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[uT0F00Il AUTÍITÍlÍlll

:r(@A. Hessels
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze
Tel.: 01 61-451 335

De moderne pomp maar nog met de oudenruetse service

24 uur snel en qemak keliik tanken met:
=+ Bank of giropas

= Lokale kaart (informatie in de shop)
=+ Multi Tank Card of ïravel Card

ln de shop kunt u betalen met:
+ Visa Card
+ Euro Card

= Kontant

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

ln de Shoo kun u terecht voor:

= Diverse soorten olie

= Snoep en tabakswaren

= Alle telefoonkaarten

= Nieuwste CD's

= Diverse soorten poetsartikelen

= Accessoires

Openinqstiiden:

= Met tan{<pas: 24 uur per dag, 7 dagen in de week

= Maandag Um vrijdag. 07.00u - 20.00u

=+ Zaterdag: 08.00u - 18.00u
* Zon- en feestdagen: gesloten
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f,utofood Tonkstqtion 6. llcssels is cen hoofdsponsor vqn V.V. Gilze

Wasserette:

= Voor auto, Motor, Fiets, Bus, Caravan enz.
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William Akkermans I 4558or
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AntoonFaes A +SfitS

HenkvanGestel I +SSS+9
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|oost van Puiienbroek I 45r3o5

Yerschilningsdata:
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lÀ/illiam Akkermans I 4558or

|osvanDongen t +Sr++l
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Aimé Cruysbergs (vz) I 45z6zz
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Tineke vanVugt (pm) Í 453785
William Akkermans I 4558or

PeterBlok I qSySz
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De Voolzet
(8" seizoengang zooo/zoor, iuni roor, nummer 6)

"De Voorzet" is het cluborgaan van:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5tz6 Zl Gilze

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat tt,5rz6 CM Gilze

lE o16r - 45Ígg I o16r- 4 I

ln dit nummer
Hieronder vermelden wij enkele ondervrerpen die in
deze "Voorzet' aan de orde komen:

= Spectaculaire degradatie-wedstrijd Gilze z
:) een Voorzetje van Jordy Vermeulen

= een uitgebreid verslag van het Rabobank
Pupillenkamp

= effe bijkletsen met...... |urgen Heessels

= Nieuws van de jeugdcommissie

= Etc. etc. etc.

Goed om te weten:

Supportersclub V.V. 6ilze:
o Aanmelden lidmaatschap Supportersclub V.V. Gilze:

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

r Aantal leden Supportersclub: zz9 (maart zoor)

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

akkertj e @worldonline.nl
Uiterlijk datum: 15 augustus zoor
. op papier:
Uiterlijk datum: r5 augustus zoor
o De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-

Cola-Aktie-bal in ons clu 'bouw.

V.V. Gilze:
o Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap

V.V. Gilze:
Bij Arno Aarts, Van Heinsbergstraat 42, tel. 45u6g.
Afmelden dient uiterlijk te geschieden vóór 3r mei.
Bij afmeldingen nadien, blijft men de jaarcontributie
van het nieuwe seizoen verschuldigd!

o Aantal leden V.V. Gilze:4 (maart zoor)
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Zaterdagochtend, half ticn. Voor Willcm

een gcweldigc deg. Hij scoort ncr zijtr twcedc

gÍote cn innovatievc vcrzckeringsrnaat-

schappij zijn lvij ccn org;.rnisltic dic crg \t]'iíerPoIis
doelpunt betrol<l<cn is 7van de wedstrijd. Niet dircct ecn momcnt dat je

l<oppclt aan een vcrzcl<cringsnrextschxt)pij.

Maar ooh dit is trltcrpolis. Wf,nt ne:st d ic

bij dc lokalc gcrrccnschap. Elt dt;1Í ook

graag icts voor doct. En dtf,Íout spoltsorclt wij

Willcnr tl.

I NTE R PO LI S VE R ZE K E R'N6EN

pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGTAZITITGETIT.

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 -t227SOs
TeleÍax 0161 -i225804



Effe bijkletsen met...
furgen Heessels

De vaandeldragers van het Gilse voetbal
hebben het dan toch weer voor elkaar
gekregen. Na weer eens een keer r seizoen
in de vijfde klasse, is promotie weer een
feit. Weliswaar hadden de echte V.V. Gilze
supporters dat liever gezien via een
kampioenschap maar ook een è

periodekampioenschap bleek uiteindeliik
voldoende om het volgend seizoen één
trapje hoger te gaan acteren. Iemand die al
vele ups en downs meemaakte met de

