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De Vootzet
(7" seizoengang 199912000, juni 2000, nummer 6)

"De Voorzet', is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus 137, 5126 ZJ Gitze
I 0í61 - 451993

de Supportersclub V.V. Gitze
Heuvelstraat 11,5126 CM Gitze
8 0161 - 455187

ln dit nommeJ.!r,rr
Hieronder vermelden wijenkele onderwerpen die in
deze "Voozet" aan de orde komen:

= reacties van deelnemers Rabobank pupillenkamp

= indelÍng senioren

= een Voozetje van Cas van de Velde......

= nieuwe hoofdsponsors, nieuw clubtenue

- en nog veel meer........

Goed om te weten:
V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel.451169
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 31 mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze: 423 (per mei 2000

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 45SS4g
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat 2g
of Heuvelstraat 11 en wij schrijven u graag in voor
twee tientjes (t) per seizoen.

o Aantal leden Su rsclub: 229 r meí

lnleveren kopij voor de volgende ,,Voorzet',:
. oF diskette (Word of Wordperfect) of via e-mail:

a kkertje@worldon line. n I

Uiterlijk datum: 5 september 2000. oF papier:
Uiterlijk datum: 31 ausustus 2000

o De kopíj s.v.p. inleveren bij de redactie of in de
Coca-Cola-Aktie-bal in ons clu
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PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's
en shoarma gerechten draait u:

Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een
stevige, hygiënisch afgesloren verpal<l<ing, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten l<unt u ool< afhalen.

Als u van te voren belt, staan ze voor u klaar, zodra u arriveert.

0lst-452ó5t

\

Drankenspeci aalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
* kadoartikelen
* relatiegeschenken

Korte Wagenstuaat2T - Gilze
tel. 0161-452432
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f,nekdote en als deze er niet was, stond er wel een voet
of een paal voor Gilze in de weg. De
degradatie was een feit, na deze
teleurstelling, gaan we nu weer met zijn allen
onze schouders eronder zetten in de vijfde
klasse.
Bij Gilze 2 was de start wat aan de magere
kant. Daarbij moesten er regelmatig spelers
meedoen met Gilze 1, zodat ze bijna nooit in
een volledige team konden starten aan de
wedstrijd. En omdat bij Gilze 1 deze probleem
met schorsingen en blessures het hele seizoen
hebben geduurd, wisten ze zich toch te
handhaven in deze klasse.
Hopend dat het de komende seizoen wel lukt
om op volle sterkte het seizoen uit te
voetballen. Gilze 3 was na het komen van een
veteranen team bijna helemaal veranderd. Dit
team begon goed aan de competitie, zodat
halverwege de competitie al gedacht werd aan
een mogelijke kampioenschap, en deze
gedachten maakte ze ook waar. Bij hun
grootste rivaal Bavel pakte ze het
kampioenschap. Hierbij opgemerkt dat de
samenwerking met de selectie goed verliep als
er spelers daar mee moesten doen. Door deze
omstandigheden werd er dikwijls een beroep
gedaan op de jeugdspelers, die telkens goed
dit probleem mee wisten op te lossen.
Gilze 4 kwam aan het einde van de competitie
wat punten te kort om ook kampioen te
worden, wel sloten ze de competitie af met
een mooie tweede plaats wat ook recht geeft
op promotie. Wel ls het jammer, dat helaas
niet alle wedstrijden tot het einde zijn
uitgevoetbald. WU hopen dat we het komende
seizoen van deze vervelende situaties
bespaard blijven.
Als we over de veteranen beginnen zitten we
bij Gilze 5. Na een moeilijke start, was het in
het begin wat rommelig maar nadat iedereen
zijn plaats wist in het elftal zijn ze punten gaan
pakken. Met leuk voetbal en veel plezier zijn
ze het seizoen in de bovenste helft geèindigd.

De familie van onze voorzitter, Aimé

sE1ilOBEil Nog even bedanken.........

Terugblik seizoen 1999-2000

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
zíjn weer in volle gang, maar als je met een
seízoen afsluit zijn er altíjd bínnen de
vereníging mensen die stoppen met bepaalde
functíes. Zo had Jan Boomaars aan het begin
van dit seizoen al laten weten dat het seízoen
1999-2000 àjn laatste seizoen zal zijn als
grensrechter van Gílze 1.
Jan, namens de hele vereniging hartelíjk dank
voor al die jaren die jij hebt ingezet als
grensrechter bÍj de V.V. Gilze.
Ook heeft Bert de Bruin aangegeven om te
stoppen a[s selectie keeperstraíner en trainer
van Gilze 2 op donderdag. Zijn lichaam geeft

Cruysbergs, zit's-avonds gezellig bij elkaar. Er
wordt wat gedronken en men kijkt gezellig
naar de televisie. Zegt Rianne om half tien 's-
avonds plotseling: "hé, het is al negen uur
geweest en er is nog geen post van de V.V.
Gilze in de bus gegooid....."

o Donderdag 6 juli: oefenwedstrijd Selectie
Kempen - Gilze. Aanvang 19.30u op de
accommodatie RKDSV te Diessen

r di. 8 aug.,19.45u: trainen, De Hooikar
r do. 10 aug., 19.45u: trainen, De Hooikar
o z.o.13 aug., 11.30u: trainen, De Hooikar
o di. 15 aug: Gilze 1: gem. toernooi, (EW)

Gllze 2: 19.45u: trainen, eigen sportpark
o do. 17 aug: Gilze2: gem. toernooí, (EW)

Gilze 1: 19.45u: trainen
o z:c-20 aug: 1" bekerronde Gilze 1 en Gilze

2, Gilze 3 wedstrijd.
. z.o.22 aug: Gilze 1: gem. toernooi, (EW)

Gilze 2: 19.45u: trainen
r do. 24 aug: GilzeZ: gem. toernooi, (EW)

Gilze 1: 19.45u: trainen
. 2o.27 aug 2" bekerronde Gilze 1 en Gilze

2
o di. 29 aug: Gilze 1: 3" bekenonde

Gilze 2: trainen, I 9.45u
o do. 31 aug: Gilze 1: trainen, 19.45u

Gilze 2:3" bekerronde
c zo.3 sept: @in competitie

Belangrijke telefoonnummers i.v.m.
afmeldingen e.d.:
o Henk Jansen: tel. 0134562373 of 06-

28É42398
o Helwin Clemens: tel. 453490
. Cees Laarhoven: (el. 452276

Als het seizoen weer voorbij is, kijken we nog
even terug. Om te beginnen bij Gilze 1 zijn rare

na een goed begin, terecht gekomen in een
moeilijke situatie. Door de trainers:wisseling,
de vele blessures, en wedstrijden die we met
een beetje meer geluk hadden kunnen winnen,
kwamen we dicht bij degradatie. Daarbij gaven
de bovenste ploegen de laatste wedstrijden
aan ons mede degradatie ploegen hun punten.
Zcd,al de taatste wedstrijd bij Were Di een
triller was, met veel kansen, een prima keeper

ng seizoen
2000-2oor Ëilze I en §ilze I

D" Yeofict Joní 2OOIO, ,
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FIRMA VAN IIOEK

AALSTRAAT 32
5T26 CP GILZE
Tel. 0161-451908

tlw

I
a
t
a
,

E@fr0

I
-

Ja-D

-I I

a

I

I rr'

IIIT

IrII rII
Í
I

I

I
I

GÀËË UU ïIP

BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

I\íAANDAG GESLOI'EN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT O1.OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.OO TOT O1 .OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.O0 TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1 .OC) UUR
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;
aan dat het tijd is om met deze inspanning te
stoppen.
Bert, hartelijk bedankt voor de trainingen, en
dat je ons het afgelopen seizoen geholpen
hebt om Gilze 2 te trainen.
Op de laatste senioren commissie vergadering
hebben wij al afscheid genomen van Jos
Pijpers als lid van deze commissie. Jos heeft
vele jaren zich ingezet voor onze senioren, het
regelen van vriendschappelijke wedstrijden,
scheidsrechters en voldoende spelers bij elk
team. Jos nogmaals onze hartelijke dank.

Mededeling Technische Commissie
sen ioren seizoen 2000-2001
Als het einde van de competitie weer
aanbreekt, gaan wij als TC weer in volle gang
richting het nieuwe seizoen.
ln maart hebben we algepolst of iedereen wel
blj de vereniging actief blijft, en wie er gaan
stoppen als actief lid. Dit laatste viel gelukkig
mee, en zelfs mogen we dit jaar weer een paar
"oude" en nietrwe gezichten binnen onze
vereniging begroeten. Zcdiat het aantal
elftallen bij de senioren op vijf teams blijft.
Hieronder hebben wij de voorlopige indeling
voor het komende seizoen van de teams, de
leider en aanvang eerste training en wedstrijd
gepubliceerd. Wel hebben verschillende
spelers aangegeven om te starten met de
selectie, zodat we met ongeveer 40 spelers
de training beginnen. Zoals is afgesproken zal
Gilze 3 met verschillende spelers vanuit deze
groep worden aangevuld, zodat dit dan ook
weer een volledig team gaat worden.

