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AUTÍIFÍ|ÍIO AUï0t000

,(@ (@A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 0161-451 335

De moderne pomp maar nog met de oudenruetse service

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:
* Bank of giropas
+ Lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

ln de shop kunt u betalen met:

= Visa Card

= Euro Card

= Kontant

= Bank of giro
+ Lokale kaart
+ Multi Tank of Travel Card

Wasserette:

= Voor auto, Motor, Fiets, Bus, Caravan enz.

ln de Shop ku u terecht voor:

= Diverse soorten olie
+ Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten
+ Nieuwste CD's
+ Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openinqstiiden:

= Met tankpas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Vm vrijdag: 07.00u - 20.00u
+ Zaterdag: 08.00u - 18.00u
* Zon- en feestdagen: gesloten

futofood Tonkststion 6. Hcssels is een hoofdsponsol vqn V.V. Gilze
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Bezorgklachten VooÍzet:
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Àirné Cmysbergs (vz) t 45z6zz

Cees Kock (secr) a 452o69
Tineke vanVugt (pm) t a53785
William Àkkerrnans t 4558or

PeterBlok t +S:lSz
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Herik van Gestel (vz) t
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Ieua*

Toon Faes

Senioreneommissie
Frank van Hoek
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Peter Blok

Onderhoud & priv atísering:
Leo Diepstraten
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William Akkermans

Supoortersclub:
Henk van Gestel
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Frans Aarts

I 492675

I 45r9o8
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Z 455z.46

I 4558or
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* 45586t

De VooJzet
(8" seizoengang zooo/zoor, februari zoor, nummer 4)

"De Voorzet" is het cluborqaan uan:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5rz6 Zl Gilze
8 or6r 4jÍgg3

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rt,5tz6 CM Gilze
t o16r - 455187

ln dit nummef......

Hieronder vermelden wii enkele onderwerpen die in
deze *Voorzet'aan de orde komen:

-> een Voorzetje van Bram vd Kolk

= Het laatste nieuws van Rabobank Pupillenkamp

= effe bijkletsen met...... Cees Kuijpers

= Nieuws van de ieugdafdeling
+ Etc. etc. etc.

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

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 4z,tel.45tt69.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bii afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:458 (ianuari zoor)

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een brieffe afgeven bij Nerhovensestraat z8
of Heuvelstraat r r en wij schriiven u graag in voor
twee tientjes (!) per seizoen.

o Aantal leden Supportersclub: zz9 (ianuari zoor)

lnleveren kopij voor de volgende "VooÍzet":
. op diskette of............. via e-mail:

akkertj e @worldonline.nl
Uiterlijk datum: 5 april zoor
t oP PaPier:
Uiterliik datum: 5 april zoor
o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons clubgebouw.

Clobblod Dc Yooncc, tcbroorl 2OOI
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6raag gebrachf, vers van uw nelknan !!

Zuiaelhandel
V.O,F. aam Hoek

Aalstraa:t 32
5726 CP @ilze

Tel. O767-457908a
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

N/AANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.0O TOT O1.OO UUN

DONDERDAG GEOPEND VAN 19.001-OT O1.OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.OO TOT 02.OO UUR

ZATERDAG GEOPEND VAN 16,00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1.OO UUR
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Effe b
met...
Cees Kuypers.........
Het was midden zomer 2ooo en al een
tijdie bekend dat Frans en Ria Aarts
zouden stoppen met het beheer van de
kantine. Naast nog andere 

., 
vacatures

moest ook hiervoor en liefst voor aanvang
van het nieuwe seizoen, een oplossing
komen. Het bestuur plaatste meerdere
advertenties in o.a. het Gilze-Rijens
krantje. Dit was voor Cees aanleiding om
hierop te solliciteren. Het gevolg is
bekend. Inmiddels heeft hij al weer zo'n
half jaar letterliik en figuurlijk in de
keuken van de v.v.Gilze kunnen kiiken.
een goede reden om eens wat nader kennis
te maken met Cees en wat te kletsen over
zijn eerste ervaringen. De kantine is daar
natuurlijk een bii uitstek geschikte plaats
voor. Het is dinsdag z3 januari zo rond
2o.oo uur. De training is op een nog
drassig veld net begonnen. Op dinsdag
betekent dit voor Cees even wat rust in
de tent. Louis Bouman en Gerard
Giisbrechts genieten in alle rust van een
bakie koffie. Het was snel met die rust
gedaan toen |an Boomaars binnenstapte.
Zou het overigens anders zijn dan zou je al
gauw denken dat er iets mis is met lanzlin
gezondheid of dat hii tobt met een of
andere crisis. Maar we \À/aren gekomen
voor Cees die voorstelt om maar even in
de bestuurskamer te gaan zitten. De

drukte in de kantine kan Gerard
Gijsbrechts wel even alleen aan. Het
woord is aan Cees: "Aangenaam, ik ben
Cees Kuypers en 48 jaar jong en woon
samen met Maria. Ons adres is Hazeleger
nummer 7 in Gilze. Ik ben vader van 2

dochters. Dat zijn Cindy en Roxy die
respectieveliik z5 en rï jaar zijn. Àls je
ook nog wilt weten wat miin beroep is? Ik
werk als allround medewerker bij Audax.
Dat wil zeggen, ik heb met een collega de
dagelijkse leiding over de retourafdeling.
Hier komen o.a. onverkochte tijdschriften
terug." Aldus Cees. Zonder enkele
bijbedoeling vraag ik Cees of hij van

oorsprong ook uit Gilze afkomstig is.
Even is het stil. Cees: "Ik durf het bijna
niet te zeggen maar ik kom
oorspronkelijk uit Rijen en ik en ben daar
ook nog eens geboren en getogen ook.
Inmiddels woon ik zo'n 1 iaar in Gilze.
"Zo biecht Cees op. De vraag dringt zich
natuurliik op. Gaat het een beetje als
Rijenaar tussen al dat Gilse volk? Heb ie
een beetie vaste voet aan de grond
gekregen hier? "Daar kan ik kort over zijn.
Het is prima wonen hier. Ik houd wel van
dat dorpse zoais je dat hier in Gilze nog
aantreft. Niet om het een of ander maar
voor zover ik Rijenaren ken die in Gilze
gingen wonen, niemand daarvan wil nog
terug." Zo zegt Cees beslist.
En zo willen wii het horen. Hier spreekt
een man met ervaring. Wat heeft Cees met
voetbal? "Toen E.V.V in r958 werd
opgericht ben ik als klein broekske lid
geworden van die club. Tot mijn zz iaar
heb ik bij deze vereniging gevoetbald.
Vooral vanwege miin werk in het
weekend moest ik min of meer
noodgedwongen stoppen. Desondanks
vind ik het een sport die mij nog steeds

blijft boeien. Geleidelijk aan voel ik me
zelfs een beetje supporter worden van de

v.v.Gilze. Het is overigens nog niet zo dat
ik er op maandag ziek van ben als er
verloren is. Wie weet komt dat ook nog."
Zo vertelt onze ex Riienaar. Het zal Cees

ongetwijfeid goed doen dat de v.v.Gilze
een goede band heeft met E.V.V. uit Riien.
"Inderdaad, het is plezierig om gastheer te
zijn voor zoals Henk van Gestel dat zegt,
onze vrienden van E.V.V. En laten we wel
wezen het blijft voor een Gilzenaar toch
Ieuk om eens te kunnen katten met unne
Rijense mens, ja toch?"
Waarmee Cees maar wil zeggen, daar valt
hier toch niet aan te ontkomen. Hoe
bevalt het ie Cees als kantinebeheerder?
"Het bevalt mij prima, het is tof werken
hier. Aanvankelijk zag ik het allemaal niet
zo blinken. Hoe de keuken zou moeten
draaien was nog niet duidelijk. Het leek er
op dat de werklast voor mij alleen wat te
groot zou worden. Er is nu een
keukengroep opgericht van een achttal
vrifwilligers en dat loopt naar

iikletse n
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ffi Bovag-garantie AutoparA