V.V. Gilze is |urgen Heessels aanvoerder
van Gilze r. Vandaar dat we even
bijkletsen met |urgen die ongetwiifeld
wel het een en ander te vertellen zal
hebben over o.a. de zo wisselende
prestaties van Gilze r de laatste jaren.
Het is woensdagavond 9 mei. Op het eind
van een zomerse lentedag laat |urgen op
zijn gezellig ingerichte appartement aan
de Raadhuisstraat horen dat hij, hoewel
hii als voetballer misschien wat minder
rap aan het worden is, hij zeker een rappe
spreker is. Hoewel een standaardvraag en
nieuwsgierig als we zijn, ook van )urgen
willen \rve graag weten waaruit zíjn
dagelijks werk bestaat. [urgen: "Ik werk
bij een importeur van groenten en fruit in
Breda. Mijn functie is daar Financial
Controller wat in gewoon Nederlands wil
zeggen dat ik hoofd financiën ben. Mijn
vorige werkervaring bii een
accountantskantoor komt mij hier prima
van pas. Het bedriif beweegt zich vooral
op de internationale markt wat betekent
dat ik zo nu en dan ook naar het
buitenland moet. Een leuke en
dynamische baan." Aldus |urgen. Is hij
een geboren en getogen Gilzenaar? "Het
begon eens allemaal in Riien waar ik zo'n
3o jaar geleden geboren ben. Na 5 jaar
verhuisden we naar Molenschot waar we

7 jaar woonden. Vanaf mijn twaalfde dus
Gilzenaar. Zo'n beetje de hele gemeente
gehad. Ik maakte de overstap van de v.v.
Molenschot naar de C-z van de V.V. Gilze
waar Martijn Roovers de scepter zwaaide.
Een prachtige herinnering is het winnen

van de districtsbeker met de A-feugd in
Drunen met Bert de Bruyn
als geboren ieugdleider en bezielende
kracht achter dit succes." Zo blikt |urgen
even terug. Dan volgen vele jaren in de
selectie van de V.V. Gilze. Daar is
ongetwiifeld het nodige over te vertellen?
"Inderdaad, een korte periode speelde ik
in z. Daarna zo nu en dan een basisplaats.
Dat was nogal wisselend. De
aanstormende jeugd, dat waren er
toentertijd nogal wat, werd niet zelden
verantwoordelijk gehouden voor mindere
resultaten. Geleidelijk aan had ik een vast
basisplaats en heb zo de nodige promoties
en degradaties met Gilze r meegemaakt.
Om precies te zijn, dat zijn centenmensen,

3 keer promotie en 3 keer degradatie. Eén
keer maakte ik een kampioenschap mee.
Dat was in het seizoen '93:94 in een
thuiswedstriid tegen DIA. Een te gekke
ervaring. Wat ik me herinner van die tijd
is onze trainer van toen, Frans Hermans
ons bijna voornamelifk in partijvorm liet
trainen. Een echt hoogtepunt. Een waar
dieptepunt in het seizoen '98-'99. Wie
herinnert zich niet het débacle tegen
Were-Di thuis. Een 4-o voorsprong die in
amper zo minuten omgebogen werd naar
een 4-5 nederlaag. Ik heb er nog de pest
over in mijn lijf." Zo zegt hij stellig. Het
kan niet uitblijven dat furgen zijn nu en
dan verstoorde verhouding met de
scheidsrechter aan de orde komt. Wat is
dat toch? "Geen probleem, natuurliik mag
die vraag aan de orde komen. Even voorop
gesteld dat ik nooit een scheidsrechter
uitscheld of erger nog, aan zal vallen. Het
is en bliift een menselijke reactie te
reageren op een beslissing waar je het niet
mee eens bent. Daarmee niet goed te
praten dat weet ik. Ieder team legt de
scheidsrechter druk op. Daar is op zich
niks mis mee en valt ook niet weg te
denken. Inderdaad, met de intimidatie van
de scheids ga ik wel eens te ver. Wel heb
ik het idee dat alleen al door de kleur van
mijn haar, het feit dat ik de
aanvoerdersband draag en daarbij nogal

'wat jaartjes meedraai, er eerder geel
getrokken wordt voor een reactie richting
scheids. Door de komst van Eric Clemens
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Installatietechniek I Sprangers Gilze

P rofessio na I s i n tech n i sche

STALLATI S-lrvsrnLLATtEs
) Water- en

sa nitai re i nsta llaties
) Gasinstallaties

) Hemelwaterafvoeren,

htinstallaties
> Mid enspanningsnetten

) Meet & Regeltechniek

) Panelenbouw

) Telematica-B installa teur goten en riolering
iligingsinstallateu r technieken
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ben ik iets minder in beeld want ook Eric
is regelmatig op zoek naar de grens van
het toelaatbare. Maar laten we niet
overdriiven. Het voorbije seizoen werd
niemand door drie gele kaarten geschorst.
"Zo relativeert [urgen. Aan een
gemakkelijk scorende spits ontbreekt het
nogal eens bij sommige verenigingen.
|urgen had door de jaren enige naam
opgebouwd dus er zal ongetw§feld wel
eens geprobeerd zijn je bij de V.V. Gilze
weg te pikken? "Dat klopt, zo ben ik
meerdere keren met VOAB in gesprek
geweest o.a. toen zii promoveerden naar
de eerste klasse. Het zou een mooie
sportieve opsteker zijn maar 3 keer per
week trainen, miin blessuregevoeligheid
in acht genomen, leek het me toch beter
de V.V. Gilze trouw te blijven. Ook kon ik
eerder de overstap maken naar GSBW en
is de v.v.Poppel in beeld geweest. Het bleef
de V.V. Gilze waar ik inmiddels terug kan
zien op vele mooie voetbaliaren." Aldus
|urgen. Als 3o- jarige kun je er nog wel
enkele iaartjes aan lappen. Is dat ook je
bedoeling? "Aan stoppen wil ik nog even
niet denken. Wel ga ik minder trainen dat
wil zeggen r keer per week. Dit houdt in
dat ik zeer waarschijnlijk in Gilze z ga