Trainersindeling seizoen 2000-2001
o Dinsdag, 19.45 uur:
Gilze 1 en Gilze 2, door Henk Jansen
o Dinsdàg, í9.30 uur:
Keeperstraining, door René Bartelse
e Donderdag, 19.45 uur:
Selectie Gilze 1, door Henk Jansen
. Donderdag, 19.45 uur:
Selectie Gilze2, door Cees Laarhoven
o Donderdag, 20.00 uur:
Overige elftallen senioren, door Louis Bouman

lndeling Gilze í seizoen 20A1*2001
Na de degradatie van vorig seizoen, zal Gilze
nu uitkomen in de 5'klasse. Daarin treft het
de volgende tegenstanders:
Broekhoven, GFC ' 93, Korvel, Ons Vios,
SET, WSJ eÍl Zouavia uit Tilburg en
vervolgens nog Chaam, Neerlandia (Dorst),
Hilvaria (Hilvarenbeek) en Chaam. Al met al
een indeling die vele spelers en supporters
beter aanspreekt dan dat we naar Dordrecht
hadden moeten reizen.

Voorlopige teamindeling seizoen 2000-
2001
Selectie:
Edwin Aarts, Mark Aarts, Toine Beenhakkers,
Jan Bekkers, Dennis van Bezouw, Patrick
Bouman, Erik Clemens, Paul van Engelen,
Rik van Engelen, Mark Faes, Richard Faes,
Gerard Gerrits, Marcel Gerrits, Jurgen
Heessels, Bram van Hoesel, Koen van
Hoesel, Edwin Huyben, Hans Huyben,
Sjoerd de Jong, William de Jong, Richard
Kluyt, Bas Koks, Pim van Laarhoven, Mark
Machielsen, Arjan Marijnissen, Koen Meijs,
Jeroen Oprins, Koen Oprins, Remco Oprins,
Rob Oprins, Tim Oprins, Daan van Os, Ruud
Peijs, Mark Smulders, Joost van Puijenbroek,
Dennis Timmermans, Erik Timmermans,
Pascal Timmermans, Tim van de Veer, Koos
Wirken, Dennis Witteveen.

Gilze 3:
Joost Appels, Raymond Bink, Bas
Cornelissen, Paulvan Eyck, Remco Fuchten,
Hans Hamels, Ben van Haperen, Hans
Hessels, Ben Hoppenbrouwers, Bart van
Riel, Frans Sebregts.

Gilze 4:
Gert-Jan Aarts, Patrick Bink, Hein v.d.
Boogaart, Patrick de Bruyn, Jurgen
Cornelissen, Maarten Cornelissen, Eugene
Delahaye, Edward Ermens, Corné van Gils,
Barry Nuyten, Jurgen van Oosterwijk,
Richard van Trier, Frank Vermeeren, Toine
Weterings, Edwin Wirken, Orhan Yilmaz,
Dave van Zandvliet.

Gilze 5:
Arno Aarts, Martijn Aarts, Jos Bink, Jan
Broers, Jan Faes, Martin van Gestel, Jac
Henderson, Frank van Hoek, Jerry Koenraad,
Peter van de Ouweland, Henk Pelkmans,
Joost Rops, Frank Timmermans, Gerard de
Vaan, Henk Wouters, Tonio Wouters,

Begeleiding, eeÍste training en wedstrijd
senioren teams
Gilze 1 :

o coach:
Henk Jansen, tel. 013-4562373

o leider:
Christ Pelkmans, te]. 455088

o grensrechter:
Mark van de Wouw

o eerste training:
Dinsdag 8 augustus aanvang 19.45u
bij de Hooikar.

r eerste wedstrijd:
Dinsdag 15 augustus gemeente toernooi.

D" Vootzct, 2AOO, 2



Gezamenlijke

Kasteleins

Cafetariahouders

Cafe
Cafe en zalen
Restaurant sporthal
Ca fé - Re s taur ant - Zalen
Cafe-Zalen-Snac?,bar
Bar-Discotheek
Hotel-Re staurant
Cafe
Ëetcafe
Kwalítaria
Bar

De Pomp
t Centrum
Achter de Tuintjes
De Hooikar
Den Heuvel
C2est La
De Kronen
De Tip
Den Brooy
't Centtum
Baloe

8yt2':
tel: 0161-453813

|ffi*ÀmÀffi:ïl,Jjïï

Maritama

hoenenSC

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN
KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN seeft aan Alle Leden vanv,v,GILZE

10 % kortins oD :

Voetbalscho enen, scheenbeschïr niers, vo etbal kous en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
'§v'aar kunt u beter terecht voor een deskundig advies????

vríjdag koopavond dinsdag de gehele dag geslorn



Gilze2:
o c-oach:

Helwin Clemens, tel. 453490
o leider:

Ad Klaasen, tel.455410
r grensrechter:

Jan Oprins
o eerste training:

Dinsdag 8 augustus aanvang 19:45 uur bij
de Hooikar

. eerste uedstrijd:
Donderdag 17 aug.: gem. toernooi(EW)

Gilze 3:
o leider:

vanuit TC. zal Johan Oprins (tel. 452191)
tot aanvang competitie deze functie
veruullen.

. eerste training:
Donderdag 17 aug.: aanvang 20.00 uur.

. eerste uredstrijd:
Zondag 2O aug.: Viola 3 - Gilze 3
aanvang 11.00 uur

r tweecle wedstrijd:
Zondag 27 aug.: Gilze 3 - RKDVC 4
aanvang 12.00 uur

G1lze4:
o leider:

Patrick de Bruyn, tel. 455073
Edward Ermens, tel. 455878

o eerste training:
Donderdag 17 aug.: aanvang 20.00 uur

o eerste uedstiljd:
Zondag 20 aug.: Gitze 4 - NOAD 4
aanvang 12.00 uur

Gilze 5 :

o leider:
Jan Faes, te|.452670
Henk Pelkmans, tel. 452ffiO

o eerste training: Donderdag 1T augustus
aanvang 20.00 uur.

o eerste wedstrijd: Zondag 27 augustus,
toernooi: Gloria UC, aanvang en
programma volgt.

even dit.....
De leiders van de senioren kunnen ook al vast
de datum van donderdag 3i augustus
aanvang 21.30 uur in hun agenda noteren,
om op deze avond goede afspraken te maken
voor het nieuure seizoen. De agenda voor
deze bijeenkomst volgt nog.
Ook zullen we dit jaar nog voor aanvang van
de competitie met de vereniging
scheidsrechters voor senioren om Oe àtet
gaan zitten om goede afspraken te maken

voor het komende seizoen. Dit gaat gebeuren
op woensdag 30 augustus aanvang 20.30 uur
in de kantine, de uitnodiging komt nog.
Als er nog vragen zijn, over de senioren of
technische commissie kun je altljd contact
opnemen met Frank van Hoek tel. 451908
Hierbij wenst de Senioren Commissie en
Technische Commissie iedereen een prettige
vakantie, zodat we uitgerust aan het nieuwe
seizoen gaan beginnen' 

Frank van Hoek

Da

Hallo,
lk ben Roy Sprangers en ik heb de jeugdpen
van Nick Klaassen gekregen.
We zijn net op kamp geweest en het was heel
erg leuk,
Ondanks dat rrve met team B laatste waren
geworden hadden we veel pret gehad.
Vooral levend ganzebord en trapren spel
waren heel erg leuk.
Ook kregen we de nieuue tenues te zien van
V.V. Gilze. Zewaren best wel mooi.
lk had zezelf wel eens eerder gezien, dat was
op het mixed-toernooi.
lk vínd V.V. Gilze een hele lzuke club, vooral
om de velen activiteiten en de leuke trainers.
Hierbij laat ik het en geef de pen door aan
Wim Pelkmans uit de D3.

EÍÍe Difklctren lnet...-..
Orhon Yllmqz
Hoewel de vaandeldragers het dit seizoen
hebben laten afweten. Gilze 3 daarentegen liet
zien dat de seniorenafdeling nog wel degelijk
kampioenen voort kan brengen. Reden om
met één van de spelers die bijdroeg aan dit
succes eens etfe bij te kletsen. Op de vraag of
Orhan hiertoe bereid zou zijn zegt hij: "Geen
probleem mijnheer, geen enkel probleem
zeker niet als het voor de V.V. Gilze is, zeg
maar wanneer en ik zal lekker bakje koffie
voor je zetten." Dat werd dinsdagavond 16

D?Ysot er, 3
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KEURSTAGER

Keurs L0gerí.j

Guus de Jong

Nieuwstraat 63 - Gilze
Telef oon 01 61 - 451263
Fax 0161 -453280

Partyservice & barbecue special ist

o
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Belangrijke zaken beapreek le met vakmensent nvítJra