Auto Verwiimeren
Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze

Tel. O{ 6í - 45 í I 04 - Mobiel: OG - 5338499í
o APK II Keuringen (onafhankelijk)
. Ook dieselroet-meting
o Reparatie
. Spuitwerk
. Automaterialen
. In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
o Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren
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tevredenheid. Ook in de kantine word ik
zo nu en dan bijgestaan. De ervaring die ik
opdeed bii De Boemerang, waar ik zo'n rz
jaar als vrif williger werkte, o.a. als
barkeeper, komt mij nu prima van pas. Op
zondag, als Gilze r thuis speelt, hebben de
dochter van Henk |ansen Susanne en
mijn dochter Roxy elkaar gevonden en
helpen ook een handje mee. Het is met
trouwens opgevallen dat het,er op het
Gilse sportpark allemaal keurig netjes
uitziet. Ik vind hiervoor een compliment
aan de mensen van de supportersclub op
zijr^ plaats. Zo hoorde ik een keertje
zeggen. Kom mannen even naar de
tribune wat troep opruimen en wat
aanvegen want Gilze r moet morgen een
thuiswedstrijd spelen. Waarmee ik wil
zeggen. Ge mag onzen Lieve Heer danken
dat ie zulke mensen hebt. Het zijn
overigens wel dezelfde mensen die even
later weer wat lopen te katten over mijn
Rijense afkomst." Zo besluit Cees. Zo
kletsten we gezellig even wat bij met Cees

Kuypers. De man die zich zo zoetjes aan
Gilzenaar begint te voelen. Van harte Cees

bedankt voor dit praatje en wensen we je
veel plezier en voldoening toe bij ie werk
als kantine beheerder. Dat moet lukken
tussen dat gezellig Gilse voetbalvolkje.

los van Dongcn

Het aantal leiders kan worden bepaald en
deze kunnen dan benaderd worden.
We kunnen aan de slag om het benodigde
aantal tenten te regelen. Dit is trouwens
jaarlijks het grootste vraagteken en
zorgenkind van de werkgroep. Op dit
moment ( 3 februari ) hebben we nog geen
enkele toezegging hier omtrent.
De grote eettent is al wel besproken
evenals de inboedel hiervan.
De werkploeg en keukenploeg kan
worden samengesteld.
Er wordt al gedacht hoe het kampboekje
eruit moet gaan zien.
Liisten kunnen worden samengesteld om
iedereen van voldoende eten en drinken te
voorzien. De spellen en andere
activiteiten worden weer nader bekeken
en besproken. Wat bliift en wat is volgens
ons en de leiders aan vervanging toe.
We kunnen al wel verklappen dat er weer
een aantal nieuwe spellen gespeeld gaan
worden. Wat te denken van Tsoek-bal en
Globe-bal. Wij verwachten erg veel van
deze nieuwe spellen. Kortom, er is een
hoop te doen de komenden maanden voor
de werkgroep. Alle ouders van de
deelnemers worden, via een brief,
uitgenodigd voor de ouderinformatie
avond op r4 mei. Al het medewerkend
kader wordt, via een brief, uitgenodigd
voor de speluitlegavond op z r mei.
Tot zover voorlopig het kamp gebeuren.

W crkgroep R ab ob ank-Pupillenkamp

Tafel-
voetba ltoetnooi- 1

de Het verhaal van Frank-pap & Co

Na t jaar te hebben geteerd op een z4-z
overwinning van Frank en Peter tegen
Bertina en Rian
was het weer zover. Het
tafelvoetbaltornooi van de v.v.Gilze. De
aanloop naar dit zware tornooi verliep

Rabobank
Pupillenkamp 2001
Hoe ver is de werkgroep met
organisatie van het kamp ?

Bij het verschijnen van deze uitgave van
de voorzet is de inschrijfperiode achter de

rug en kan de werkgroep, aan de hand van
het aantal inschrijvingen, een aantal
zaken gaan regelen.

Clubblad De Voorzet, Íebruari 2001, pag. 2
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Ad Spapens
Brood en Banket

Raadhuisstraat 30
5126 CJ Gilze
Tel.: 0161-451517

Tilburgseweg 78
5051 AJ Goirle

Tel.: 0í 3-5341442

6d Spopens Brood en Bqnket is ecn hoofdsponsor vEn U.U. Gilze



voor de papfamilie & Co niet geheel
vlekkeloos. Bertina werd verschillende
malen herinnerd aan het afgelopen jaar.
Dit was voor haar een ze.er pijnlijke
kwestie. Zif besloot daarom zich af te
zonderen van de rest. Iedereen voor de gek
houdend vertelde zíj dat ze de was aan het
doen was. Echter wij waren natuurlijk
niet gek. Hele dagen hoorden wij een
balletje rollen. Ra-ra politiepe,t. Al deze

extra inspanningen mochten helaas niet
baten. Zonder tegen de rest van ons
gespeeld te hebben lukte het Bertina Rian
niet de finale te halen. Wij vonden dit
natuurliik uitermate iammer en gingen
daarom volop voor onze eigen kansen. Wii
hadden er immers ook r week van
intensieve voorbereiding achter de rug.
Met oud en nieuw nog in de benen
begonnen wii aan onze overlevingstocht.
Na dagen in de sportschool te hebben
rondgehangen om onze spierballen wat op
te krikken, brachten we de avonden door
in de kroeg. dit om onze polsen wat losser
te maken. Zo konden wij lekker relaxed
naar de kantine van de v.v.Gilze toe. Daar
aangekomen zagen wii zeer geduchte
tegenstanders. De aanvang van het
toernooi begon voor de meeste wel goed.

Arjan en Niels wonnen hun de eerste
partij ook Rian en Bertina deden dit. Frank
en Peter begonnen minder flitsend en
verloren hun eerste partii. In de volgende
partii zetten zij de boel weer recht. Arjan
en Niels gingen op hun gemak verder en
bereikten simpeltjes de finale poule. Ook
Frank en Peter volgden dit goede
voorbeeld. Rian en Bertina
misten deze poule op een haar na.
Natuurlijk waren zii vreselijk
teleurgesteld. Toen begon het echte werk.
Strijden voor de posities van r t/m 6. De

meeste van onze wedstrijden gingen
helaas verloren. De topwedstrijd uit deze
poule was voor ons natuurlijk
Frank/Peter tegen Niels/Arjan.
Dit konden laatstgenoemde niet
bolwerken en verloren dan ook nipt met
r6-5. Al met al was dit weer een geweldig
gezellig toernooi. Dank aan de organisatie.
Volgend jaar pakken we de voorbereiding

nog beter aan en gaan dan echt voor de
top van het klassement.

Dc groctjes Co (van& co)

dSponsoravon I
a

Op zaterdagavond 7 apríl a.s. is het dan
zover. De commissie Sponsoring en PR

organiseert dan in samenwerking met de
aktiviteitencommissie de jaarlijkse
sponsoravond. Deze avond is bedoeld voor
bedrijven, instellingen en personen die de

V.V. Gilze in ruil voor hun
naamsbekendheid sponsoren. Dat kan via
bijvoorbeeld een advertentie in het
clubblad, een reklamebord of biivoorbeeld
via shirtsponsoring van een van de ieugd
of seniorenteams. De financiële
vergoedingen die V.V. Gilze hiervoor
ontvangt, hebben een niet te
onderschatten belangrijke functie voor
het goed functioneren van de V.V. Giize.
Daarom is er ook bewust voor gekozen om
een (relatief) kleine gedeelte te reserveren
voor een soort 'bedank-avond'. De

betreffende sponsors kriigen hiervoor een
uitnodiging en men wordt verzocht via de

antwoord envelop kenbaar te maken of
men de sponsoravond bezoekt. op die
manier weten we op hoeveel peïsonen we
kunnen rekenen en kost zo'n avond niet
meer geld dan strikt noodzakeliik.
Vriendeliik verzoek om het
antwoordformulier tijdig terug te sturen
(graag vóór 3r maart a.s.) Benieuwd wat u
kunt verwachten op die avond? Graag
willen we dat een verrassing laten zijn,
maar juist de sponsors die al eens eerder
zijn geweest, weten dat zo'n avond altijd
goed verzorgd is. U hoeft tevoren niet
meer te eten en de invulling van die avond
is spectaculair, echt niet te missen!