voetballen. Als ze me nodig hebben bij r
bliif ik hiervoor wel ter beschikking. Zo'n
vijf jaar geleden werden mijn kruisbanden
vervangen. Hierdoor herstellen blessures
wat minder snel en bovendien is de
voetballerij niet altijd goed meer te
combineren met een drukke baan. Ook
van Dennis van Bezouw weten we dat hij
niet meer terugkeert in Gilze r. Dat
betekent dat al het komende jaar Gilze r
verjongt en de komende z à 3 jaar sterk
gaat veriongen. Het is maar te hopen dat
de feugd het echt oppikt en over langere
tiid interesse in het voetbal bliift
behouden. Ik heb het gevoel dat in miin
ieugdjaren het voetbal intenser beleefd
werd. Natuurlijk hoop ik van harte dat de
jeugd bereid is er echt iets van te maken."
Zo geeft furgen zijn betrokkenheid weer.
De cultuur binnen de V.V. Gilze en vele
andere verenigingen, is dat fe als actief
voetballend lid tot verder niets verplicht
bent. Het wel en wee van de vereniging

ligt volledig in handen van de
goedwillende vrijwilliger. Is dat op den
duur geen doodlopende weg? furgen: "Wie
za1 het zeggen? Hoe zal e.e.a. zich in de
toekomst ontwikkelen? Ik ken een
tennisvereniging waar je
activiteitenpunten moet halen om lid te
kunnen blijven. fe kunt punten halen
door b.v. jeugdtrainingen te geven,
kantinedienst te draaien, een toernooi te
organiseren en noem zo maar op. Mogelijk
dat een dergelijke werkwijze het
verenigingsgevoel versterkt en wie weet
ook bii de V.V. Gilze het overwegen
waard." Zo redeneert |urgen. Van hem is
bekend dat hij naast voetbal ook graag een
partiitie tennist. Inmiddels is daar weer
een sport bijgekomen. )urgen: "Sinds
enkele maanden ben ik samen met
William de long aan de golfsport
begonnen bij Prise d'Eau. Een totaal
andere beleving van toch ook een
balsport. Moet je bij tennis en voetbal veel
agressie in je spel leggen, bij golf zit de
kick vooral in de slag in zoveel
verschillende omstandigheden. Moeilijk
uit te leggen. |e moet het ervaren."Zo
verzekert hii. Uit dit praatje werd wel
duideliik dat sportbeleving veel voor
)urgen betekent maar ook dat hii de
kontakten en de vriendschap die er uit
voorkomt evenzo belangriik vindt. Zo
kletsten we even bij met |urgen Heessels
een gedreven sportman die met veel
enthousiasme oveÍ sport en wat daar zoal
mee samenhangt kan praten. Tot slot
wensen we je nog veel sportplezier toe enl
voor wat de V.V. Gilze betreft, dat je nog
heel wat ballen in het doel van de
tegenstander laat belanden.

los uan Dongen

De jeugdpen...

Hallo allemaal, ik ben Kenrick van Hoek.
Ik ben rr jaar. In mijn team, de E-5 ben ik
rechtsvoor. Ik heb z keien van trainers dat
zijn Giesbert en Will. Hen wil ik
bedanken voor het superleuke seizoen.
Mijn hobby's zijn lezen, fietsen en
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PYRAMIDE
Nieuwstraat 32, Gilze

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

0tót-452651
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

stevige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis.

Al onze specialiteiten l<unt u ook aíhalen.

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

f)rankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partlruerhuur
* kadoartikelen
I relatiegeschenken

Korte Wagenstu aat 2l - Gilze
tel. 0161-452432

Altiid iets bijzonders.

GALLN GALL



natuurliik ook voetballen. Dit jaar ben ik
voor de eerste keer op kamp geweest en
het was hartstikke leuk. Volgend seizoen
ga ik naar de D en hoop dat het daar net zo
leuk wordt als in de E. De ieugdpen geef ik
aan Paul Gosens.

lk geeÍ de pen door
aa Í1...
Op de eerste plaats Harry nog bedankt
omdat je mij gevraagd hebt een stukie te
schrijven voor De Voorzet.Ik zal even wat
van mijzelf vertellen. Ik ben Henk Biirij
vader van 2 kinderen n.l |amy en Danny.
Ik voetbal heel graag met mijn kinderen
en ook zij vinden dat heel erg leuk. Toen
zii bii de V.V. Gilze gingen voetballen
kwamen zij bij de F. Ik ging altiid kijken
naar de wedstriiden en trainingen. Wat
ik vooral leuk vind is het plezier wat die
kinderen in het spelletje hebben. Op een
bepaald moment vroegen |oost Appels en
Hans Hamels de trainers van |amy en
Danny of ik met hen mee wilde doen. Dat
was wel wat voor mij. Inmiddels ben ik
alweer aan mijn derde seizoen bezig als
trainer en leider. Ik raad de ouders die
altiid komen kijken bij de wedstrijden en
trainingen om ook eens na te gaan of het
ook niet iets voor hen is. Training geven
aan ie kind(eren). Daar zult u echt geen
spijt van krijgen. Voor mijn gevoel krijg je
er n.l heel wat voor terug o.a in sportieve
zin.

