moesten veel
drinken orn aldie koeken op te krijgen. Ook bij de
C 1000 bij Joan en Hannie kloppur wij nooit
tevergeefs aan om ons kampweekend te onder-
steunen. Wij zaten lekker warm in de eettent
dank U de kachel van de firma Botermans uit
Gilze. Dit bedrijf zargde tevens voor de planken
en balken. De veriichting in de rent werkte perfect
dankzu de stroomverdeler \an de Firma
Vermeulen uit Rrlen Moerdelen ln het
keukengedeelte en in alle slaaptenten daar hadden
wg weer de medewerking lan de familie Oprms
Alle vloerdelen blijven in het bezit van de V.V.
Giize dre zun namelijk door deze famiiie
aangeboden. klasse rnensen Om deze vloerdeien
goed te bewaren Iiggen ze elroog opgeslagen br.; de
familie van Gestel in de schuur. Ook hier geldt
bedankt voor de opslag en het veryoer. De
slaaptenten werden door Louis Bouman geregeld
en gebracht en gehaaid. Wrj hopen dat wr1 ook in
2000 weer ur deze tenten kunnen slapen. De r3sjes
werden weer aangeboden door de oud papier aoie
Giize. Ook deze mensen dariken wij voor hu steun^
Johan en Ineke Oprins danken wij voor het
gebruik van cle tafeis en tie stoeien. Iedereen kon
alle berichten goed horsn via de geiuidsinstallatie
van Guus Broeders. De kantinecommrssie van de
V V. Gilze danken wij voor de koning en de
prettlge samenrverking Dit geldt trourvens voor de
gehele V.V. Gilze. De kookplaat kan ook ,,,olgend

jaar weer branden. Het gas werd beschikbaar
gesteld door Jan van Zon. Over sponsors hebben
wij zoals u hebt kunnen lezen geen klagen.
Overige sponsors worden in een anders stuk
vermeld. Nogmaals dank aan allen namens de
keukenploeg Maja Willy Conny Jacq Martijn José
Annelies Aimé William Ria Frans John en Henk.
Tot het zevende kampweekend bg de V.V. Giize.

Keukenteam bedankt voor de gezellige en prettige
samenwerkingan en de goede verzorging van alle
deelnemers. Dit namens alle deelnemers en de
kampleiding.

De jaarvergadering
ln z*r korte trjd was de jaarvergadenng op
maandag 7 juni achter de rug. De ruim 30
aanwezigen genoten van de koffie en de thee met
een heerlijke koek. Om precies 8 minuten over
20.00 uur openden wij de vergadering. De klok
stond nog net voor 21.00 uur bU het sluiten van
deze jaarvergadering. Snel hè, onze leden hadden
geen opmerkingen, vandaar. De verslagen van
Martijn en John waren heel duidelijk en onze
penningmeester kreeg nog een pluim van Wout en
Jo die de kas gecontroleerd hadden. Ons jaar zrt er
weer op met een ledengroei, een leuk batig saldo
en nog de nodige toezeggingen om lid te worden
van de supportersclub. Als er geen leden stoppen
ur wij daar de nieuwe leden bgtellen komen we op
220 ledren. Mocht u nog geen lid zijn van de
supportersclub u bent van harte welkom. Voor
twee trentjes bent u al lid en uw bijdrage wordt
zeer goed besteed aan de gehele V.V. Gilze. Wij
als bestuur van deze club zijn trots op het aantal
leden dat we nu hebben. Vanuit de vergaderutg
hoorden we niets als positreve gelLriden. Nu op
naar het .;aar 2000. Met de inz.et van de
bestuurcleden en Llw hulp en sterill rnoet ook dat
weer lukken.

Leiders let op !!!!!!
Alle blessure's en zieken van u\À. team melden brj
John Graafmans (tel. 455s91) Krui&oom ll.
Alleen bg John dus die zorgt dan voor de kaart of
attentie. Drt geldt ook voor de leden van de
supportersclub. Kent u iemand die ziek is of
mogehjk in het ziekenhuis ligt, meld dit dan even
rl.rj r.r.,eten tenslotte ook niet alles.

Kampioenen/periodewin naars.
Melden bU iV{artgn Roovers (tel 45-5187)
Heuvelstraat I l. Martijn zorEt clan dat w4
aanwezig zl3n br1 de bepalende wedstnld oln wat
consumpttebonnen uit te delen. Dus niet aan de
bar of op het sportpark aan een bestuursltd
doorgeven. Alvast bedankt voor uw medewerking
en zo proberen wij te voorkomen dat iernand

. vergeten wordt.