William Akkermans
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GE ZAME IY LIJKE KAS TE LE IIY S
EN CAFETARIAHOUDERS

CAFE
CAFE ZALE]{
KESTAURANT SPORTHAL
CAFE ZALEN SI,{ACKBAR
CAFE RESTAURANT ZALET\I

BAR DISCOTHEEK
HOTEL RESTAURA]'{T
CAFE
Kïï/ALITAKIA
EETCAFE

DE, POMP
'T CET,{TRLIM
ACHTER DE TLTIAITJES

DET,{ HE,UVEL
DE HOOIKAR
C'EST LA
DE KROT{ET{
DE TIP
'T CEI{TRUM
D'A[ BROOY

Nieuwstr.3S
G ilze
tel: 0161-453813

i$ÀÀHÀhtïlïi:ï

Maritama

schoenen

DAMESSCHOENEN HERENSCHOENEN

KINDERSCHOENEN SPORTSCHOENEN VRUETUDSCHOENEN

MARITAMA SCHOENEN geeft aan Alle Leden vanV,V,GlLZE

10 7o kortinq oD :

Voetbals cho enen, scheenb e s chïr niers, vo etbal k0 us en

of andere voetbal , artikelen

SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE

DEPOT PALTHE,STOMERU
§7aar kunt LJ beter terecht voor een deskundig advies????

vrijdag koopavond dinldlg de gehele dag gesloten



Taf e l-
voetbaltoernooi-2
Dit toernooi werd georganiseerd oP

zaterdag 6 ianuari 2oor, 's middags voor de

pupillen en iunioren, 's avonds voor de

senioren.
Helaas werd de inschriiving onder onze
"kampnaam" niet geaccepteerd, maar na

overleg mochten wii "gewoon" meedoen.

En hoewel het ons veel moeite heeft
gekost, zijn wif als laatste geëindigd.
Bij de "top" vlogen de ballen door de bak,
maar bii ons rolden de balletjes heel rustig
van de ene naar de andere kant om dan
nog rustiger achter de keePer te
verdwiinen.....
Met geen mogeliikheid kregen wii er wat
vaart in! Maar gelukkig waren er meer
teams die daar last van hadden.
Na nog een beslissingswedstrijd, waarbij
"vele scheidsrechters" zich met onze partii
bemoeiden, verloren wii tenslotte met
"sudden dead".
Daarna trok de commissie zich terug,
voordat zij de uitslag bekend maakten.
En ja hoor, wii moesten eerst nog een

demonstratie wedstriid spelen, allebei met
een "topper": Albert en Wil.
Toen kwam dan eindeliik de

prijsuitreiking en wii werden alle vier
verrast met een grote fles W Gilze bier.
Voor diegenen, die niet meegespeeld
hebben: het is een "aanrader" voor
volgend iaar!!!!
Na afloop waren verschillenden benieuwd
op welke plaats zij geëindigd waren.
Sommigen met hetzelfde aantal punten,
maar met behulp van de doelpunten en de

onderling resultaten is ieder ziin plaats
duideliik (na ro wedstriiden gespeeld te

hebben):
De eindklassering:

r. Albert Smeekens/Wil de Beer
2. Frank v Hoek/Peter v Roozendaal

3. ]os Verheyen/Ad Vermeulen
4. Raymond Bink/Giesbert Wirken
5. Niels v Hoek/Arjan v Roozendaal

6. Mart Machielsen/Gerrit
Giisbrechts

7. Ria Aarts/|ohn Graafmans
8. Martijn Aarts/Mark Aarts
g. Bert de Bruijn/Henk v Gestel
ro. Willem Maurer/Toine v Alphen
rr. Rianne Diepstraten/Bertina v Hoek
rz. |os van Dongen/Gust Huifben
r3. Toine/Astrid Beenhakkers
r4. |an Faes/Leo Diepstraten
r5. |ohn Arts/Martijn Roovers
16. Annie Akkermans/Wil Kock
r7. Ania Oprins/Connie Wirken
r8. Annelies v Gestel/Maia Blok

Wij vonden het een gezellige avond en

kiiken al uit naar volgend jaar!

lip 6 lanneke

Nieuws van de
jeugdafdeling

Winterstop Zaalvoetbaltoernooi z8 en z9

december zooo
AIs laatste aktiviteit in zooo voor onze

|eugd organiseerden wii het
zaalvoetbaitoernooi in de Sporthal. In
deze Voorzet treffen jullie een verslag aan.

Mini F-Pupillen
Helaas is inmiddels duidelijk geworden,
dat er wéér niet genoeg animo bij de

verenigingen is om een competitie voor
Mini F-Pupillen vier-tegen-vier van de

grond te krijgen. daarom zullen \ry'e voor
onze Mini F-Pupillen weer
vriendschappelijke wedstrijdjes gaan

organiseren tegen clubs in de omtrek!
Wij vinden het belangrijk, dat de iongste
voetballers véél aan de bal komen met het
spelen van vier-tegen-vier!
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Von Delft Sport
Doelstraat 11, 5101 PA Dongen

Telefoon 0162-312733

HET JUISTBADRBS,VOOR:
A[ uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

o I os

Aannemersbedrij f Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 14 45
fax.0161- 453432

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

Vraag om een vrijblijvende prijsopgave.

D
D

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)



Gilze F 6 Pupillen
Inmiddels hebben we genoeg spelers en
begeleiding voor Gilze F 6 Pupillen en dit
team is dan ook inmiddels ingeschreven
voor competitie in de Voorjaarsreeks!

Rabobank Pupillenkamp z5-26-27 mei
200I
De inschrijfformulieren zljn inmiddels
aan de ieugdleden uitgedeeld. V,erderop in
dezeYoorzet lezen iullie hier meer over!

Aktiviteiten in het verschiet.......
Het is de bedoeling, dat we een gedeelte
van de maand mei benutten ten behoeve
van de voorbereiding op het seizoen zoor-
2ooz. Dit doen we dan met
"selectiewedstriiden" op basis van de

leeftiidsindelingen voor het komende
seizoen zooÍ-2ooz.

Ook staat in de maand mei nog het
volgende op het programma:
. oq-o§-200I:
Penalty-bokaal; bovendien is er ook nog de

mogeliikheid, dat er op deze zaterdag nog
een competitieprogramma gespeeld moet
worden! 's-Avonds is er weer het iaarliikse
feest voor de jeugdleiders en de
jeugdtrainers ter afsluiting van
het seizoen.
. r2-o5-200r:
Op deze dag vinden de Zwaluwen

|eugdaktie-toernooien plaats voor Gilze D
r t/m D 4; Gilze E r t/m E 5 en Gilze F r
t/m F 5.
r z8-o5-zoor:
Laatste ieugdleiders-/ieugdtrainers-
bijeenkomst van het seizoen 2oor-zoo2-
o 9-6-zoor:
Survival voor de A-B-C |unioren en voor
de Meisjes, georganiseerd door de

aktiviteitencommissie!

Overzicht toernooi-inschriivingen per
team seizoen 2ooo-2oor

Iuni Ar:
r2-o5-zoor GSBW;
2o-o5-2oor ochtend Bavel;
r8-o8-zoor RWB

Junioren B r :

r9-o5-2oor WDS Breda

Junioren C r :

r2-o5-2oor WDS Breda

lunioren C z :

r 2-o5-2oor ochtend Bavel;
r9 mei DVO Roosendaal

Pupillen D r :

r3-o5-2oor W Scharn Maastricht
2o-o5-2oor Oirschot Vooruit

Pupillen D z :

r3-o5-2oor WDS Breda

Pupillen E r :

oz-o6-zoor RWB

Pur:illen E q :

oz-o6-zoor RWB

Pupilleo F r :

r9-o5-2oor Bavel middag
o4-o6-zoor Oirschot Vooruit

Meisjes MAr :

rr-o5-zoor avond VOAB
rz-o5-2oor't Zand

n.b:
Alle pupillen teams D tot en met F (met
uitzondering van de mini's) spelen op 12-

05-2oor het Zwaluwen-jeugdactie
toernooi
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Nieuws van uw
supportetsclub'

1 6 december 2000 onvergeteliik.....