Senioren-zaken...

Het seizoen 2ooo - zoot zil er weer op, een
seizoen die de boeken in gaat met een
periode titel voor Gilze r. Omdat KNVB
de zesde klasse laat vervallen, geeft deze
periode een rechtstreeks promotie naar de
vierde klasse. We zijn nu de enigste
vereniging uit de gemeente die zich het
komend seizoen mag gaan bewijzen in
deze klasse, en daar zijn we als vereniging
natuurlijk trots op. Dat Gilze twee en drie
een moeilijk seizoen zouden krijgen

wisten we al van tevoren,Gilze z heeft
zich na een goede tweede helft van de
competitie toch nog kunnen plaatsen voor
de nacompetitie, via winst bij Olympus
kon handhaving in deze klasse veilig
gesteld worden. Helaas heeft Gilze 3 zich
niet kunnen handhaven in hun klasse,
komend seizoen een stapje lager zal zeker
zorgen voor wedstrijden op gelijke niveau.
Gilze 4 heeft het einde van de competitie
niet kunnen halen, de reden hiervan is bij
de spelers wel bekend. De veteranen
hebben hun tweede seizoen weer naar
vermogen gepresteerd, een compliment
naar deze groep is dat er geen boete is
opgelopen m.b.t een gele of rode kaart.
Toch nog even terug kiiken naar
afgelopen seizoen voor we weer fris het
volgend seizoen ingaan. Het afgelopen
seizoen is ons het meest bijgebleven de
betrokkenheid van de seniorenspelers bij
hun team en de voetbalvereniging W
Gilze. Helaas hebben wijveel afmeldingen
van spelers gekregen voor wedstrijden op
zondagen. Voetbal is een teamsport,
hierdoor heb ie elkaar elke wedstrijd
nodig, je moet op elkaar kunnen
vertrouwen dus heb je ook verplichtingen
naar je medespelers om er voor te zorgen
dat je er elke zondag bent. Waarom
schrijven wij dit, omdat wij als senioren
commissie het afgelopen seizoen bijna
wekelijks bezig zijn geweest om de teams
voor zondag op volledige sterkte te
krijgen, dit gaat niet alleen ten koste van
je eigen team maar ook van de rest van de
seniorenteams. Daarom spreken wij de
hoop uit voor het komende seizoen dat je
je realiseert dat je met teamsport meedoet,
en dat je daar ook verplichtingen heb
tegenover je medespelers, dus denk even
na voor je afzegt voor de wedstrijd en
probeer het zo te regelen dat je zondags
beschikbaar bent voor je eigen team. Dit
voorkomt veel problemen bij de leiders en
de seniorencommissie. Dan weten wii
zeker dat we er een gezellig seizoen van
gaan maken. Ook met de wetenschap dat
op de verenigingsavond (donderdag) de
kantine met een goede bezetting van de
spelers op deze avond, weer open zal zijn
tot o.3o uur. Deze gezellige avond moet

È
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Hieronder hebben wii de indelingen
gemaakt voor.het komende seizoen. Gilze
3 - 4 - 5 krijgen via een persoonliike brief
de gegevens met betrekking tot"het team
waarin ze ziin ingedeeld, de eerste
training en de vriendschappelijke
wedstrijd toegestuurd. Met de selectie
hebben 1rye op r3 juni al afspraken
gemaakt over het nieuwe seizoen. Rest ons
alleen nog iedereen een prettige vakantie
toe te u/ensen en voor komend seizoen
alvast een sportief maar zeker een gezellig
seizoen.

Selectie CILZE 1 en 2
Edwin Aarts, Mark Aarts, Toine
Beenhakkers, Ian Bekkers, patrick
Bouman, Erik Clemens, Vincent van
Dongen, Rik van Engelen, Marcel Gerrits,
|urgen Heessels, Bram van Hoesel, Koen
van Hoesel, Edwin Huyben, Hans Huyben,
Sjoerd de |ong, William de |ong, Bas Kokx,
Pim laarhoven, Arjan Marijnissen, Koen
Meijs, Koen Oprins, Remco Oprins, Rob
Oprins, Tim Oprins, Daan van Os , Ruud
Peijs, |oost van Puijenbroek, Dennis
Timmermans, Erik Timmermans, pascal
Timmermans, Tim v.d. Veer, Kooslffirken, Kees Wirken, Dennis
Wittenveen.