:
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l
l

wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid



mei direct na een bijna tropische onweersbui,
die voor de nodige afkoeling zorgde. Door al
die nattigheid wat later als gepland, kletsen we
wat bij met Orhan in zijn shoarma-zaak aan
de Nieuwstraat. Orhan is dus horeca-
ondernemer. Hij is van [Turkse afkomst en
werd op 5-05-'69 in zijn wieg gelegd in Ankara
een miljoenenstad met meer inwoners als
heel Nederland. Al met zij 11 jaar emigreerde
Orhan met zijn familie naar Nederland. Zijn
vader en moeder zijn enkele jaren geleden
weer naar Turkije teruggekeerd en wonen nu
in een zelfgebouud huis waar ook letterlijk zijn
familie een steentje aan bijdroeg. Het huis
uerd gebouwd in een uitgestrekt bosgebied in
de orngeving van Ankara. Zqn vader werkte in
Nederland o.a. bij een kabelbedrijf en bij de
VanNelle sigarettenfabriek in Schiedam. Op
de vraag hoe het zijn ouders nu vergaat in
Turkije zegt hij: "Nu zij lekker genieten van
welverdiende rust in mooi huis en mooie
omgeving. Een huis met wel 12 kamers. Als ik
daar op vacantie ga ik geen hotel hoef te
nemen. "Zijn 3 broers en 1 zus wonen allen
nog in Nederland. Orhan woont nu nog in
Rotterdam maar hij zou ook wel in Gilze willen
wonen. Orhan: "Het hangt af van hoe het zal
lopen met kunnen huren van een ander
geschikt huurpand voor mljn horeca-
onderneming in Gilze. Huur van dit pand is
waarschijnlijk over 1 jaar over." Ook in Oss
en Heesch hebben zijn broers een horeca-
onderneming rnaar het liefst zou hij in Gilze
willen blijven. Al is het alleen al voor de
voetbalclub \ /aar Orhan zich helemaal
opgenomen voelt. Hij denkt er zelfs over om in
de toekomst jeugdleider te worden bij de V.V.
Gilze. Orhan: "lk ben nog steeds lid van
Feijenoord en denk erover om daar
trainerscursus te gaan volgen. Ooít ik speelde
in de C en B-jeugd van Feijenoord. Met de B
wij zelfs regionaal speelden. Ook ik speelde
enkele jaren voor vereniging met alleen
Turkse spelers en verdiende voor gewonnen
wedstrijd I 75,-- waarvan f 25,-- benzinegeld
was. "Zo laat Orhan ons iets weten van zijn
voetballoopbaan voordat dit talent zich
aanmeldde bij de V.V. Gilze. Dat is inmiddels
zdn 6 jaar geleden toen hij met zijn broer
begon in Gilze 6 Zijn broer is inmiddels
gestopt en Orhan is alvueer zo'n 3 jaar een
vaste waarde in Gilze 3. Tijdens het gesprek
stapt Albert Smeekens binnen en komt een
foto brengen van het kampioenselftal. Het
eerste wat Orhan zei toen hij de foto onder
ogen kreeg was: "Wat ik ben toch een lelijke
vent, trouwens kijk hier Bart van Riel die is
nog lelijker. Nee hoor, die Bart is een goeie
vent. Wij heel wat afgelachen hebben met
Bart." Zo maakt Orhan snelweer duidelljk dat

hij zijn maten van Gilze 3 maar liever te vriend
houdt. Op de vraag of hij aan bepaalde
spelers bijzondere herinneringen bewaard ,

komt hij meteen met Eric v/d Ouweland op de
proppen. "Voor mij Eric de beste speler die ik
meegemaakt heb bij de V.V. Gitze. Hij mij
heel goed kon stimuleren om prima wedstrijd
te spelen. Afspraak met Eric was, ik scoorde
1 keer dan Eric 3 keer scoren. lk 2 keer scoren
dan Eric 5 keer scoren. Ook Eric altijd als
eerste wilde scoren. Goeie vent Eric en echte
teamspeler. Jammer hij gestopt is. Dan Ben
Hoppenbrouwers ook een goede voetballer.
Hij is met mij de vrije trappen specialisten van
de V.V. Gilze. Als keeper wat ver voor zijn
doel, ik lift hem er wel overheen of krul de bal
met vrije trap in de bovenhoek. Trouwens ook
met "Witte" wij kampioen geworden zijn in
seizoen '97198. Met mij in elftal grote kans op
kampioenschap." Zegt Orhan niet zonder
gevoel voor humor. Hoe ziet de toekomst er
uit? Hoelang blijft Orhan behouden voor de
V.V. Gilze? "Tot mijn veertigste ik minimaal
blUf voetballen. Het nieuwe seizoen
vermoedelijk in Gilze 4. Voor training ik
meestal niet zoveel tijd heb en Gilze 3
komend seizoen toch op goed niveau gaat
voetballen. Maar voorlopig ik niet aan stoppen
denken." Heeft Orhan naast het voetbal nog
andere hobby's? "Mijn werk in horeca en
voetbal zijn mijn hobby's. Zo'n g jaar ik deed
kick-boxen in Rotterdam maar dat nu
allemaal moeilijk te combineren." Zo vertelt
ons Orhan. Zij burgerlijke staat? "Je bedoelt
samenwonend of getrouud? lk lekker
vrijgezel. Af en toe wel een beetje verkering
gehad maar ik het nooit niet lang volhouden
kon, dat is het probleem. Maar dat ik nu geen
verkering heb, geen probleem, geen enkel
probleem. Ik goed naar mijn zin zo." Het
Europese kampioenschap gaat binnenkort van
start. Hoe schat Orhan de kansen van Turkije
in? "Turkije niet in staat om in halve finale te
komen. Over het algemeen zij spelen maar
een helft goed, dat is het probleem. Mrjn
voorspelling. Om plaats 1 en2 spelen Tsjechië
en Frankrijk en om plaats 3 en 4 Nederland en
Zweden. De Duitsers kom er niet aan te pas
deze keer." ls Orhan zijn stellige overtuiging.
Met deze voorspelling zijn we weer wat bij
gekletst met Orhan Yilmaz een verenigingslid
waar iedereen het graag mee te doen heeft en
zo met zijn positieve instelling bijdraagt aan
de goede sfeer binnen de V.V. Gilze. (ln
overleg met Orhan is geprobeerd zljn
spreektaal in het stukje over te laten komen)

Jos van Dongen
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\íAN DELFT SPORT

Voor leden van V.V. Gilze geldt een korting van 10% ll

GESPECIALTSEERD IN:

odidos a!--

I
UTPMENT

Doelstraat 1 1

51 01 PA Dongen
Telefoon.0162-312753

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 4514 45
fax.0161- 453432

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale timmerwerken
- Verkoop bouwm ateialen

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands verbond van ondernemers in de Bouwnijverheid svoB)
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F-pupillen:
1' groep P (Jan van Hoek), 36 pnt.
2" groep S (Shirley Goossens en

Mariska Peeters), 36 pnt.
groep N (Hans Botermans), 35 pnt
groep M (Geert Martens), 31 pnt
groep O (Henk Bijrij), 25 pnt
groep Q (Toon Romme), 20 pnt
groep R (Henk Pelkmans),20 pnt

E-pupillen
T*l-roep J (Peter Geerts), 30 pnt
2' groep K (Adriaan van Alphen), 23 pnt
3" groep I (Jan Broers), 22 pnt
4" groep H (Mark Aarts), 17 pnt
5" groep L (Raymond Bink), 16 pnt

Dpupillen
1" groep D (Martien van Gestel), 37 pnt
2' groep A (Piet Broeders), 35 pnt
3" groep E (Leo Díepstraten), 33 pnt
4' groep F (René Laurijsen), 32 pnt
5" groep G (André Frietman), 26 pnt
6" groep C (Gerard Laurijsen), 23 pnt
f groep B (Peter Blok), 15 pnt

Een speciale prijs was er te verdienen met het
gedrag tijdens het kamp waarbij sportiviteit
een van de factoren was. De prijs bestond uit
het bezoeken van een thuiswedstrijd van RKC
in de komende competitie en deze werd
geupnnen door de teams van Leo Diepstraten
en Jan van Hoek.
Nadat alle prijzen waren uitgereikt werd het
kamp afgesloten met het neerhalen van de
clubvlag en kon iedereen vermoeid maar
voldaan naar huis terugkeren.
Hieronder een beschrijving van hoe de
deelnemers het karnp ervaren hebben. De
verslagen zijn letterlijk overgenomen en geven
een prachtig beeld van hoe de deelnemers
zo'n kamp ervaren.

AANKOMST KAMP EN INRICHTEN TENTEN

OPENING KAMP EN MAKEN
GROEPSFOTO
GROEP M : Sooi Laurijsen, Rik
Breukhoven, Tim vd Ouweland, Tijn Kanters
en Christian v Ratingen

We kwamen met allen spullen naar het
voetbalveld. (Doen) Toen bragten we de
spullen naar de tent. we ginen toen de voet
tocht lopen .... toen gingen wij een teamshirt
maken. We hadden ook geluk met het weer,
wand de zon bleef aleen op.

VOETTOCHT EN TEAMSHIRT MAKEN
GROEP K : Bas van Alphen, Sven
Leijs, Robin Rombouts, Rick Winter en Wessel
vanZon

We vonden het leuk. We moesten peperkoek
happen zonder handen. En dat viel niet mee.
De ijsjes waren lekker. En er was ook nog
ezeltje prik. We hadden de eerste prijs met de
joker maken. Toen moesten we gaan slapen.

íE KAMPNACHT
GROEP N : Ray Cornelissen, Joris
Kennes, Paul Ligtenberg, Mark Verheyen,
Ruben Cornelissen en Robin van Gestel

Savonds zat iedereen te kletsen. We sliepen
pas om half één. Toen we naar bed moesten
zat de E nog kussengevecht te doen. Wij
hadden ook kussengevecht gedaan en dat raras
heelerg leuk.

OPSTAAN EN ONTBIJT
ZATERDAGMORGEN
GROEP S : Pim Martens, Yori de
Ling, Loewy Hermans, Bjorn Geerts en Danny
BUrU

lk wert(d) waker en Pim en Yori en loewy
waren al waker en toen gingen wij een beetje
te spelen. Toen ik wakker werd horde ik
teletubies muziek. Er lag een eierkoek op het
bord. Loewy kreeg een eierkoek var danny.
Tip tap top, team S zet hem op.