In een stampvolle kantine met 9r pupillen
van de v.v.Gilze en daarbii nog een groot
aantal leiders leidsters en ook moeders om
mee te helpen met de Bingo. \Mii zelf
zorgden voor het drinken en veel snoeP'

De priisies stonden hoog op elkaar
gestapeld klaar voor de gelukkigen. Vele
kinderhandjes werden gevuld met een

prijs, met een goede Bingo of met de gratis
loterij of met het maken van een
kerstkaart voor ons. Spanning en hitte en

dat dan nog zonder c.v. Vele rode hoofdjes
en hier en daar flink wat
zweetdruppelties. De rania liet zich goed

smaken en er wat afgesnoePt oP deze

middag. De winnaars bij de kerstkaarten
waren: r Tommy van Moorsel z. Remco
Raaymakers 3. Ruben Cornelissen. De 35

andere inzenders kregen allemaal wat
voor hun werk en inzet. Alle deelnemers
danken wij voor de mooie kerstkaarten. |e
ziet het, wij zijn blii met deze kaarten dus

iouw kaart zien wii ook graag de volgende
keer. lWij danken alle vrijwilligers die ons

kwamen helpen. Zii kregen van ons en

van de v.v.Gilze koffie en een drankie. Dat
er later de veger door moest, de tafels
afgeruimd moesten worden, geen

probleem, hulp genoeg het was dan ook
zo gebeurd. Daarna moesten we weer snel
naaÍ hotel De Kronen om daar onze
avondgasten te ontvangen. voor dat wii
daaraan beginnen willen wii even een

aantal mensen bedanken. Dankzij al deze

mensen kunnen wii alle pupillen zo goed
verwennen. Onze welgemeende drank
gaat uit naar: A&P Hermans groeP Gilze,

bakker Ad spapens, Star Sweet onze
snoepleverancier, Peter Hendricks, Hapers
C rooo tankstation Hessels, leden
supportersclub en de v.v.Gilze. Alle
deelnemers onze dank voor iullie
aanwezigheid en tot ziens.

Ons tweede clubhuis hotel De Kronen was

ook weer goed bezet met 98 personen.
Helaas konden 2 mensen niet en was er r
ziek. Onzen Ad, de nestor van de ieugd is
inmiddels weer volledig hersteld. De

organisatoren waren al vroeg begonnen
om samen met Gerard alles klaar te zetten
en ook alles te vervoeren naar De Kronen.
Het was dus even aanpoten deze dag. Om
r8.3o uur ging de deur open bii Gerard en

Carla en om 18.45 uur zat bijna iedereen
aan tafel. Geen Gils kwartiertie erbij deze

keer. Een kort welkomstwoordie en even
stilte voor de aanvang van de koffietafel.
De kok kwam al binnen met lekkere
warme kroketten samen met spek en zult
en heerlijke sniiwaren en vetder van alles
wat goed en lekker was zoals zoetwaren,
broodjes, brood, beschuit en daarbij vee

kerststollen. Den bakker dacht dat wii dat
wel nodig hadden. Zoals altijd kom je bii
den bakker en den slager niks tekort. Wii
zijn daar ontzettend blii mee en dan
krijgen we nog een hele grote korting ook.
Zoals wii aan dit bericht begonnen van
ons tweede clubhuis, horen we nogal eens

zeggen, het is niet normaal, bij De Kronen
kan biina alles. Die medewerking en hulp
zijn bijna niet in woorden uit te drukken
en het is dan ook boven alle lofwoorden
uit. Daarom Gerard en Carla en

medewerkers zeer bedankt. Na de

heerlijke koffietafel was het even wat
kletsen onder elkaar- de tafels werden
afgeruimd en de Bingo werd klaargezet.
Een paar rondjes Bingo is standaard
geworden. Voor de een teveel en voor de

ander te weinig. VeIe leuke priizen gingen
naar de gelukkigen. Zoals ook bii de

pupillenbingo mochten ook de grote
mensen hun naam eerst oP het
bingokaartje zetten en ook hier waren
prijzen mee te winnen. De sfeer zat er aI

goed in. De prachtige priizentafel voor de

loterij liet de deelnemers fors lotjes kopen
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om een kans te maken op een mooie priis.
Bii deze danken wii u allen voor deelname
aan deze loterii zodat deze avond nog te
oen is voor de kas en niet al te veel pijn
doet. Ook al hebben wij veel sponsors er
moet toch nogal wat bij uit uw clubkas.

'Wii willen bij deze onze dank uitbrengen
aan onze sponsors. Hotel De Kronen,
zuivelhandel van Hoek, Maritama, Hapers
C rooo Gall &Gall van Enscfuot, D.h.z.
van Gestel, Wim van der Heiiden, Schilder
Rob van Beysterveldt, tankstation Hessels,
Familie Wouters (helaas geen Familux
meer) en de v.v.Gilze. Verder onze
hofleveranciers voor de perfecte
koffietafel en de zeer vriendelifke prijzen
die zii voor ons rekenen. Ad en ]olanda
Spapens onze bakker en Goof en Annie
van Loon onze slager. Alles bij elkaar was
het weer een zeer gezellige avond die
duurde tot in de kleine uurties. De vele
leuke reacties bij het naar huis gaan deden
ons goed. U tevreden, wij tevreden dat is
onze opzet en met uw hulp lukt dat nog
steeds. Gerard en Yvonne bedankt voor
het tappen en schenken van onze
drankies. De mensen uit de keuken
bedanken wii voor de hulp en het bakken
van de kroketten. Hopelijk was u ook
tevreden met de kerstattentie er is in ieder
geval veel werk mee gemoeid geweest
waarvoor we André en |ohn bedanken
voor hun hulp.Deze kerstklok had ook
nog een symbolische betekenis. Wii
luiden de klok hoor je zo vaak zeggen. Bij
leuke en onprettige omstandigheden
luiden wij de klok, ja toch. Nou het leuke
eerst dan maar. Op 16 september zoor
bestaat de supportersclub ro jaren dat
gaan wij vieren op zaterdag r5 september.
Noteer deze datum nu in uw agenda u
hoort er beslist nog van. Nu de minder
leuke dingen. Steeds meer gemopper op
bestuursleden en een ieder die prodeo
werkt voor de club. Vacatures genoeg en
dat worden er alleen maar meer als
tenminste het negativisme wint. Beste
mensen dat laten wij bii de v.v.Gilze toch
niet gebeuren. Denk aan urfir club! Dat was
even over de klok. Zeer gemeend en laat
het maar even doorgalmen. Wordt maar

weer een lekker positief dat is toch voor
iedereen het beste?

De worstenbroodactie.
De supportersclub houdt op 23 erl 24
februari a.s. weer haar jaarliikse
worstenbroodactie.
De vaste medewerkers zijn al benaderd.
Als u tijd en zin heeft om mee te helpen
bel dan 4SS54g.
Ieder jaar gaan wij alle deuren af in ons
dorp . Op vrijdag bedienen we het hele
buitengebied. Op zaterdag binnen de
bebouwde kom op de Hofstad na die ook
op vrifdag bezocht wordt. Wij zij altiid
klaar voordat de boeren bruiloft begint.
Later in de middag gaan wii altijd nog
even een neutje en een hapje nemen in de
kantine. Dit als tegenprestatie voor uw
brandstof en of zolenreparatie en het is
bovendien gezellig om al die verhalen van
onderweg aan te horen. Gemiddeld zitten
wij iets boven de ro.ooo worstenbroodjes
die we aan de man brengen. |a inderdaad
ongeloofliik maar wel waar. Wij hoeven
niet meer te wachten op transport want
bakker Spapens heeft flink verbouwd met
een grote eigen koel- en vriesruimte.
Tijdens deze actie hoeft niemand thuis te
gaan eten. Voor alles wordt gezorgd door
Ad Spapens en Goof van Loon en dat ook
weer in ruimte mate. Graag tot ziens bij
deze actie. Alvast bedankt voor uw steun.