Bijdrage voor seizoenafsluitingsactiviteit.
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Deze cirent schnttelijk aangewaagci te worden br3

John Aarts Heurelstraat 4 met vennelcÍing ran r.rw
aoivireit en rie datrun waruteer cieze gehourien
rvordt. Noteer ook uw bank of gironurnmer en
Joln maai<t onze bgcirage over. Wèl rnoet u deze
activiteit piannen voor cie aalltrang ran het llleuwe
seizoen. Deze bijcirage kan ook weer aiieen bij
Joirn aargewaagci worcior.

Supportensciuir levert bijdrage in kosten
ààn:
Het pupiiienkamp, Zwaiuwentoumooi, fretstocht,
bouwersavonri i.v.m. renovatie, iees[avonci voor
jeugciieiciers en trainers, pupiiiatbingo en met
materiaai voor rie V.V. Giize.

De vakantie.
Ltw bestuursleds:l rveflsen u eexr heel fijne rakantie
toe md v'ooral veel mooi w.eer. Als lervolg daarop
een goe<i en sportief voeibaiseizoen en dat
natuurlijk r.oor alle tearÍ§. Speciaal de supporters
r,'eel plezier op de spoftparken en zeker ook met de
positieve steut aan olze spelerc moet het w-eer eerl
goed en zeker ook gezeiiig seizoen worden.

Geef de pen door oon..
H:et is eind mei en prachtig weer. Ik, Tonio
Wouters zit uren te peinzen om eat stukje
te schrijven voor De Voorzet. May
trouwens nog hartstiid<e bedankt dat ik van
jou cie pen mocht ontvangen. i,euk, echt
hanstili<e ieuk. ik wisr het wei, ik heb echt
van die toftè maten. Mijn naam is cius
Tonio Wbuters en ioop ai heei wat jaren
ronci op het voet-baivei<i. Eerst ais
voetbaiier 1n rie jeugd en ciaama ais
jeugdieider en trainer. Na de jeugci ben ik
gestopt ais voetbalier bij de V.V. Giize
omciat rk geid rn-ride verdienen en zo<ioende

bU dh Dré ur her caËtana ging werken. ik
ben toen begonnen ais jeug<iieicier en heb
bijna aiie ieettijdsgroepen, behaive cie F en

cie B, gehaci. Het moeihjkste jaar was toen
ik <ie D- pupiiien onder mijn hoede ha<i.

Dat iag besiist niet aan cie spelers maar aan
het woege tijcistip \Àaarop cie rnedstnjcien
r,l,erden gespeelci In cie jaren ciaama

heb ik de meisjes garaind en begeieici. Ook toen
moest er 's morgens nogai eens gebeici worden
waar Tbnio toch bieet. Maar op het eind van het
afgelopen seizoen heb ik een wekciienst ingesteid.
De D- pupiiien ziuen nogai eens veriegen om een

scheidsrechter. Dus bellen deze ieiciers mrl 's
morgens wakker om een wedstn;ci1e te flurten. Dit
heeft ais voorcieei ciat ik zeker op trjd ben ais mijn
eigen team moet voetbailen. Bovenciiar scheeit rn4
dat ook nog eens zo'n20 consumptiebonnen.
's Midciags ben ik meestai m cie i<antine te vinden.
Van iriemit worcien eerst de w«istrijcien van i3.00
uur bekeken en <iaama begimen cie w«istnjden op
het ciartbord. Daar speien we rneeslal 2 tegen 2. de
ieiders lan de C-2 en ik samen met eÉn r,an cie

topspeiers, op riangebi«i, van onze verenigng.
Athans dat dentd h{ toch zcker zetf. Jan de Brur1n
die rk br1 deze ook de pen wrl geven. Hq zal, daar
ben ik van overtuig<i, ook vast heei bhj mee zrln.
Jan maak er rnaar eens iets moois yan. Succes van
Tonio.

tl ovel no te denken"-2

Zelfportret
Mijn bolle billen zijn van lieverlee vermagerd,
en op mijn kaken zweeft eff wat verbleekte blos.
Het voorhooftlhoger en de buik een beetje lager,
en ook de huid laat hier m daar h tikkie los.