GILZE 3
Gert-jan Aarts, foost Appe1s, fohn v/d
Braak, Raymond Bink, Bas Cornelissen,
Paul van Eyck, Richard Faes, Corné van
Gils, Hans Hessels, Ben Hoppenbrouwers,
Wilbert Meijs, Barry Nuyten, furgen v.
Oosterwijk, |eroen Oprins, Frans Sebregts,
Richard Kluyt, Dave van Zandvliet.

weer terug komen bij de VV Gilze en ook
daar hebben we jullie aanwezigheid bij
nodig. Want plezier maken doe je niet
alleen bij de W Gilze dat doen we met
zijn allen.

Gil.ZE 4
Reggo Boemaars, Dick Boere, Ronny vd
Braak, Dave Brouwers, Hein vid Boogaart,
Mark Gerrits, |eroen vd Heijning, Tommy
Michielsen, Dennis peijs, foris

Stadhouders, W'erner Stadhouders, Bas v
Tilburg, Frank Vermeeren, Bob Vromans,
furgen vd Werf, Roy Wolfs

Gil-ZE 5
Arno Aarts, Martijn Aarts, William
Akkermans, |os Bink, fan Broers,
Peter Doorakkers, |an Faes, Martien van
Gestel, Frank van Hoek, |erry Koenraad,
Ton Oerlemans, Peter v/d Ouweland, |oost
Rops, Frank Timmermans, Gerard de
Vaan, Henk Wouters, Tonio 'Wouters,

Orhan Yilmaz.

Trainings-schema
Selectie:
o Dinsdag aanvang 19.45 uur

selectie Gilze r - z trainer Henk |anseno Dinsdag aanvang r9.45 uur
selectie keepers; trainer Renè Bartelse

o Donderdag aanvang r9.45 uur
selectie Gilze r, trainer Henk [anseno Donderdag aanvang 19.45 uur
selectie Gilze z, trainer Dennis van
Bezouw.

Training selectie start op Dinsdag Z
augustus.

Overige senioren:
Op donderdag 16 augustus aanvang 2o.oo
uur start de training van de overige
senioren trainer Louis Bouman-

N amens senioren commissie,
Frank van Hoek.

Een aanrader...
Tiidens een personeelsfeest kwam ook het
voetballen ter sprake, en voetbal in
Engeland in het bijzonder. Net als vele
anderen vonden wij (een stel collega,s) dat
juist in Engeland de voetbalsport met de
meeste beleving wordt beoefend. Men
heeft er een zodanige instelling dat men
vanaf de eerste tot de laatste minuut

.sportieve strijd levert. Ook de beleving
van de supporters is, zo meenden wij tà
kunnen ervaren uit televisiebeelden
groter dan in menig ander land. Dus
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pakten wij (S collega's) het plan op om die
(voetbal)cultuur eens te gaan opsnuiven
in het mekka van het voetballen;
Engeland. Een week later hadden we al
contacten gelegd met een reisorganisatie
die voetbalreizen verzorgde. Na enig
overleg met het thuisfront werd besloten
de wedstrijd A.rsenal-Everton te bezoeken
op zr april il. Op de bewuste
zaterdagmorgen rr april 2oor oÍr o3.oou
stond voor ons de bus klaar bii de
grensovergang Hazeldonk
(Breda/Antwerpen). Om o5.3ou
arriveerden we met de bus in Calais waar
we om o7.oou de boot namen naar Dover.
De overtocht duurde r,5 uur en door het
tijdsverschil waren we om o7.3ou al aan
de 'overkant'. Na een busreis van zo'tt 2,5
uur kwamen we om ro.oou aan bii het
stadion van Arsenal. Omdat de wedstrijd
pas om r5.oou begon, hadden u/e nog tiid
genoeg om de binnenstad te verkennen.
Via de metro kun je je in Londen op een
razendsnelle manier verplaatsen, dus in
'no time' stonden u/e op Picadilly Circus.
Tijdens de wandeling door Londen
kwamen we langs vele winkels en
natuurliik ook pub's. Om rr.oou gingen
die pas open, maar toen waren we ook de
eersten! Niet om ons te bezatten
natuurlijk, nee we kwamen naar Engeland
om cultuur te snuiven (lees: proeven). En
eerlijke mensen heb je ook in Engeland,
want een collega liet in zo'n pub ("Nellie
Dean") zijn portemonnee liggen, maar die
werd keurig nagebracht! Daarna hebben
we nog wat gewinkeld en gegeten (voor de
zekerheid toch maar MacDonalds) en we
zorgden ervoor dat we om r4.oou weer bii
het stadion van Arsenal waren. Overigens
zeer opmerkelijk hoe dat stadion daar
midden in een woonwijk ligt. Zo moesten
wij tussen twee woningen via een groot
toegangshek naar het stadion. Direct kun
je al de sfeer daar proeven. Maar toen we
onze plaatsen hadden ingenomen, kregen
we het allemaal even moeilijk met ons
biologisch ritme. \Me hadden immers
allen een zeer korte (nacht?)rust achter de
rug en we begonnen te 'knikkebollen'.
Maar samen hielden we elkaar wakker en
tegen de tiid dat de wedstriid begon

kwamen we ogen en oren tekort.
Indrukwekkend was bijvoorbeeld de r
minuut stilte voor aanvang van de
wedstrijd, vanwege het overlijden eerder
die week van een jonge scheidsrechter.
Muis- en muisstil was het in dat stadion.