Aktiviteiten-
kalender

7 april:
z4 mei:
z juni:
9 iuni:
ro juni:

a

Sponsor-avond
Open Dag i Verenigingsdag
Seizoenafsluitingsfeest
Survival voor junioren
Gezinsfietstocht

i]
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AUTOBEDRIJF

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

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

Uw Fondue- Gourmet-, Barbeque
en Vleeswarenspecialist

Slagerij

GOOF van LOON

Nieuwstraat 10
Gilze

tel. 0161 - 451289
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Wat een mooie
uitdaging!!
Waarover gaan we 't hebben zult u zich
waarschijnlijk afvragen. Het onderwerp
van gesprek zal sommige Iezers misschien
ook wat onwerkelijk in de oren klinken.
Want gaarne zou schrijver doezes één
onzer seniorenteams hiermede eens ruim
in de schijnwerpers plaatsen, namelijk
ons vierde elftal. Mogelijk zijn velen
minder geïnteresseerd in genoemd in
genoemd team en tonen niet al teveel
belangstelling. Maar dit kan en mag toch
niet zo zijn. Met wat pijn in het hart zie ik
van afstand vaak toe wat zich in en om het
team vaak afspeelt. Vaak ben ik in
gedachten daarmee bezig. Hiermee wil ik
echt geen downstemming creëren.
Integendeel, het team is ondanks de
enigszins beperkte mogelijkheden,
verwachtingsvol uit de startblokken
vertrokken.. Heel zeker ook zijn vele
voorbeeldige clubleden in 't team
ondergebracht. Uit het goede hout
gesneden dus. Laten we ze toch in ere

houden! Wat voor obstakels zijn ze na de

verwachtingsvolle seizoenstart dan zoal
tegengekomen? Vele vraagtekens zullen
daarop volgen. Is het team b.v. niet met
een veel te groot aantal spelers de mist
ingestuurd? Te veel bankzitters zijn
ongewenst. Laten we het omgaan met zulk
een groot aantal spelers 'buiten dienst'
toch a.u.b. over aan b.v. Feijenoord of
Willem z . Als er eens een paar spelers
onverhoopt vanwege blessures e.d niet
inzetbaar ziin, hoor ik menigeen al
zeggen. In verband hiermee is het zeer
belangrijk dat er een goede communicatie
bestaat met vooral het vijfde senioren en
het eerste juniorenteam. Op vrifwillige
basis zouden enkele spelers desgevraagd
hun "clubliefde" kunnen uitdragen naar
het team dat die speeldag wat gehavend is.
Het omgekeerde kan natuurliik ook het
geval zijn. E.e.a moet uiteraard gebeuren
in overleg met alle leiders en trainers van
betrokken teams. Maar wat te doen als er
een spelersoverschot is, doch nog te

weinig om nog een extra team in te
schrijven zult u zich wellicht afvragen.
Eigenliik een ongekende weelde rnaar
overdaad schaadt nog wel eens. Het vierde
team met b.v. achttien spelers in de

competitie. In dat geval zou naar rijp
beraad met deze spelers een
roulatiesysteem kunnen worden
ingevoerd met drie groepjes van 6 spelers.
Zonder afmeldingen zou telkens een van
deze groepjes aan de kant, beter gezegd
thuis kunnen blijven. Ter compensatie
zou zo nu en dan voor het team een extra
wedstrijd (vriendschappelijk)
moeten worden georganiseerd. Verder ben
ik het volledig eens met Maarten
Cornelissen wanneer hij zegt wat meer
aandacht te vragen voor zijn team van
diverse leidinggevende clubmensen.
Voorts zou een goed verzorgde training
moeten openstaan voor alle spelers.
Hierbij zei opgemerkt dat niemand van
enig team verplicht mag worden aan de

training deel te nemen en zeker daardoor
niet te worden veroordeeld tot het
veelvuldig (straf) bankzitten. Wel
kunnen deze spelers worden
teruggewezen naar een lager team. Zulks
ter beoordeling van de daarvoor
aangewezen personen. Van belang is ook
zeker dat de Gilze-kleuren op waardige
wiize worden verdedigd. Niet bedoeld
wordt hier dat het winnen van de

wedstriid altijd voorop moet staan. Wel is
het zeker van belang tijdig en goed
voorbereid aanwezig te zijn, weinig geel
voor de ogen te krijgen en zeker niet tegen
rood aan te lopen. Voorts er voor zorgen
dat de goede sfeer ook na de wedstrijden
behouden blijft. Een gemiste penalty b.v.
of een eigen goal mogen de pret niet
bederven. Enige hilariteit mag er zo af en
toe ook wel eens ontstaan! Hoewel zelf
geen geboren "caféman" wat zou het
zalig zijn als teamlei der zo nu en dan eens
gezamenlijk onze kantine in te duiken om
de saamhorigheid nog verder te
verstevigen. f ammer misschien dat
inzender dezes de flexibele jaren reeds ver
achter zich heeft gelaten. Er moeten toch
verenigingsmensen zijn weike deze
mooie uitdaging met beide handen aan
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willen grijpen. Laten we vol vertrouwen
aan onze vereniging verder bouwen onder
het motto:

Graag zullen we melden,
Wat meer senioren op onze velden

Dank voor uw aandacht!
Toon van den Hout

De jeugd pen
Miin naam is Bram van der Kolk. Ik
ben 9 iaar en ik ben keeper in de E-2. Ik
vind het voetballen heel leuk en ik
vind het kamp, bingo, Carnaval en het
zaal en tafelvoetbaltoernooi ook heel
leuk. Miin hobby's zijn computeren op
de p.c en op de Nintendo 64, buiten
steppen en buiten spelen. Ik ben fan
van Ajax maar ik ben jammer genoeg
nog nooit naar een wedstrijd van Ajax
geweest. Maar ik heb vrijdag 5

december een Ajax-tenue gekregen
(zonder sokken) met een nummer en
mijn voornaam erop. Ik geef de
jeugdpen door aan Ray Cornelissen..
Succes Ray.

alle wedstrijden van Pim kijken. Eerst in
de F-r waar Ian van Hoek en Henk
Pelkmans de leiders waren. Daarna waren
|ohn Oosthoek en Eric Winter zijn
leiders. Eric wilde graag naar de E-jeugd
waar zijn zoon voetbalde dus........
Allereerst werd ik gevraagd om leider te
worden van het jeugdpupillenkamp. Zo
komt van het een het ander. Het is
hartstikke leuk om lekker met de iongens
te ballen tijdens de trainingen en dan te
zien wat zij allemaal bijleren.Helemaal
mooi is het wanneer je dit weer terug kunt
zien in de wedstriiden. Het is niet voor
niets dat de F-r najaarskampioen is
geworden. |ohn Oosthoek mijn
medeleider en ik zi;'n van mening dat de
v.v. Gilze nog veel plezier zal kunnen
beleven aan deze jongens. Ik ben geboren
in Molenschot en woonde daar zo'n z5
jaar. In die tiid heb ik uiteraard ook
gevoetbald bij de v-v.Molenschot. Eerst bij
de jeugd en daarna bij de senioren waar ik
zo'n ro jaar in het eerste speelde. Op dit
moment speel ik daar nog in het
veteranenteam. Ook ben ik d.aar 4 jaar
jeugdleider geweest en ook nog eens 5 jaar
leider van het damesteam op
zondagmorgen. Wij speelden o.a. tegen
het eerste damesteam van de v.v.Gilze.
Daarnaast was ik ook een tiid lid van het
jeugdbestuur en het hoofdbestuur. Dit
was het wel zo'n beetje wat ik Geert
Martens te vertellen had. De pen wil ik
graag doorgeven aan Harry van den
Ouweland. Harry veel succes.