íE GEDEELTE TWAALFKAMP
GROEP H : Sanne van Alphen,
Niels de Bresser, Paul Gosens, Marijn van
Loon en Tom Ludwig

We moesten ons goed voorbereiden. Toen het
begon moesten we minivoetballen. We
hadden gewonnen met ons superteam. Toen
ging het niet zo goed. de tegenstanders
kwamen snel op 0-1 voorsprong bij het
Eilandvoetbal, Wij konden maar 1 punt maken

3"
4'
5"
6"
7"

GROEP A : Joost
Sander Hermus, MÍchel van
Michielsen en Stijn Laurijsen

Coppens,
Hoek, Bas

De aankomst was goed geregeld voor de
auto's. Je moest eerst kijken bij wie je zat en
welke trainer je had dit stond op een bord.
daarna kon je je tent ínrichten en ook ktjken
naast wie je wilde gaan liggen. We gingen niet
naast Piet Broeders liggen want die snurkte.
Dat wisten we uit ervaring van vorÍg jaar.
Uíteindetijk ging Michel de uÍtdagíng aan.

D? Ywfict 2OOO, poglno t
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AUTOBEDRIJF

Lange Wagenstraat 19, 5126 BA GILZE
Telefoon 01 61 - 45 13 03 - Fax 0161 - 45 3277

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
rt voor een goede gebruikte wagen

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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men tot zijn beschikking heeft, zijn twee vier-
tegen-vier veldjes uitgezet.
De mini F-pupillenteam (B tot 10 spelers van
beide verenigingen) worden op de
accommodatie gesplitst in twee even sterke 4-of S-tallen. Er wordt dan een halve
"competitie' vier-tegen-vier gespeeld, waarbij
elke speelronde 12 minuten duurt.
Na afloop van de halve "compet1tie,, worden
nog strafschoppen genomen, zoals dat nu ook
al gebeurt na het zeven-tegen-zeven.

Waarschijnlijk zullen wij het komend seizoen,als er genoeg aanmeldingen voor
binnenkomen, óók in ieder geval met één keer
een team van I tot 10 mini F-pupillen deel
gaan nemen aan deze nieuwe competitie vier_
tegen-vier.
ln het afgelopen seizoen 1999-2000 hebben
wij hieruoor de belangstelling al gepeild op de
basisscholen in Gilze en dit zullen we nu zeker
wéér gaan doen, nu we het mini vier-tegen-
vier concreet kunnen maken!

Toon Faes

Rabobank
Rqbobqnl-Ps llenkomp 2OOO
Ondanks de evacuatie van alle deelnemers op
zaterdagavond kunnen we met recht zeggen
dat ook de 7e editie van het RaboÈank-
pupillenkamp als zeer geslaagd in de boeken
genoteerd kan worden. Vol goede moed
begonnen g7 kinderen en een flink aantal
vrijwilligers op vrijdagavond aan het kamp.
Nadat de tenten en de kleedkamers waren
ingericht werd het kamp officieel geopend door
Linda Spapens, samen met de vooaitter van
de V.V. Gilze, Aimé Cruysbergs. Nadat alle
ouders waren uitgezwaaid werd de groepsfoto
gemaakt waarna de teams vertrokken voor de
voettocht door Gilze. Bij terugkomst was er
een lekker broodje knakuorst en vervolgens
werd er begonnen met het maken uan net
teamshirt wat als joker ingezet zou worden bij
de twaalfkamp van zaterdag. Na een stevig
kussengevecht en nog lang heen en weer
lopen naar de tenten werd het uiteindelijk een
beetje rustig op het kampterrein. Maar niet
voor lang, want al vroeg staken de eerste
kinderhoofdjes weer buiten de tenten. Na het
voortreffelijke ontbijt werd een begin gemaakt

met het eerste gedeelte van de twaalfkamp.
Na het versterken van de inwendige mens was
er het levend ganzenbordspel geheel in een
nieuw jasje gestoken. Gelukkig waren er
trjdens dit spel diverse periodes waarop men
het iets rustiger aan kon doen en hiervan
werd, vanwege het broeierige weer, dankbaar
gebruik gemaakt. Vervolgens stond het
tweede deel van de twaalfkamp op het
programma en de middag werd afgesloten met
het maken van een teamfoto. Terwijl de
kinderen in de eettent zaten te genieten van
een overheerlijke maaltijd barstte buiten het
noodweer los. Een forse onweersbui ging
gepaard met een stevige hagelbui en de
neerkomende regen had ervoor gezorgd dat
het kampterrein grotendeels blank stond. De
grond onder de eettent veranderde gedeettelijk
in een modderpoel en in de slaaptenten had
het noodweer ook flink huisgehouden.
Ongeveer 35 slaapzakken waren tot op de
draad toe nat en het vele water in de tenten
heeft ons moeten besluiten om het kamp
tijdelijk te onderbreken. Telefonisch werd er
contact opgenomen met de ouders om de
kinderen op te komen halen en gelukkig waren
de meesten snel bereikbaar. Afgesproken
hierbij werd dat iedereen zondagmorgen om
08.00 uur weer terug zau zijn voor het ontbijt
om daarna het kampprogramma weer te
vervolgen. 95 kinderen waren er al voor de
afgesproken tijd en nadat de twee uitslapers
waren gebeld was de groep snel compleet.
Onder een stralende zon werd het
zondagprogramma afgarerkt. Eerst het trap
ren-spel, daarna de oberrace en tenslotte,
onder luide aanmoedigingen van de ouders,
de altijd weer spectaculaire trimloop. Nadat
iedereen zich had gedoucht werd begonnen
met de prijsuitreiking. Begonnen werd met een
dankurcord richting de vele sponsors die het
mogelijk hebben gemaakt dit kamp opnieuw teorganiseren. Door onvoorziene
omstandigheden is een van de sponsors
hierbíj niet genoemd en graag wit ik dit langs
deze manier proberen goed te maken. Office
Point Center Hulten, hartelijk dank voor jullie
financiële steun. Vervolgens werden de
leiders, de keukenploeg, de bouwploeg, de
posten van de voettocht en de werkgroep in
het zonnetje gezet voor hun inbreng om dit
kamp te doen slagen. Alvorens de uitslagen
van het kamp bekend werden gemaakt werd
het nieuwe verenigingstenue van de V.V.
Gilze voor de komende jaren geshorrud, en

'gezien de positieve reakties heeft de
Kledingcommissie een hele goede keus
gemaakt. Dan waren er de uitslagen in de drie
categorieën.

Oe Ygorrea, 2000, 7



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 2i

5126 NE Gilze
tel: Oí 6{ -451548

a.r**"t "aao

a

a

a

Eetcafé
' D'n Brooy

9) .è'*u. 
o"r"1rago'

ledere 3 maanden wisselend keuzemenu
Drie gangen fl 35,00



lliesws van de mlssic

Eindstanden seizoen I ggg-2000

Beginnend met Gilze B 1: Zij zijn als zesde
geeindigd in hun volle competitie met 2g
punten uit 20 wedstrijden, doelsaldo 44 voor
en 41 tegen.
Gilze B 2 eindigde in hun Voorjaarsreeks op
de zesde plaats met 4 punten uit .10

wedstrijden, 15 doelpunten voor en 47 tegen.
Gilze C 1 is kampioen geworden met 23
punten uit 10 wedstrijden, 37 doetpunten voor
en 17 tegen. Hierdoor promoveren zij naar de
2e klasse!
Gilze C 2 eindig de als derde met 19 punten
uit 10 wedstrijden, 30 doelpunten voor en 20
tegen.
Gilze C 3 eindigde als vierde met 6 punten uit
8 wedstrijden, 10 doelpunten voor en 42
tegen.
Gilze MeÍsjes 1 eindigde als derde met 6
punten uit 6 wedstrijden, S doelpunten voor en
8 tegen.
Gilze Meisjes 2 werd kampioen in hun reeks
met het maximum aantal punten van 24 uit g
wedstrijden, 47 doelpunten voor en slechts
twee tegenl
Gilze D 1 eindigde in hun volie competitie op
de derde plaats met 43 punten uit 22
wedstrijden, 62 doelpunten voor en 30 tegen.
Gilze D 2 werd vierde met ÍS punten uit 10
wedstrijden, 31 doelpunten voor en 32
doelpunten tegen.
Gilze D 3 behaalde de derde plaats met 15
punten uit 10 wedstrijden, 21 doelpunten voor
en 46 tegen.
Gilze E Í werd ook kampioen in hun reeks met
28 punten uit 10 wedstrijden, 62 doelpunten
voor en 9 tegen.
Gilze E 2 werd vijfde met 8 punten uit 10
wedstrijden, 26 doelpunten voor en 38 tegen.
Gilze E 3 werd derde met 15 punten uit tO
wedstrijden, 38 doelpunten voor en 31 tegen.
Gilze E 4 werd ook derde met 14 punten uit 10
wedstrijden, 32 doelpunten voor en 30 tegen.
Gilze E 5 werd vierde met 12 punten uit 10
wedstrijden, 28 doelpunten voor en 58 tegen.
Gilze F 1 is ook kampioen geworden met het
maximum aantal van 30 punten uit 10
wedstrijden, 63 doelpunten voor en 8 tegen.
Gilze F 2werd ook al kampioen met 28 punten
uÍt 10 wedstrijden, 51 doelpunten voor en 7
tegen.
Gilze F 3 werd tweede met 25 punten uit 10
wedstrijden, slechts één punt minder dan de
kampioen, 34 doelpunten voor en 6 tegen.
Gilze F 4 werd derde met 15 punten uit 10
wedstrijden, 48 doelpunten voor en 41 tegen.