Ie kon er a.h.w. een speld horen vallen!
Bijzonder leuk was het dat alle
toeschouwers gaan staan zodra een van de
twee teams in de aanval is en aanstormt
op het doel van de tegenstander. Want
hoewel elke toeschouv/er het zittend goed
kan zien, gaat iedereen staan om maar
niets te hoeven missen. Omdat het echter
allemaal klapstoeltjes zijn is dat een heel
apart geluid:
"tikketikketikketikketikketikketikketikk
etikketikketikketikketikketikketikke" en
dan duizenden stoeltjes!!!We hebben (ook
geluk natuurliik) een leuke wedstriid
gezien en na afloop gingen we nog even
naar een Arsenal-pub. Om r8.45u
verzamelden we weer bij onze bus en
gingen daarna weer huiswaarts. Het
tijdsverschil werkte nu in ons nadeel,
zodat we pas om o2.45u weer bii
grensovergang Hazeldonk waren. Echt, we
hebben veel plezier gehad, dus ook weer
veel gelachen.

William Akkennans

Nb.: mocht iemand geïnteresseerd zijn
geraakt in zo'n voetbalreis, wij maakten
gebruik van de diensten van Gebo-tours
uit Nieuwleusen, tel. o5 zg- 46 966o.

Het Rabobank
Pupillenkamp...

Het dagboek....
o Vriidag z5 mei;
o8.3o uur. Verzamelen geblazen voor de
bouwploeg voor een lekker bakje koffie,
geschonken door de reeds aanwezige
mensen van de keukenploeg. Iedereen is
present.
o9.oo uur. Aanvang van de tenten bouw
onder leiding van Martin die op zijn beurt
wordt gecoacht door Gerrit.
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ro.oo uur. De opbouw gaat voortvarend
maar hebben we wel tentzeilen genoeg ?

Nee dus.
Van de 15 geleverde tenten blijken er 3
geen tentzeil te hebben maar is in plaats
daarvan een grondzeil meegeleverd.
Besloten wordt om de schuiltenten voor
de leiders te maken van de grondzeilen.
rr.oo uur. Het wordt al aardig warm dus
tijd voor koffie of een glaasje *fris met
worstenbrood van Bink.
r2.oo uur. Alle tenten zijn onder zeil en
ook de waterbak is gereed om gevuld te
worden.
De verlichting kan worden aangelegd.
r3.oo uur. Lunchen in de eettent en tijd
voor werkoverleg.
r5.oo uur. Het tentenkamp is klaar, de
eettent is nu ook compleet ingericht dus
we zijn zo goed als gereed met de opbouw.
r7.oo uur. Nog gauw even de waterbak
vullen.
r8.oo uur. De leiders komen aan op het
kamp en een aantal beginnen met het
verder optuigen van hun tent. Tevens
ontvangen ze de groepsindelingen.
r8.ro uur. Veel te vroeg komen de eerste
pupillen aan op het sportpark.
r8.5o uur.Iedereen is aanwezig.
r9.oo uur. De officiële opening wordt
verricht door Tom en Freek en hierna
nemen we afscheid van de ouders.
r9.30 uur. Aanvang van de voettocht. Aan
de hand van foto's moeten een aantal
plaatsen in Gilze worden opgezocht. Daar
aangekomen moest een spel worden
gespeeld waar dan de eerste belangrijke
punten van het kamp mee verdiend
konden worden- Bii terugkomst op het
sportpark kon worden begonnen met het
maken van de joker. Dit deze keer onder
het genot van veÍs gebakken
pannenkoeken.
ro.45 uur. Naar de tenten voor het
kussengevecht.
rr.r5 uur. De eerste pogingen van de
leiding om de kinderen te laten gaan
slapen. Bii de F-pupillen lukt dit vrij
aardig, de E-pupillen duurt al iets langer
en bij de D-pupillen is het onbegonnen
werk.