Geert Martcns

lk geef de p
a a n...

en oor

Mijn naam is Geert Martens en ben trainer
en leider van de F-r. In dit team voetbalt
mijn zoon Pim. Miin andere zoon Freek
trapt zijn balletje bij de kabouters. Voor
mij is dit het eerste seizoen dat ik leider
ben bij de v.v.Gilze. Hoe word ie leider?
Een simpele vraag met een simpel
antwoord. Voorheen ging ik naar bijna

Jeugd-
zaalvoetbaltoernooi
Op donderdag z8-rz-zooo en vrijdag z9-r2-
zooo werd het kerstzaalvoetbaltoernooi
voor de ieugd van de W Gilze gespeeld in
sporthal Achter de Tuintjes te Gilze. In dit
eerste zaaltoernooi in het nieuwe
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millennium werd voor het eerst
deelgenomen door de alleriongsten van
onze vereniging (de 5-jarigen). Op
donderdag werd de spits afgebeten door de
F-pupillen (S-6-l jarigen op or-or-zooo).
Zij waren onderverdeeld in twee poules
(eerste jaars en oudere jaars F). De
wedstrijden vonden plaats op halve
velden. In poule r (oudere jaars) speelden
gerenommeerde ploegen " uit de
vaderlandse competitie. In de eerste
wedstrijd was er direct een klassieker
gepland Feyenoord-Ajax. In een mum van
tiid maakte Aiax een einde aan de

titelwens van Feyenoord. Met r-5 werden
de Rotterdammers naar huis gestuurd.
Vitesse liet in de volgende wedstrijd
(tegen PSV) zien waarom ze zo hoog in de
nationale competitie staan. PSV verloor
thuis met z-3. In de wedstrijd daarna
herpakte Feyenoord zich en won met 4-j
van FC Twente. Vitesse versloeg FC

Twente. Ajax overklaste PSV met 6-3
waardoor na twee ronden Aiax en Vitesse
ongeslagen bovenaan stonden. In de derde
ronde werd Ajax-Vitesse gespeeld. Aiax
liet zien wat voetballen was. Vitesse werd
met 6-o aan de kant gezet. Feyenoord
verloor van PSV, terwijl PSV in de vierde
ronde verrassend verloor van FC Twente.
Feyenoord vocht in een zinderende
wedstriid voor haar laatste kans.
Feyenoord won met 3-2 van Vitesse
waardoor het achter Aiax, dat zonder
puntverlies bleef, als tweede wist te
eindigen. Eindstand: Ajax 4-tz Feyenoord

+-6 (-) Vitesse +-6 (-+) PSV a-3 (-+) rC
Twente 43 (-S). Spelers Aiax: Danny,
Michael, Niek, Ilyas en gastspeler Mark.
(Mark werd door Aiax van Feyenoord
overgenomen tiidens het toernooi).

In de poule van de alleriongsten was
Helmond Sport van\ rege de gladheid
verhinderd. NAC, RBC, RKC en \À/illem II
streden om de titel. Net als bii de oudere

iaars bleek ook hier een ploeg te zijn die
boven alles uitstak. NAC bewees in de
eerste ronde buurvereniging \Mitlem II
een slechte dienst. Willem II werd met 3-r
verslagen door NAC. RKC was met 3-r te
sterk voor RBC. Willem II versloeg met z-r

RKC en NAC wist RBC op te rollen met z-

o. Dat RBC een te smalle selectie blijkt in
de nationale competitie maar ook in de
zaal. In de laatste wedstrijd werd met z-o
verloren van Willem II. RKC dolf het
onderspit bii NAC.
Eindstand:NAC 3-9 Willem II 3-6 RKC 3-3
RBC 3-o. Spelers NAC: Koen, Paul, Roy,
Niels en Biörn.
Omdat er bij de allerjongsten nog wat tijd
over was, werd er een penaltybokaal
uitgeschreven. In de eerste ronde waren er
maar een paar afvallers. In de tweede
ronde (van grotere afstand) vielen de
meeste spelers af. In de derde ronde leek
de beslissing te vallen, maar voor de
vierde ronde bleven er drie spelers over.
Van deze drie was Remco Raaymakers de
beste penaltynemer.

Vervolgens was het de beurt aan de C-

spelers. Topploegen uit de Duitse
competitie gaven acte de présence. De
eerste twee thuisspelende ploegen Bayern
Leverkusen en Hertha BSC deden hun
thuispubliek geen plezier. Zij verloren
van resp. Schalke 04 en HSV Hamburg.
Het altijd favoriete Bayern Miinchen ging
in haar eerste wedstrijd fors onderuit. Het
werd met 5-r door Leverkusen verslagen.
Schalke o4 zette haar overwinningsmars
voort en bond Hertha BSC aan de zegekar.
HSV bleef in de race door een r-o
overwinning op Bayern Mtinchen. In de
derde ronde stond het titanenduel op het
programma: Schalke 04 vs. HSV Hamburg.
Schalke o4 verschalkte HSV met 4-r en
stevende op een zekere toernooizege af. In
het duel der degradatiekandidaten wist
Bayern Miinchen geen punt te halen tegen
het weinig betere Hertha BSC. Bayern
Miinchen eindigde dus als laatste. In de
strifd om de tweede plaats bleef het
spannend. Leverkusen had aan een
gelijkspel genoeg. In een doelpuntrijke
wedstrijd bleek de eindstand z-z te ziin.
Schalke 04 4- Íz Leverkusen a-7 (+3) HSV
Hamburg +-l tr) Hertha 43 B.Miinchen
4-o. Spelers Schalke o4: Yassir, Mark, Rob,
Lourens-|an, |ochem en Bart.
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STALLATI

SpRANGERS

lnstallatietechniek I Sprangers Gilze

Professionals in technische

S-lrusraLLATtEs
nstallaties

> Mid enspannlngsnetten
) [Vleet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installateur

iligingsinstallateu r

g,LFElo
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) Water- en

sanitaire installaties
> Gasinstallaties
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Op het eind van de middag was er tijd
ingeruimd voor de A en B-spelers. Tot op
hun tanden gewapend traden de

mattadoren in het strijdperk. Engeland
was de plaats van handeling waar de
groten der groten hun opwachting
maakten. Er werd tussen 4 teams een hele
competitie afgewerkt. Manchester United
stuurde met slechts r-o Liverpool naar
huis, terwijl Arsenal en Ipswïch op o-o
bleven steken. Manchester versloeg
vervolgens Ipswich met 2-o en begon
warm te draaien. Arsenal zag haar eigen
net tot 5x toe opbollen door de scores van
Liverpool (5-r). Liverpool versloeg ook de
volgende opponent met 3-o zodat halfweg
de competitie Manchester fier op kop
stond. In de tweede helft van competitie
wist Ipswich verrassend alle drie de
matches te winnen: 3-o van Arsenal, z-r
van Manchester, j-Í op Liverpool.
Publiekslieveling werd |oris van
Beijsterveldt van Liverpool met ziin
schitterende acties waaruit helaas voor
hem en Liverpool te weinig rendement
kwam. Manchester moest in haar laatste
wedstrijd winnen of gelijkspelen tegen
Arsenal. Arsenal had in haar voorgaande
wedstrijd tegen Liverpool de eerste
overwinning aan laten tekenen en hoopte
op een nieuwe verrassing. De spelers van
Arsenal legden Manchester echter niks in
de weg binnen 6 minuten was de wedstriid
al op slot en de eindstand sprak
boekdelen: 5-r. Eindstand: Manchester 6-

r3 lpswich 6-ro Liverpool 6-7 Arsenal 6-4.
Spelers Manchester: |eroen, |an, |ohan,
Ralf, Niels en Barry.