Tenslotte, Gilze F 5 werd derde met 1g punten
uit 10 wedstrijden, 39 doelpunten voor en 26
tegen.

Voorlopige indelingen teams voor het
nieuwe seizoen 2000-2001
Vóórdat de vakantie begint, hebben alle
spelers persoonlijk bericht gekregen van de
(voorlopige) indeling in een team voor de start
van de nieuwe competitie seizoen 2000-2001.
ln deze brief zal ook de eerste trainingsavond
en aanvangstijd genoemd worden.
Wat nu op dit moment al verder vaststaat, is
dat op zaterdag 26 augustus de eerste
Bekerronde gespeeld zal worden voor Gilze A
1, Gilze B 1, Gilze C 1, Gilze C 2, Gitze
Meisjes 1, Gilze Meisjes 2, Gilze D 1 en Gitze
D2.
Op zaterdag 2 september start voor alle teams
de competitie 2000-2001.

Grote Club Aktie
Op zaterdag
Joten voor ,

Door de KNVB is in
besloten, dat het met

r 9 september start de verkoop van
de Grote Club Aktie weer. Dan

krijgen alle Jeugdspelers weer een intekenlijst,
waarmee zij loten kunnen verkopen. Daarbij is
dan van elk verkocht lot één gulden van de
opbrengst bestemd voor het team zélf. Dit is
dan meestal een extra bedrag, wat te
besteden is voor een aktiviteit van dat team,
bijvoorbeeld bij de seizoensafsluiting!

Miní F-Pu

de voorjaarsvergadering
ingang van het komende

seizoen mogelijk is, dat voor 5- en 6-jarige F-
pupillen vier-tegen-vier gespeeld kan worden,
georganiseerd door de KNVB.

Het betreft voor het seizoen 2000-2001
spelerVspeelsters die geboren zijn in 19g4 en
1995.
Let op! Opgemerkt r,rrordt, dat S-jarigen - op
het moment dat ze 5 jaar uorden - alléén
mogen uitkomen in mini F-pupillen vier-tegen-
vier. Kinderen geboren in de jaren 1gg4 en
1995 mogen op het moment dat ze 6 jaar
worden in de mini F-pupillen vier-tegen-vier of
in F-pupillen zeven tegen zeven spelen. Dit is
afhankelijk van de voetbalontwikkeling van de
betreffende speler/speelster en af hankel ij k v an
de mogelijkheden van onze vereniging om de
teams te kunnen indelen.

De mini F-pupillenteams urcrden in de najaars-
of voorjaarsreeks ingedeeld en spe,en
wedstrijden zoals door de KNVB zi)n
vastgesteld. De teams gaan mee met de
algehele afgelastingen. Op het halve veld, dat

D" Vwrrer, 2000, ö
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Ilieqws vsn 0W
ropportenclub

S upporterscl ub.berichten.
Een seizoen met veel ups en doams ligt achter
ons. Vele kampioenen maar ook degradatie
kende dit seizoen. Maar met alle hoofden de
goede richting in dan gaan we er weer voor.
Was het al maar zover. Van ons mag het snel
weer beginnen, ja toch? Na de storm van
zondag 28 mei komt er gelukkig weer wat
beter weer aan. Dat mogen we toch
verwachten. Dus hopelijk is het met het
pupitlenkamp lekker droog en zonnig weer.
Met de survival hebben we veel geluk gehad
met het weer en de sfeer onderling r,vas
perfect dat kon niet beter. De komende tijd
(de stille tijd) gaan we samen nog wat
uerkzaamheden op en rond het sportpark
verrichten. Schilderen schoffelen, repareren,
boeiboorden van de kantine vervangen en nog
wat andere klusjes zodat u straks allemaal
weer op een net en vezorgd sportpark komt.
Binnen en buiten alles netjes schoon en dat
allemaal dankzij onze vrijwilligers. Wees daar
zuinig op en help deze mensen mee om alles
netjes te houden.

Nieuwe leden zijn zoals u weet van harte
welkom bij onze supportersclub. U kunt zich bij
ons aansluiten voor maar twee tientjes per
seizoen. Uw bijdrage rarordt dan weer besteed
aan de activiteiten van de supportersclub en
van de v.v. Gilze. Steun aan het Rabobank-
pupillenkamp, teamactiviteiten, pupillenbingo,
Zwaluurentoernooi, traktatie van de
kampioenen en bekerwinnaars en
ondersteuning van de gehele V.V. Gilze. Wij
organiseren kaartavonden in de
wintermaanden en jaarlijks een gezellige
Kerstclubavond die altijd zeer druk bezocht
wordt.
Mocht u belangstelling hebben om lid te
worden. Dan even bellen naar 45554g of
455'187 of spreek een bestuurslid van ons aan.
Wij heten u dan graag welkom.

Wij bedanken de kantinemedev,rerkers Frans,
Ria, Cees, Simone en John voor de goede

bediening en de gezellige samenwerking met
onze supportersclub. Op deze voet hopen we
door te gaan met de nieuwe kantinemensen.

Wij wensen het bestuur van de V.V. Gilze een
goede afloop toe om de ontstane vacatures in
te vullen. Ja, deze mensen hebben veel werk
vezet en nog zeer veel werk voor de boeg
zoals sponsors, kleding en
kantinemedewerkers enz. enz. Bestuursleden
nogmaals succes hiermee.

Ook wensen wij al onze trainers en leiders een
goed en sportief seizoen toe met daarbij
goede resultaten. Ja, ook deze mensen
besteden veel, zeer veet tijd aan de V.V.
Gilze. Ook de mensen die achter de schermen
werken. Betreft bijv. wedstrijden regelen,
standenl ijsten, ledenl ijsten, wedstrijdv erslagen
en het maken van het clubblad. Ja, een
schouderklopje of een bedankje voor deze
mensen dat mag gerust en deze mensen zijn u
dan weer dankbaàr voor. Tot slot wensen wij
ieder een zeer prettige vakantie toe met
hopelijk veel goed weer.

Bestuur Supportersclub

lk geef dc pen door ssn araaat

f,d
lk ben getrotrwd met Antoinet en heb 3
kinderen. lk ben timmerman van beroep
en doe service en onderhoud en kleine
verbouwingen. Wij hebben eerst 3 jaar in
Bavel gewoond en daama zijn we naar
Gilze verhuisd. lk voetbalde in die tijd bij
Molenschot, daar heb ik 5 jaar
gevoetbald. Na die tijd wilde ik toch nog
iets doen in de sport. Omdat ik vlak bij
Cees Kock woon was de link gauw gelegd
en ben ik begonnen als trainer in Gilze op
10 september 1991. Samen met Cees
hadden we het C-elftal. Dat viel niet mee
het eerste seizoen. Maar ik had een
goede leermeester aan Cees. Daama ben
ik van de C naar de F gegaan, toen naar
de E en daama naar de D. lk heb ook nog

JVSL-cursus gedaan. Het afgelopen
seizoen heb ik de D2 gedaan, samen met
Peter Blok waarmee ik een goede band heb
opgebouwd. Het volgende seizoen ben ik
gevraagd om jeugdcoördinator te worden van
de E en F-pupillen. Ook zit ik in de werkgroep
voor het jeugdkamp. Nu ga ik stoppen met

. schrijven en wens iedereen een sportief en
voetballend seizoen. En de pen........... tja, die
wil ik doorgeven aan Jan van Hoek.

Oe Yoorrer, lurl 2OOO, ,
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Zaterdagochtend, half tien.

Voor Willem een geweldige dag.

Hij scoort net zijn tweede doelpunt

van de wedstrijd.

Niet direct een moment dat je
koppelt aan een verzekeringsmaat-

schappij. Maar ook dit is Interpolis.

Want naast die grote en innovatieve

verzekeringsmaatschapplj zijn wij
een organisatie die erg betrokken

is bij de lokale
gemeenschap. En daar ook graag

iets voor doet. En daarom sponsoren

wij Willem II.
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pels & joosten bv

VOOB AI UW BEGLAZIIIGET!,

Als het goed en snel moet !!ll

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
Telef oon 0161 -12273Os
TeleÍax 0161 -,225804



en verder niks. de eindstand was 1G1. tvlet het
kussengevecht was het heel spannend. We
hadden maar net verloren met 10-9. De spelen
waren in de morgen heel leuk en we kunnen
nu alvast weer zeggen: Tot volgend jaar.

ETEN OP ZATERDAGMIDDAG
GROEP Q : Sjors Legius, Jimmy
Louws, Remco van Hoek, Jamy BijrU en
Maikel Nijmeijer

We eten samen ín de tent. De tafel stondt vol
met lekkere dingen.Jammer dat de
yogherddrink op was. Er was wel lekkere
peperkoek. En heel warm in de tent. En van
de teletubbies nog een appeltje. Toen (E) met
een volle buík naar buiten.