t Zaterdag z6 mei.
o3.oo uur. Leiders naar bed. De laatste D-
pupillen ook ( dachten wij).
o4.oo uur. Eindelijk stilte.
o7.oo uur. Het kamp begint langzaam te
ontwaken.
o8.3o uur. Iedereen fris gewassen en
geschoren ( daar waar nodig ) aan het
ontbijt.
o9.r5 uur. Aanvang van de twaalfkamp.
De gemaakte jokers kunnen worden
ingezet voor de dubbele punten bij de
volgende spelen: kussengevecht,
pionvoetbal, wateroverbrengspel,
tweeling voetbal, mini voetbal, eiland
voetbal, keeperbal, tsjoekbal, bril voetbal,
globebal, worstelspel en balanceerspel.
Mede door het warme weer en de te korte
nachtrust heeft de EHBO gedurende de
ochtend handen vol werk aan kleine
blessures en het aanslepen van water.
Grootste pechvogel was Niels Geerts die
dusdanig geblesseerd raakte dat een
bezoekje aan het ziekenhuis noodzakelijk
was. Gelukkig viel het reuze mee.
r2.3o uur. Eten geblazen en even genieten
van wat een beetje rust.
r3.r5 uur. Aanvang van het levend
ganzenbord spel. Op het C-veld is een
ganzenbord uitgezet met maar liefst 2oo
nummers. Onder een aantal nummers
zitten opdrachten verborgen, kom je b.v.
op nummer zg dan moet je een plaats
terug en kom je op 69 mag f e pas verder als
ie een vier gegooid hebt. Er zitten echter
ook spelopdrachten in verborgen. Kom je
met ie team op 3r moet je spijkerpoepen
en op nummer zz is de opdracht balletje
wiP.
Totaal ziin er 18 doe opdrachten en r5
ganzebord opdrachten. Al met al een spel
met veel variatie.
r5.r5 uur. Drink en snoep pauze.
r5.45 uur. Vervolg van de twaalfkamp met
als slot het maken van de teamfoto-
r7.oo uur. En dan is er friet, friet en nog
eens friet. Een groot compliment voor de
bakkers van de kilo's friet want dit
gebeurt allemaal in de keuken van de
kantine. Het is echt een top prestatie om
ongeveer r4o mensen in een goed uurtje
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van een overvloedige maaltijd friet te
voorzien.
r8.3o uur. Aanvang trap-ren spel en bank
voetbal. Het trap-ren spel is voor de
jongste pupillen vaak een nieuw en
moeilijk spel, maar zodra ze het door
hebben wordt het vol vuur gespeeld en is
het toch weer het mooiste spel van het
kamp.
2o.oo uur. Overleg met de leiders van de F-

pupillen. Op hun verzoek wordt er een
spelronde geschrapt zodat de F-jes iets
eerder dan gepland naar bed kunnen. Het
mannetje met de hamer heeft toegeslagen.
2r.3o uur. Einde spel voor de F-pupillen,
drinken, douchen en slapen gaan.
22.12 uur. Einde spel voor de E en D-
pupillen. Ook hier is het drinken,
douchen en slapen gaan. Dit gaat nu een
stuk beter dan de voorgaande avond.
23.oo uur. De leiders verzamelen zich in
de schuiltenten en hebben een wakend
oog op de slaaptenten.

o Zondag z7 mei.
or.oo uur. Rust in alle tenten.
or.3o uur. Ook bij Toon Romme slaat de
man met de hamer toe en Toon slaapt in
zijn stoel met een flesje bier in de hand.
or.45 uur. Het hele kamp in diepe rust.
07.oo uur. Reno is als eerste wakker van de
pupillen en loopt direct naar de
standenliisten.
o8.oo uur. De wekploeg rukt uit en gaat de
diverse tenten langs waar nog kinderen
liggen te slapen. Iedereen wordt wakker
gemaakt en de echte vaste slapers worden
met slaapzak en al naar buiten gesleept.
o8.3o uur. Een ontbijt met 'n eitje gaat er
altiid in.
09.25 uur. Vervolg van het trap-ren spel en
het bank voetbal. Dit verloopt onder iets
koeler weer en na een goede nachtrust
zonder problemen.
12.23 uur. Einde van de spelen, handen
wassen en aan tafel.
r2.3o uur. De laatste maaltiid van dit
kamp.
r3.r5 uur. Aanvang van de blind oberrace.
Dit is een water overbreng spel waarbij de
overbrenger geblinddoekt is en op
geroepen of geschreeuwde aanwijzingen

van zijn team naar de overkant wordt
gestuurd.
Bij de D-pupillen heeft de werkgroep een
samenzwering verijdeld die de groep Peter
Blok aan de overwinning had moeten
helpen.
r4.5o uur. Onder het toeziend oog van vele
ouders gaan we van start met de
afsluitende trimloop. Ondanks het verbod
om in de waterbak te duiken waren er
toch een groot aantal die tot op de huid
nat waren. Diverse leiders hadden niet
goed begrepen dat je onder het gespannen
zeil door moest en deden een poging er
dwars door heen te gaan.
15.45 uur. Na gedoucht en omgekleed te
ziin was iedereen klaar voor de prijs
uitreiking en de kamp afsluiting. Dit werd
ook nu gedaan door Tom en Freek.
Hierna worden de kinderen weer
overgedragen aan de ouders en kan
iedereen zijn of haar spulletjes gaan
pakken en naar huis vertrekken.
2o.oo uur. Alle kampmedewerkers ( op
een na ) komen weer samen in de kantine
om nog eens lekker na te kletsen over de
afgelopen dagen. Dit onder het genot van
een drankje en een hapje. De leden van de
werkgroep horen op deze avond de eerste
reacties en trekken hier weer lering uit
voor het volgend jaar.

o Maandag z8 mei.
De gehele dag weer r8 man in touw om
alles weer af te breken en op te bergen.
Het kamp is nu echt voorbij.

Tot volgend jaar.