Op verzoek van onze Spaanse deelnemers
begon de Spaanse zaalvoetbalcompetitie
vriidagochtend op 9.oo uur. Zoals
gebruikelijk in deze contreien waren
enkele spelers aan de (zeer) late kant. Dit
was met name te wijten aan de zeer lastige
bereikbaarheid van de sporthal in verband
met de groots opgezette Spaanse
weekmarkt. Ook speelden sneeuw en ijzel
een prominente rol. De organisatie was
echter standvastig en startte op 9.oo uur
het toernooi. Het eens zo grote Barcelona
draait in de competitie aI slecht ook in de

zaal kreeg het een pak voor de broek van
stadgenoot Espanyol (r-z). De overige twee
wedstrijden in de eerste ronde eindigen in
gelijkspelen. Het duel tegen aartsrivaal
Real Madrid wist Barcelona in de tweede
ronde echter wel te winnen. Even leek het
erop dat de wedstrijdteiding gelynched
zou worden in verband met de foute
verwerking van de wedstriid Barceiona-
Real Madrid. Gelukkig kon dit zonder
bloedvergieten worden geregeld. De
Catalaanse supporters werden
afgescheiden van de overige supporters.
De coach van Real Madrid (Anja) werd
reeds in haar eerste wedstrijd berispt.
Vervolgens in de tweede wedstrijd werd
zii gevangen gezet op haar eigen
coachbankje met een cordon van pilonnen
om haar heen. Espanyol won met 3-r van
Celta en Rayo Vallecano won met z-r
Deportivo. Ook in de derde ronde won
Rayo nu van Barcelona met 3-z dat ernstig
in verval is geraakt sinds het vertrek van
de Nederlandse hoofdtrainers. Real haalde

3 punten tegen Deportivo (r-o). In de
vierde ronde liet Rayo zijn
scoringsmachine op volle toeren lopen en
bond met 7-r Celta de Vigo achter de
wagen. Espanyol won in haar derde
wedstrijd, maar verloor verrassend haar
vierde zodat de vijfde ronde de laatste
wedstrijd Espanyol-Rayo Vallecano de

finale van het toernooi was. Espanyol
moest winnen, terwijl Rayo aan een
gelijkspel voldoende had. Espanyol kwam
met r-o aan de leiding maar de spitsen van
Rayo kregen kans op kans voor de
gelijkmaker. Echter de scoringsmachine
haperde en bleef op o steken. Espanyol
wist vlak voor tijd de 2-o binnen te
schuiven en pakte daarmee de
toernooiwinst. Eindstand: Espanyol 5-rz
Rayo V. 5-ro (+S) Real M 5-ro (+z)
Barcelona 5-9 Deportivo 5-r (-6) Celta 5-r (
Í2). Terwijl de Spanjaarden hun siësta
gingen doen, traden de meisjes junioren
op. Waren vorig jaar Anouk en Britney
Spears nog van de partii, dit jaar kwam het
knalvuurwerk van de speelsters zelf.
Anderlecht (Annie, Heleen Veronique,
|oice en Mariëlle) werd geieid door Nicole.
Lierse Sk (Ania, Femke, Amy, Anke en
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Als het goed en snel moet llll

lmporteur en groothandel
van alle soorten vlakglas.
Fabriek voor Spouwglas.
Glasslijperij.
Groothandel in
beglazingsmateriaal en kitten.

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
Telefoon 0161 ,,2273Os
Telefax 0161 - 225804



Inge werd door de gerenommeerde coach
Mart begeleid. In de finale werd gespeeld
met een heen- en terugwedstrijd.
Anderlecht speelde eerst thuis. De eerste
helft was het aanzien bijna niet waard. De
supportersschare was dit jaar echter
verviifvoudigd en begon zich in de rust te
roeren. Na een brilstand bij rust barstte
het vuurwerk los. Anderlecht nam via
Heleen en Mariëlle een 2-o voffisprong en
leek de wedstrijd eenvoudig uit te spelen.
Toch kon Lierse via Inge en Femke op
gelijke hoogte komen. Heleen bracht
Anderlecht nog op 3-2, maar het eindschot
was voor Ania (uit een vrije schop) en
Amy van Lierse. Gelukkig voor
Anderlecht was keepster Annie in goeden
doen en wist zij haar team voor erger te
behoeden. Eindstand 3-4. Lierse zat op
rozen. De return bracht nog veel meer
vuurwerk. Lierse nam met r-o de leiding
en leek niets meer weg te geven.
Vervolgens sloeg Anderlecht genadeloos
toe. In korte tiid liep zij uit naar r-3
(Heleen, Mariëlle en Veronique) Echter
Amy bracht Lierse met drie treffers weer
terug in de wedstrijd. Tussendoor wist
|oice nog te scoren, zodat de ruststand met
4-+ werd bereikt. Nicole gaf haar
speelsters in scherpe bewoordingen
aanwijzingen, zodat het resultaat van de
tweede helft aanzienliik beter zou moeten
ziin. En inderdaad coach Mart zag het met
lede ogen aan, maar na rust walste
Anderlecht met drie doelpunten (Mariëlle,
|oice en Heleen) over Lierse heen en Mart
stortte zich bijna ter aarde. Vlak voor tijd
gaf hij sportief toe de verliezende partij te
zijn en wiide zich via de penaltyserie
revancheren. bii het nemen van de
strafschoppen geloofden de meeste
speelsters het wel. Beide teams behaalden
dezelfde score als Nederland tegen Italië
bij het EK. z uit 5. In de om- en om-serie
hield Lierse het hoofd iets koeler en wist
het Anderlecht nipt te verslaan.

De afsluiting van het toernooi was voor de
D-pupillen. De nationale teams van
Ierland, Italië, Portugal, Nederland, België
en Engeland kwamen deelnemen. Ierland
kon echter niet komen in verband met

zware sneeuwval in Dublin. V.V. Gilze
stelde een invalteam op. De opening
Ierland-Italie was goed voor 6 doelpunten.
Eindstand 4-2. Portugal versloeg België
met 3-r en Nederland verloor (o-3) van
Ierland. Engeland verloor haar
openingswedstrijd van Itaiië (o-z). In de

strifd der lage landen tussen België en
Nederland trok België met 4-3 aan het
langste eind. Portugai-Italië bleef op z-z
steken en Ierland-België (r-z) leverde het
eerste verlies op voor de damescoaches

foice en Mariëlle. Vervolgens bleef
Portugal-Engeland en Nederland-Italië op
r-r staan. Daarna volgde de wedstrijd
tussen |oice en )urgen (Portugal) waarbij
|oice (Ierland) aan de winnende kant
bleef: z-o. Engeland won vervolgens van
België en maakte zic}i, op voor de
belangrijkste wedstrijd van het toernooi:
Engeland - Ierland. Ierland kwam sterk
uit de kast maar moest met r-z de sterkere
in Engeland bekennen. Engeland moest
wel de laatste wedstrijd winnen van
Nederland om het toernooi te kunnen
winnen. De coach van Nederland (Mark)
speelde psychologische oorlogsvoering
met Raymond de coach van Engeland.
Raymond met bolhoed liet zichzelf en zijn
spelers aanvankelijk van de wijs brengen
door de clowneske taferelen die Mark
opvoerde met zijn Nederlandse vlag.
Engeland had namelijk een uiterst luxe
kans: een penalty om op voorsprong te
komen. Bas miste echter tegen Roy L. In
plaats dat Engeland de moed opgaf werd
het hierdoor juist mentaal opgekrikt.
Vervolgens scoorde Engeland r-o en wist
daarna de wedstrijd en het toernooi op
haar naam te schrijven. Eindstand:
Engeland 5'ro Ierland S-g (*S) België 5-9
(+z) Portugal 5-6 Italië 5-5 Nederland
laatste met z uit 5. De arbitrage van het
toernooi stond gedurende de twee dagen
onder de uitstekende leiding van )AC
Kreeft. Het secretariaat werd beide dagen
gevormd door Mark Aarts en Raymond
Bink.