LEVEND GANZENBORDSPEL
GROEP B : Marco Biemans, Frank
van Engelen, ïom van Gestel, Roy Sprangers
en Roy Thielen

Het levend ganzenbord was leuker dan vorig
jaar. Maar het weer was te heet. Het mogt wat
langer duren want we hadden 2 spelletjes niet
af. De spelletjes waren leuk en je hoefde niet
lang te wachten als vorig jaar.

2e GEDEELTE TWAALFKAMP
GROEP R : Bram vd Kolk, Nick
van Hoek, Erik de Graaf, Timo Dessein en
Sjoerd Bastiaansen

Wij zijn naar het kussen gevecht geweest en
wij hebben behoorlijk wat klappen gekregen.
Alleen waar je wel voor moest uitkijken was
als je er bijna afviel dan moest te gelijk
loslaten. Anders kreeg je heel wat
schaaftnpnden!

TEAMFOTO MAKEN
GROEP O : Kevín Ermens, Neíl
Pelkmans, ïim van Gestel, Chris
ïimmermans en Rob Ermens

O O O: wij zijn zo.lk vind het heel leuk op het
kamp. Maaar ik vond het jammer dat het ging
onweren en het was afgelast. Gelukkig mogten
ure de volgende dag weer terug. ïrap en
renspel is heel leuk en brílletjesvoetbal ook.

ETEN OP ZATERDAGAVOND
GROEP F : Luuk Akkermans, Nick
Klaassen, Roy Looijkens, Joey van Pijlen en
Rik Reinieren

Het regende hard tijdens het frieteten. We
konden bijna zwemmen in alle tenten. Het
eten dat we kregen bestond uit eerst een
overheerlijke groentensoep met balletjes,
waarop een flinke porsie griet volchde. Met
een knakworst erbij. En begon langzaam te
regenen. Steeds harder te regenen dat de
grote tent blank stond. Na de regenbui gingen
de leiders de schade opmeten en ondertussen
gingen de kids moppen vertellen. Toen
kwamen de leiders binnen met een baalend
gezicht en zeide dat we naar huis toe
moesten.

NOODGEDWONGEN VERTREK NAAR HUIS
OP ZATERDAGAVOND
GROEP I : Jeroen van Alphen,
Luc Kanters, Ron van Loon, Alexander van
Ratingen en Luke Thielen

Gisteren avond begon het te regenen. naar
lang te wachten moesten we naar huis om
daar te slapen. S'ochtens moesten we om 8.00
terug zijn om het kamp te vervolgen.

GROEP P : Jeroen Romme, Linda
Spapens, Pablo Botermans, Stan van
Engelen, Reno de Ling en Bart Pelkmans

lk vond het jammer dat we naar huis moesten.
maar ik wou niet in de regen slapen of in de
kleedkamer en trap-ren-spel is ook leuk. lk von
het bank veotbal leuk ik von het jamur dat het
niet dor ging. Het was niet leuk dat we naar
huis moesten.

2e KAMPNAGHT
GROEP L : Martijn Denissen, Jette
Dessein, Rudy van Hoek, Martijn Huigen,
Thomas Kock en Rick Smeekens

lk vond het jammer dat het afgelast is. Maar
ze hebben de juiste beslissing genomen. Best
leuk, spellets erg luk. lk vond het jammer dat
we naar huis moesten en dat we geen
kussengevecht konden doen. lk vond het niet
leuk dat we naar huis moesten. lk vond het
niet leuk dat het werd afgelast want we misten
het kussengevecht maat ze hebben het risico
niet genomen om op V.V. Gilze te blijven
slapen. lk vond het jammer dat het zo ging
regenen en dat de speltjes niet door gingen en
dat er in de tenten water door liep.
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OPSTAAN EN ONTBIJT ZONDAG
GROEP J : Rob Henderson, Nick
MarÍnus, Tommie van Moorsel, Cas vd Velden
en Gijs Wírken

We moeten veelte vroeg opstaan, en we gaan
veelte laat slapen. s'ochtens is het moeílijk uit
je bed te komen. We hebben thuís geslapen.
Om 8.00 moeten we weer op het veld staan.
De ouders moesten ons op haÍlen. we vonden
het níet leuk om naar huis te gaan. AIIes was
goed geregeld. We komen volgend jaar zeker
weer terug.

TRAP.REN.SPEL ZONDAG
GROEP C : Edo van Broekhoven,
Sjoerd Diepstraten, Ronald Gosens, Thijs
Kennes en Bas Vermeulen

Na het slechte weer van zaterdag ging zondag
het kamp weer verder. Alleen was er geen
bankvoetbal (jammer). We vonden het trap-
ren-spel allemaal heel erg leuk. Alleen
verloren we er 5 en wonnen van onze
tentgenoten met21-20

OBERRACE
GROEPE : ïhomas Bakermans,
Ruud van Heijst, Arjan Huigen, Joris Kock en
Wout Wouters

ledereen vond het wel leuk. De eerste keer
hadden we geluk omdat Sjoerd een bekertje in
onze emmer gooiden. Op het eind werd
iedereen nat gegooid.

ÏRIMLOOP
GROEP D : Ríchard van Gestet,
Rob van Hellemond, Kevin Kennes, Martíjn
Rijvers en Sander fimmermans

ln het begin gíng Rob v Hellemond er als een
speer van door. De voorsprong was groot,
Ínaar werd steeds kleiner door de
vermoeídheid. Toen we werden ingehaalt,
kwamen we steeds verder achter te lopen. ln
de laatste ronde is het publiek nog flink nat
geworden. Het ís voor ons nog spannend, want
we weten nog níet of we 1e of 2e zrln
geworden.

PRIJSUITREIKING EN AFSLUITING KAMP
GROEP G : Yassir Al Yassiri,
Martijn BIok, Joey Faes en Martin Laurijsen

Na de vermoeiende trimloop begon de
prijsuitreiing. Het begon met het opnoemen
van alle sponsors & medewerkers. En toen

lieten ze de nieuwe tenue van V.V. Gilze. (het
was erg mooi). Het keeperspak werd ook laten
zien en toen kwam de prijsuitreiking. Ze
begonnen met de F-pupillen van onder naar
boven. Toen kwamen de Etjes. bij de Etjes is
de Team van Peter Geerts 1e ganorden. Als
laatste l<wam de D. De winnaar was team B
van Martien v Gestel. Linda en Amé sloten het
kamp af door de vlag te strijken. Tot volgend
jaar.

wlST U DAT........
. Raymond Bink het zo erg vond dat hij niet

aanwezig kon zijn bij het opbouwen van de
tenten dat hij spontaan een paar zakken
worstenbrood had klaargezet voor de
bouwploeg.

r dokter John het op zijn verjaardag maar
druk had in zijn apotheek en met de
blessures op het veld.

o Martien van Gestet op zijn 46-jarige leeftijd
al als opa wordt bestempeld door zijn
winning team.

o Christ Pelkmans tegenwoordig sportief
gekleed gaat sinds hij zijn kleren haalt uit
de zak van Max, maar hij nog steeds bang
is dat zijn benen bruin worden.

o Janet al ruim voor het kamp de
kampherinneringen wilde maken maar toen
besefte dat de foto's pas op het kamp
gemaakt zouden worden.

. de afstandsbediening van William alleen
maar werkt als hij hem tegen de televisie
houdt.

r §€woon iedereen van de organisatie snurkt.
o Henk Pelkmans de witte kalk van de lijn

omhoog hoort springen.
o Leo en Mart pas eerlijk spelen als er

iemand van de werkgroep aanwezig is.
. Peter Geerts niet doet aan tljdrekken maar

als het gevaarlijk wordt tegen zijn team
zegt: laat de bal maar liggen.

o Christ Pelkmans het na de eerste kampdag
ge\ffoon lui krijgt.

. de teletubbies op zaterdag verkoeling
hebben gezocht in de koelcellen van
Zuivelhandel Van Hoek, dit vanwege het
zeer warme weer

o de teletubbies het in de koelcellen toch
weer warm kregen omdat ook Bertina in de
cel kwam staan

o de teletubbies toen maar naar de mobiele
koelcel van Frank zijn gereden;

. een vader tegen zijn zoontje zei: kijk
jongen, daar heb je "Tom en Jerry" en dat
de teletubbies toen heel verbaasd
doorfietsten
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a Joost Appels, Hans Hamels en William de
Jong scheidsrechter zouden zijn op
zaterdagavond maar hier niet aan toe
kwamen vanwege het noodweer.
de organisatie hoopt dat zij zich volgend
jaar weer beschikbaar willen stellen.
na het noodweer van zaterdag enkele
kinderen het trap en zwemspel wilden gaan
spelen.
een kind bij het noodgedwongen vertrek op
zaterdag verwachte dat de organisatie nu
wel geld over zou houden, maar dat een
andere deelnemer wist uit te leggen dat het
duurder zou zijn nu er g8 ouders gebeld
moesten worden.
op zondag bij het vertrek een kind vraagt of
hrj nog een nacht mocht blijven want zijn
moeder had gezegd dat hij twee keer
mocht blijven slapen.
de foto's die gemaakt zijn tijdens het kamp
te bezichtigen zijn op de fotokijkdag van 22
junivan 18.30 tot 20.00 uur.
de werkgroep terug kan kijken op een erg
succesvol kamp.
zoiets alleen maar bereikt kan worden met
de fantastische inzet van velen.
de urerkgroep iedereen wil bedanken voor
diens inbreng en \ Íeer voorzichtig gaat
denken aan het kamp 2001.