Er komen wallen. zakken. kringar. rimpels,
kuilen,
het i5f rvo«it stijver maar vééi soep'ier wordt de
geest

Ik iach om ciingen waar ik woeger om kon huiien,
want in mijn hart ben ik nog nooit zo jong
geweest' 

Toott ííetnrun.s

Zoekertjes
Te kooD aangeboden:

Casmel I\{ini-s1'stem
tuet Cl)-speler, platenspeler, <lul_.hel cassettedeck. ratlio
en tu'ee luidsprekers. Vraagprrijs í 75,{)0
Te h<t,tugen hij: Luuk ÀJ;kerruors, pasrorsr.ton L)ilkplein
I l, 5126 HD Gilze: tel.0tól-45550t.

Bauer FXI allround-skates
maat 38. Ir4et origtrele u.ielcn en.AJ3EC-I lagers.
Vraagprijs: tegen elk aaruremelijk bod.
Te hevruget bi1; Roel ,4kketruans, postoot.von l_)ijkplein
I l, 5126 IID Gilze: tel.016t-455t0t.
\Vilt u ook "zockertjes" piaatsen? Geen probleem! Lever

'. uw advertentie in bii dc redactic cn rvij piaatsen urv
oproep graag en gratls!

e
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tlistorie V,Y. Gilze
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i.iaam.
Acires:

Geboortedaturn.
In het ciageiiji<s ieven:

Lijfspreuk:
Hobby:
Status bij cie ciub:
Beste trainer:
iriooi.
Roken:

Dnnken:

StamcaÍë:

Moet iachen ais:

Ben goe<i nrjciig als:

Wrnst baekent voor mij:
Veriies betekent voor mij:
Favoriae muziek:
Poiitieke partij:
Een meevaiier.

Een tegenvaiier:
Lieveiingskost:
Beste eigarschap:
Slechtste eigenschap:

Mooiste lrouw:
Je sportkwaliteiten.
Het beste systeem:
Mening clubblad.
T.V. programma.

Dat is goed bij V.V. Gilze:
V.V. Gilze moet verbeteren.

Op *Un verjaardag geen:

Gelovig:

Bijgelovig:
Hafteu,ens:

Hekei aan:

Ochtendhumeur:
B«itr1d:

Romantiek:
De auto van je ieven:

Laatste boek:

Een go«i advies:

Dat is fantasrisch:
Bewonciering voor:
Vakantie-oor<i:
Wat doe je met I.000.000,-

Jan van Hoek
Van Wassenbergstraat i 5

12-12-196A
Timmerman

iia is een gesjouw in cih bouw
V-oet-Uai - nu passief
trainer/leider van de F-2
Jc.,han Cruyff
Vroeger \Íarco van Basten
Helemaal nia
Soms

Heb ik niet
Dat doe ik zo dikwijis
Iets niet meteen iuict

Mooi meegenomen

Heiaas pinciakaas

N«ierian<istaiige meezurgers
P.v.ci.A
Een pnjsje winnen
Garagerekoringen
Alies wat Manon kooLt
Veel geduld

Afwezig

ZG
,**,.,1

Die zonder siliconen or plamuur
Linksbenig

Het Ajax concept
Wat meer wriatie in artikelen
Vooral Studio.sport
Pupillenkanrp
De spanning op trainingsballen
Sombere gezchten
Nee niet zo

Ook dat niet
Lang gezond bigven
Vaise beschui<iigingen

Nee, helemaal nia
Meestai te iaat
Dat past niet zo bU mU

Die zonder onkosten
Dat was ook mijn eerste

Vblg je eigen kop Anders hadden ze erwei en erpel op
kunnen zetten

kinderen omgaan
moecier van mh i<incieren

Center-parks
Piannen genoeg.
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die rrorse ogL-n zier u her riirect: deze

lonqens grrlln \'o()r clkaar door her vrrur. Door

niets lrltcn nj trch uit her ve ld sliran. Àl krijgen ze

cr tierr rcqen. \ler z'n lllcn het veld op, nrer z'n

allcn er ook rve er ef.

Hr't iciee dat je cir>«rr samcnrverkilrq icts uro,ris

krrnt opiroLrucn" spreekt de Rrrbobank lrijzonder

aan. \\"aarom: C)nrdat ,,ve rniddcn in onze srlrncn-

levrns strrrrn. ()intlrrr rve eltijd ons sreenrje [rijdragen.

Ook rrls dar lretekent. dat '"ve onze reser\-es

nroeten lanspreken. \\hnr rve zettcn ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaarselijke gemeen-

schap. llcr geld, maar veel Iicver noq mer betrok-

kenhcid. \Xr'ij sraan \'oor Lr klaer. Ook na her laarste

fl Lr it1c.

Met de Robobonk sta je er niet alleen voor.

Rabobank
Baarle-Nass au e n o mstreken

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