Iedereen bedankt voor de positieve inzet
en tot volgend jaar.
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A & SHO*qtuw

PYRAMTDE
Nieuwstraat 32, Gilze

Voor een l<eur van verfijnde, originele pizza's

en shoarma gerechten draait u:

0lót-452651
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< aÍhalen.

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

f)rankenspeci aalzaak

Van Enschot
I partyverhuur
I kadoartikelen
I relatiegeschenken

Korte Wagensk aat 2l - Gilz,e

tel. 0161-452452

Altiid iets bijzonders.

G LLN GALL



Betekenis computertermen
In een drietal afleveringen willen we de lezers van De Voorzet kennis laten nemen van de
meeste gebruikte computertermen. "Onmisbaar" voor een goed gebruik van uw PC !!

Computerterm
Debugger
Delete
Density
Diskdrive
Diskette
Display
Driver
Drum-storage
Edit
Endless
Enter-key
Escape
Exception
Execution queue
Extent
Fail
Fault
Field
Field-mark
File
Flag
Flow
Format
Gateway
Group
Helpdesk
Hidden file
Host
Incore
Iam
Iob
Iobcard
Iump function
Key-board
Kilobaud
Lan
Leave
Linkstation

List
Load
Lock
Loop
Macro
Microfiche

Uitspraak
Die bukker
Du liet
Den sittie"
Disk drijf
Diskkette
Dis plee
Drijver
Drumstoritsi
Edit
Entles
Enturkie
S-keep
Eksepsjun
Eksekjoetsjunkjoe
Ekstent
Feel
Folt
Fielt
Fieltmark
Feil
Flek
Floo
Foormat
Keetwee
Kroep
Hellupdesk
Hidden fijl
Hoost
In koor
Sjem

Iop
fop kaart
Siumpfunksjun
Kiebord
Kilobaut
Lan
Lief
Linksteesjun

Betekenis
Aanwijzen v. degene die voorover staat gebogen
Verkeerd lidwoord voor zangstuk
Belgische binnenstad
Platenzaak met wateroverlast
Winkel met cd-roms
Deze w.c.
Persoon op luchtbed
Tabakswinkel
Meisjesnaam
Einde les
Huissleutel
Cape van Superman
Popgroep uit de jaren 7o
Vuurpeleton
Oude tent
Een heleboel
Eenheid van spanningssterkte
Scheldwoord
Duitse munteenheid
Soort schuurgereedschap
Vuil plekie op kleding
Klein insekt dat jeuk veroorzaakt
Voordeurkleedje
Belgisch voor "Ga weg!"
Indonesische generaal
Biizettafeltje
Verborgen gereedschap in taart voor gevangene
Het regent
Samenzang
Vruchtencompote
Arme kerel
Arme kerel klaverjast
Springspieren
Sleutelplankje
Mestoverschot
Graad in Oosterse vechtsport
Aardig, vriendelijk
Gevaarlijke plek v/aar supporterstreinen
aankomen
Stiekeme streek
Zwaar metaal; hangt ook aan Hemaworsten
Plukfe haar voor ogen
Vergrootglas; ook:'n zuiver iets
Groothandel in levensmiddelen
Zeer klein visje

flr7tfr

List
Loot
Lok
Loep
Maakroo
Miekroovish
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HYPOTHEKEN?
c:

Belangrijko zaken bospreok Je met vakmensent nva [.ild

UE venzekeri n gsadvi esbu rea u
rcelands bv

steenakkerplein í 1a-12, gilze
telefoon: 0161-45 17 20 Íax O161-4.5 iO 09

NIEUW BIJ EETGAFE D'N BROOY

. SPEELTUIN
(Volgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

O PARKEERTERREI N

EETGAFE

Dtn Brooy
Chaarnseweg 2'l - Gilze - Tel. 0161-451S4g

De
3

openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde
Maandag: gesloten
Dinsdag Um donderdag: vanaf 11 00u
Vri Um zonda vanaf 10.00u

O

landsí
I

Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

Een nieuwe naam in zekerheid



Open kaart
Naam
Adres:

Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's
Lid v.v. Gilze sinds:
Status bif de club:

Beste trainer;
Mijn idool:
Roken:
Drinken:
Stamcafé:
Moet lachen als:
Dat is maar lastig:
Winst betekent voor mii:
Verlies betekent voor mii:
Favoriete muziek:
Politieke partij:
Een meevaller:
Een tegenvaller:
Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechte eigenschap:
Mooiste vrouw:

|e sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
Slechte smaak:

T.v. programma:
V.v. Gilze moet verbeteren:

Dat is goed bij de v.v.Gilze:
Op mijn verjaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:
Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
Wat doe je met r.ooo.ooo,--

Raymond Bink
Weth. van den \N'ildenbergstraat 52

a4-o7:79
De moed niet laten zakken
Voetbal en voetbal
r985
Trainer/coach D-z . Grensrechter B-r
Speler Gilze 3. Lid activiteitencommissie.
Louis Bouman
Owen
Nee

Alcoholische drank alleen in het weekend

D'n Dré
Ajax verliest
Als N.A.C. dan ook verliest
Denken aan een mogeliik kampioenschap
Even stevig balen
Fransje Bauer en de Top 4o
Geen tijd voor
Op maandag nog wat geld in de knip
AIs op zaterdag alles wordt afgelast
Saté met lekkere saus

Sta altijd voor anderen klaar
Het wordt wel eens te laat in het weekend

Anna Kournikova
Het tackelen

4-4'2
Wel goed

Hebben Ajax supporters
Politie blauw in het nauw.
De velden
De trainer/leiders en coaches

Gezeur

fezelf
Lekker lang gezond blijven
Ajax en Willem z

Komt niet van mii. Geen romanticus
Soms

Ik lees geen boeken

Liverpool en N.A.C. kampioen
Als het er maar lekker warm is
Alle vrijwilligers van de v.v.Gilze
Rap een eigen huis kopen

I
0

0
r

0
0
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'n Voo Ízetje van aoaaa

Mijn leeftijd is:

Ik speel in de:

Op die plaats in het team: 4

Mijn voetbalkwaliteiten zijn:

Voetbal vind ik vooral leuk omdat:

Mijn school is de:

Later word ik:

In mijn vrije tijd ben ik bezig met:

Ik vind het maar lastig als:

Ik zou heel graag:

lkzal nooit:

Ik heb veel plezier als:

Ik kan wel janken als:

In mijn dromen:

Tot slot wil ik jullie laten weten dat:

Joost Quirijnen

I 1 jaar

D-3

Heb ik het meeste plezier

Keepen

Ik het gewoon leuk vind

De Bolster

Timmerman

Ik zíe er zo uit

Voetbol, computeren en t.v. kijken

Als ik word gepoord, (is door de benen spelen)

Kampioen worden

Geen aids willen hebben

VI/e winnen

Ik de verliezende blunder moak

Ben ik de beste keeper van de wereld
R\

Ik keeper blijf
\
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

\

Àan die rrorse osen ziet u het direct: deze

jongens gaan voor elkaar door het vuur. Door

niets laten zij zich uir her veld slaan. Àl krijgen ze

er tien tesen. \ler z'n allen her veld op, mer z'n

allen er ook rveer af.

Het idee dat je door samenrverliinq iers nror;is

kunr opb«rr-rr.,"en, spreekr de Rabobrrnk bijzonder

aan. Wha«>url Omdat we rnidden in onze s:-lrnen-

le,,'ing sraan. Orndar r,ve llrijci ons sreenrje bijtlragen.

Rabobank
Baarle-Nassau e n omstreke n

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

Ook .ris dat berekenr, clat we onze reser\es

moeten aanspreken. \\hnt 
"ve 

zetten ons graag in

voor allerlei doelen in onze plairrselijke gemeen-

schap. Ilet geid, maar veel Iiever: nog met betrok-

kenheid. Wij staan \'oor u kla;rr. Ook na her laarsre

fluitje .

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

I

:

SÀed