werkzaamheden om alles netjes en ook zeker
proper te houden. Bouwers en sjouwers
bedankt voor jullie inzet. Niet te vergeten de
scheidsrechters en iedereen maar dan ook
iedereen die op welke wijze dan ook ons
kampweekend liet slagen. Een gezellÍg
samenzijn op de zondagavond met alle leiders
en organisatie met vele vermoeide gezichten
en voeten. Helaas konden een paar mensen
niet aanwezig zijn en hebben dus helaas deze
gezellige avond gemist. Met een drankje en
een hapje waaronder een lekker slaatje
aangeboden door onze zuivelman van Hoek
waarvoor onze dank. ledereen heeft zijn of
haar contract op deze avond verlengd. Er
waren geen afmeldingen binnen bij de
organisatie. Dus allemaal tot volgend jaar bij
het B" kampweekend van de V.V. Gitze.
Bedankt namens de mensen van de keuken
en de organisatie.

llieswr van de
qktiviteitencom m issÍe

Fietstocht
Op het moment dat dít artikeÍvoor dit ctubblad
wordt samengesteld wordt door een aantal
mensen gewerkt aan de voorbereíding van de
laatste aktiviteit van dít seízoen: de fietstocht.
Dit behoeft echter wel enige toelichting. Door
omstandigheden kon ik ondanks de
toezegging die ik had gedaan, geen tijd vrij
maken om zo'n tocht samen te stellen. Met
nog twee weken te gaan voor de geplande
datum (25 juni) adviseerde ik Peter Blok de
fietstocht dit jaar niet te laten plaatsvinden,
ondanks het succes van vorig jaar. Echter, dit
kwam enkele leden ter ore en zij namen het
initiatief over en zagen mogelijkheden om
alles bínnen enkele dagen voor te bereiden.
Nu nog hopen op voldoende deelname, maar
het EK is toch pas laat op de dag op TV, dus
dalzal geen probleem hebben opgeleverdÍ

Mixed-toernooi
Dit voetbal-toemooi, voorjong en oud, man en
vrouw, jongen en meisje, lid en supporter,
kortom voor iedereen die eens tegen een
balletje wil trappen, is wederom een groot
succes geworden. Uiteindelijk ging de ploeg
van Nard Michielsen met de winst aan de haal,
maar eerlijk gezegd zijn alle spelers het er
roerend over eens: deelnemen is belangrijker' dan winnen. De bijbehorende beker werà door
de zoon (Wil) van de naamgever (De Jos van
Wanrooy-wisselbeker) uitgereiK aan de
winnende ploeg.

a

a

a

a

a

o

a

Het keukenteam bedankt ullie allen
Ja jullie allemaal klein en groot die deelnamen
aan het kampweekend 2000 bedankt. Ons
team heeft veel plezier en vreugde gehad
tijdens deze dagen. Jullie waren goede
tafelgasten. Goed eten en drinken en de boel
netjes achterlaten zoals dat hoort. Zonder
meer klasse. Jullie weten allemaal wat er op
tafel stond maar wij willen dat de ouders toch
even laten weten. Wat jullie samen allemaal
op hebben deze dagen. Niet schrikken. 300
Eierkoeken, 10 ontbijtkoeken, ZO0 pakken
chocolademelk, yogo en melk, 60 pakken vla
en yoghurt, 50 liter soep, 5 kisten appels, 550
knakworsten, 900 plakken snijwaren en kaas,
50 broden en vele honderden liters ranja,
cola, sinas en up, vele dozen met chips, vele
dozen en zakken snoep en koek, vele ijsjes
en wat je dan nog mee naar huis kreeg. Dit en
nog vele andere producten hebben jullie
samen op. Ook de keukenploeg wil al onze
sponsors bedanken voor hun bijdragen aan
ons kampweekend. Zonder deze mensen
konden wij niet zoveel uitdelen. De
keukenploeg willen wij bij deze ook bedanken
voor hun inzet en goede vezorging van al
onze deelnemers en bovendien de gezellige
samenwerking met ons allen. De
schoonmaakploeg danken wij voor hun
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GESPECIALISEERD IN

CLUBKLEDINGEras Spoft
Dorpsstraat 23
486I AACHAAN/
Tel./fax: 0l6l-491 613

BOVAG-garantie Autopas
rum a

ffi Auto Verwilrnererf '
Nieuwstraat 30a - 5126 CE Gilze

Tel. 0161 - 45 19 04 - Mob.Tet. 06 - 53384991

* APK II Keuringen (onaflhankelijk)
* ook dieselroet-meting
* Reparatie
* Spuitwerk
* Automaterialen
* In- en verkoop nieuwe en gebl'uikte auto's* bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooiiers.Venuijmeren



Survivalvoor junioren
Op zaterdag 27 mei gíngen we met ca, 40
juníoren naar "het bos van Johan Oprins" waar
Johan en Bert de Bruíjn een mooí parcours
hadden uitgezet. Dankzíj de hutp van enkeÍe
Íeiders en het beschíkbaar stellen van wat
materialen, konden de juníoren genieten van
deze sport. Survival, het woord zegt het al,
echt een overwinníngstocht. Ongetwijfeld zal
de survíval ook volgend jaar weer op de
agenda komen. Na afloop werden de juníoren
nog onfuangen Ín de kantíne, waar men enkeÍe
broodjes met rivorst kreeg aangeboden en
frisdrank naar behoefte.

Seizoenafslu itingsfeest llicuwe hoofdrponÍors!

van het seizoen
Door de leden werden vooraf een drietal
kandidaten genomineerd:
o Frans Aarts
o Jan Boomaars
. Frank van Hoek
De aanwezige leden op de verenigingsdag
konden vervolgens hun stem uitbrengen op
één van de 3 kandidaten. Uiteindelijk ging
deze eervolle titel naar Frank van-Hoek, die
overigens liet weten, er op de 1e plaats heel
blij mee te zijn, maar op de 2e plaats zich ook
liet ontvallen, dat er vele anderen binnen de
verenlging, naast de andere twee
genomineerden, feitelijk elk jaar mogen
krijgen. Zonder vrijwilligers kr[g immers
nauv'relijks iets voor elkaar, ze zrln goud
waard.

ln de grote tent die in samenwerking met het
pupillenkamp werd geplaatst naast ons
clubgebouw, vond ook het jaarlijkse
seizoenafsluitingsfeest plaats. Er was gezorgd
voor een koud- en warm-buffet, het drinken
was naar keuze, dat alles voor een all-in
bedrag van 30 gulden per persoon. De
eerlijkheid gebied te zeggen dat de stemming,
ondanks de 130 aanwezige personen, een
beetje 'tam' w:ls, wellicht hadden vele
aanwezigen hun gedachten al bij de het EK en
was men benieuM naar de prestaties van
Nederland. Toch werd er in groepjes gezellig
nagepraat over het afgelopen seizoen.

Wílliam Akkermans

llieswe kle{ing Y.lí. Gilze
Op de verenigingsdag is het nieuwe
wedstrijdtenue van de V.V. Gilze voor de
komende 4 seizoenen gepresenteerd. Vanaf
december 1999 is een kledingcommissie
(Frank van Hoek, Mart Machielsen, Jurgen
Heessels, Tineke van Vugt en William

Akkermans) zoekende geweest naar een fraai
tenue. Maar niet alleen dat, er diende ook een
nieuw trainingspak en spelerstas voor de
selectie worden bepaald, en natuurlijk een
nieuwe coachjas voor alle leiders. Voor wat
betreft het nieuwe wedstrijdtenue werd ook de
hulp ingeroepen van Joost van Puijenbroek.
Op aangeven van de kledingcommissie en zijn
eigen ideeèn maakte Joost wat schetsjes en
uiteindelijk is daaruit een keuze gemaakt. Een
resultaat waarop we met de hele vereniging
trots kunnen zijn. De kwaliteit van de gebruikte
stof voelt heel prettig aan, de keuze voor de
voetbalkousen heeft de meeste discussie
opgeroepen. Want de meningen zijn hierover
verdeeld, maar de kledingcommissie is
unaniem van oordeel dat de kousen met het
tenue een fraai geheelvormen. Laten we maar
zeggen dat de kousen "gedurfd" zijn en het
gewoon wat wennen is. Uit een kleine opinie-
peiling onder de leden blijkt dat met name de
jeugdleden heel enthousiast zrjn over de
kousen, het tenue vindt haast iedereen erg
mooi. Wat ook het vermelden waard is, alle
nieuwe kleding wordt geleverd door
Schoenhandel Maritama. Verschillende
sponsors en andere bedrijven zijn destijds
gevraagd een offerte uit te b,rengen.
Uiteindelijk viel de keuze op Maritama. Gezien
de eerste resultaten van het getoonde tenue,
heeft Maritama het vertrouwen volledig
waargemaakt. Complimenten hiervoor!

William Akkermans

Op het einde van dit seizoen lopen de
bestaande sponsor-contracten af. Gelijktijdig
met de gebruiksduur van het wedstrijdtenue,
waarop zoals gebruikelijk ook de hoofdsponsor
wordt vermeld, was er ook voor de commissie
Sponsoring&PR werk aan de winkel.
Drankenhandel Van Enschot bv, al 6 jaar lang
hoofdsponsor van onze vereniging gaf aan dat
verlenging van het contract niet zou
plaatsvinden. Jammer natuurlijk, want we
waren als V.V. Gilze erg tevreden en dankbaar
tegelijk voor de belangrijke steun van Van
Enschot bv, met name in de persoon van Joke
van Enschot. Zonder die steun zouden we als
vereniging niet hebben kunnen bereiken van
hetgeen er nu staat. We begrijpen de keuze
van Joke voor de volle 100o/o, maar kregen
direct een last op onze schouders: "hoe nu
verder?". ln eerste instantie zijn alle bestaande
sponsors benaderd m.b.t. een eventuele
verlenging. ln veel gevallen is dat gelukt, in
een aantal andere gevallen, vielen daar ook
'gaten'. Jammer natuurlijk, maar ook
begrijpelijk want we realiseren ons terdege dat
zulke financiële steun ook wordt bepaald op
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basis van "goodwill". En op een mooie dag, in
de keuken bij Hans Hessels, gaf hij aan dat
Hessels Tankstation best wel bereid zou meer
te willen betekenen op het gebied van
sponsoring dan tot op heden al het geval was.
Echter, het algehele hoofdsponsorschap paste
niet in het beleid van Tankstation Hessels.
Maar in de wetenschap dat voor de senioren
(inclusief Gilze 1) dus een hoofdsponsor
gevonden was, ging de commissie
Sponsoring&PR op zoek naar een
hoofdsponsor voor de jeugd teams. En die
werd gevonden in de Raadhuisstraat: Bakkerij
Ad Spapens was direct enthousiast voor dit
idee. Daama werd eerst nog overlegd met
Café de Tip waarmee al een "in-principe-
afspraak" was gemaakt voor de komende 4
jaar als shirtsponsor Gilze 1. Maar ook Joost
Ligtenberg had begrip voor deze situatie en
ging in op het aanbod om voor de komende 4
jaar op te treden als shirtsponsor Gilze 2.
Aldus werden de afspraken op papier gezet en
weet V.V. Gilze zich de komende 4 jaren
vezekerd van de volgende (hoofd)sponsors:
senioren:
e Autofood / Tankstation Hessels (Gilze 1 en

rugreklame alle seniorenteams)
o Café de Tip
o Shoarma - Pizzeria "Pyramide"

o Autobedrijf Weterings
. SchoenhandelMaritama
ieuqd:
. BakkerU Ad Spapens (rugreklame alle

jeugdteams)
. SlagerU Goof van Loon
. Bouwbedrijf Vermeulen Gilze-Rijen bv
r Pels & Jooslen
r Aannemingsbedrijf Botermans bv
. Rabobank
o ZuivelhandelVan Hoek
. Eetcafé D'n Brooy
Hoewel 10-12 jeugdteams (nog) geen
shirtsponsor hebben, is de commissie
Sponsoring&PR blij en trots gelijk met de
thans gerealiseerde afspraken en
sponsorovereenkomsten. De hele vereniging
in het nieuw, allemaal hetzelfde, van de F-
teams tot en met de senioren, het zal in
augustus / september een fraai gezÍcht zijn!
BedanK sponsors, zonder jullie zou dit beslist
niet mogelijk zijn!! Bedankt ook de bedrijven
die nu na jarenlange sponsoring, besloten
hebben daarmee te stoppen: wat wij tot nu toe
hebben gerealiseerd, is mede dankzij jullie!
BedanK daarvoor, wij zullen het beslist niet
vergeten.

William Akkermans

]listorie V.V. Gilze
Uit ons voormalig clubblad "Contact", uitgave september 1960: (u mag het gerust ter harte nemen!)
e houdrn bl

Helaas be sef Íen te r;einigen nog d-a'r alles r're ten alles begri jpen is.Als men na de voetbalzondag a}le oi:rs-baard-igleclen en i:roej.li jJchcd.cn-Èende,
werd, de maand,ag een heerli jke 6sgr l{aaroD de vergevensgezind.he id" hoogtí jvierd.e. líat een verademing zou d.at zijr. v€rge1elrèn aan het gekanker over
d.e ,-rrotclubrt en d-ie , rprultt dat d,e toch aI grijze eers'rie r,'ràr'i:;dag tot as
verd.ul stert .

Een hemel op aard.e zullen de s,rortenthousiasten rirel niet liri jBe[r-
d.och met vreinig moeite en vooral met r,rat goede vril ];an er r,rat meer be-grip gekr,,reekt rrvorden. Supporters uit tiree tegengesteld.e lcampen zullen
we1 niet spoorslags in elltaars armen vallenrd.och cen m.€nseti;tr draina
d.e prestaties varr ze lcunnen heel rvat vriend.èl-l jicer rirorden aIÀ ze d.e
moeite doen zich in alle omsteuidighed.en in te 1even,

Tenslotte moeten we aal'r d.e ltant staan van d.ie voorzttterrd.ie 1,l-cel
erg boos i''ras op zijn spelersrd,ie er met deroet naar gegooid had"d,enrr.
Hi j tvist nlets ter verded.lging aan te voererr.

I\tlaar hi j red.de zLc}r lrrachtig door te rrerLilaren: r r Och het zl jn tochgoeie jongens,...rrDat ïras het enig posÍtieve clat hem'àp dat rnoment nogte binnen schoot.
AIs we voortaal b1j da-t nal;aarten over de lied.strljcl rran zond-ag

eens 'begoirrien met het positÍeve te zoeken en te verlconoigen, dan...., d-an,
waren lïe al heel ver o-Lr d-e rr'eg d-1e d.e plicht tot naastenliefde ons
v oorschri jft.

Dc Yogrr.t, ,ooo, ,3

De Ge estell jlee Àdvlseur.



Open kqoÉ:

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid V.V. Gilze sinds:
Status bijde club:
Beste trainer:
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen a[s:
Dat is maar last:
Winst betekent voor mij:
Verlies betekent voor mij
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:
Je sportkwaliteiten:

Beste systeem:
Mening clubblad:
Slechte smaak:
T.V. programma:
V.V. GiEL moet verbeteren:
Op mijn verjaardag geen:
Geloven in:
Hartewens.
Hekel aan:
Romantiek:
OchtendhuÍrleur:
Laatste boek:
Een goed advies:
Dat is fantastisch:
Vakantie-oord:
Bewondering voor:
Wat doe je met f 1.000.000,-

Jack Nooren
Burg. van Poppelstraat 42
2 juni 1960
Kèk màr
Voetbal, biljarten, duiven en vrouwen
Ongeveer 20 jaar
Nu rustend lid
Ad van den Ouweland "De Witte'
Jos Snoeys
Nee
Af en toe
Tip
lk Joske Snoeys zie voetballen
Als alle geld op is
Drinken
Als het kan snel, snel naar huis
Golden Earing live
V.G.B.
Als de zon schijnt
Als het weer eens regent
Nasi
Op tfld komen
Laat uit bed komen
Tatjana
Hard werken, koppen, verdedigen
inzet, scoren , alles eigenlijk wel
34-3
Goed
's-Maandags
Breekijzer en Studio sport
Meer barkrukken
Lastposten
Dat alles welgoed komt
Gezond blijven en oud worden
Laatkomers
Nee
Nee
Seventeen
Drink niet te veel
SkÍën
Cyprus
Ons moeder en ons Marij
Feesten
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ouwen qon uw wensen.

Tel. 0l ól - 227772 Fox 0t ól -230320
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Een vun

Cas vun de Velde

MIJN LEEFTIJD IS

10 jaur

IN FMT

fr<ZTE E,R ZO LiIT

IK SPEEL IN DE

E5

OP DIE PLAAT IN I{ET TEAM

speel ik gruag

MIJN VO TBALKWALITEITEN ZIJN

IK VOORAL LEI.IK OMDAT

ik er veel plezier aan beleef

MIJN SCHOOL IS DE LATER WORD IK

De LeYe vrachtwugenchuuffeur

IN MIJN VzuIE TIJD

graag spelen

./IK VIND FIET MAAR LASTIG ALS

ik huiswerk moet maken

links voor

scoren

IK ZOU L{EEL GRAAG )
rijk willen worden

TK ZAL NOOIT

willen tenissen

IK I{EB VEEL PLEZIER ALS

als het kamp weer begint

als de vakontie voorbij is

IN MUN DROMEN

ik droom niet veel

TOT SLOT WIL IK JTILLIE LATEN WETEN DAT

\

\

\

I

dat de v.v.Gilze een goede voetbalclub is À

)
I

I

)

ALS
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l
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aaÍ1.

Àan die trorse ogen zier u her direct: dcze

jongens gaan voor elkai.rr door het vuur. Door

niers laten zij zich uir her veld slaan. Al krijgen ze

er tien regen. Nler z'n allen iret vcld op, nrcr z'n

allen er ook weer af.

Het idee dar je doclr samenw.e rkinq iers nroois

kunt opbor-nven, spreekr de Rabol-rank bijzondcr

aan. Waarom? Omdat we rridden in onze sarnen-

levine staan. ()rndar we aitijcl ons srecnrjc brjdragen.

Ook lis dat berekenr, dat we onze resen,es

moeten aanspreken. \I'ant rve zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plaatseiijke gemeen-

schap. \,1cr geld, mrrar veel liever nog mer berrok-

kenheid. Wij sraen voor u klaar. Ook na her laarsre

iluitle.

Rabobank
Baarle-Nassau en o mstreke n

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

'i t
irl

Met de Rabobank sta je er niet olleen voor.