Gehoord in het keukenteam....
r De ranja ziet er dun uit maar de

afdronk is prima.
o Als ik aan de wekker zit verslaap ik me

dat doet een ander altifd.
o Een keuken klinkt als een kippenhok,

oordeel alleen de V.V. Gilze keuken.
o De tafels graag r meter uit de kant en

zeker r.4 meter uit elkaar anders
kunnen wij er niet meer tussendoor.
Waar zou dat aan liggen?
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r Meer gekoelde drankjes frisdrank
overdag of een tapie in de hoek, ook
lekker.

o Als de eieren koken laten ze dat wel
horen. Te lang, dan gaan ze vanzelf
weer vliegen.

o William zorgt volgend iaar voor 3

dagen live muziek en hebben dan zeker
weer een prijs.

o Als ik te laat kom ligt dat niet aan mii
maar aan de wekker?????

o Als ik te vroeg weg ben ligt dat wel aan
mii.

o Onze vaatwasser weet dat ik graag
afwas dus die stopt ermee. Fijn om met
meisjes samen de afwas te doen.

o Als de chloorlucht heerst dan weet
ieder dat Miep Brons in de buurt is.

o Het ziet altijd wel iemand als ik met
een meisje uit de keuken een dansje
waag en eens even met de meisjes
plezier maak. Wie zou dat nou
toevallig gezien hebben.

o Ik liik wel een draaimolen zolang roer
ik al in de soepketel. Nou gelijk heeft
hii wel, het leek zo een stom
gezicht op die barkruk.

o Een pluim geef je niet gauw want het is
maar een vrijwilliger dat is toch
normaal dat ze dat doen. Nou dat is
zeker niet waar!!!!! "Iedereen die mee
geholpen heeft krijgt van mii een hele
grote pluim." Zo zeiden bakker.

o De keukenmedewerkers danken alle
sponsors nogmaals want harten stelen
van zo een grote groep kun je
alleen maar als ie zoveel krijgt !!!

o Moe maar voldaan nemen wij afscheid
van het kampweekend zoor en gaan
ons straks weer voorbereiden op het
volgen kampweekend 8-9 en ro mei
2002.

Tot dan namens het keukenteam!

Rabobank

En de mening van de
deelnemers zelf, met hun
eigen bewoordingen... ??

AANKOMST KA.MPDEELNEMERS
Door: Mark, Pablo, Nick, Timo en Rob

De aankomst was heel leuk. \Me hebben
een leuke groep. En onze leider is )ac
Kusters. Toen ik aan kwam rolden ik mijn
slaapzak uit. Toen we aankwamen
stonden er heel veel tenten. Wii mogten in
de mooiste tent slapen, nummer 9. De tent
was mooi versiert met slingers. En er
kunen 12 mensen in en het was mooi
weer. Toen gingen papa en mama weg en
toen gingen wij naar de liiders toe.

OPENING KAMP EN MAKEN
KAMPFOTO
Door: Frank, Richard, Thiis, Nick, George
en Cas.

Toen we op het sport veld aankwamen
moet je op een bord kijken bij wie je in de

tent zat er welke leider je hebt. Toen
moesten we voor de kantine wachten voor
de opening van het kamp. De oudste
speler tom v. Gestel en de jongste speler
Freek Martens moesten om r9.o3 de vlag
opheisen en toen moesten we de trainer
opzoeken en gingen naar de grote tent.We
gingen ons klaar maken voor de voettocht.
We werden een voor opgenomen je kreegt
ook een appel voor dat we weg gingen. We
kregen een ijsco onderweg. De vlag wert
door de jongste en de ouwste gehesen.
Toen werd er een foto gemaakt van alle
deelnemers. Toen begon de voettocht.

VOETTOCHT + MAKEN TEAMJOKER
Door: Iamy, ]elle, Bram, Tommie en

Ieroen.
De spelletjes waren heel Ieuk wij vonden
het jammer dat er maar 5 spelleties waren.

]e moest door heel het dorp lopen. Maar
daar werd je heel moe van. Ijsje gegeten.
We hebben zakgelopen en pipogedart.
Zakjes in vakjes gegooid we ping pong

. ballen opgezogen met een zuigertje. We
waren bijna als laatsten aangekomen. De
meeste waren al begonnen aan de joker.

Clubblad De Voorzet, juni 2001 Pag. 8 Prettige vakantie !!!



Onze joker is best goed gelukt. We ziin er
volgens mij z" mee geworden.

r'KAMPNACHT
Door: Boy, Niels, Pim, Tim en Kevin
Na dat we gewassen waren tanden
gepoetst. Toen gingen we zakloppen. Daar
na gingen we moppen vertellen. En
daarna gingen we scheeten laten. Daarna
gingen we kussengevecht doen* Daarna
hebben we verstoppertje gedaan. Om z:3o
vielen we in slaap. Toen kwam de morgen
er waren er al heel veel wakker het was
6:3o maar we hadden heel lekker geslapen
en toen gingen we weer kussengevecht
doen.

OPSTAAN, \MASSEN EN ONTBIJT OP

ZATERDAG
Door: |elle, Stan, Michel, Stef en Yori
We wijn om half r naar bed gegaan. We
hebben heel veel gekletst. De eerste was
om 6 uur wakker en de laatste was om half
8 wakker. En we deden een
kussengevecht. We gingen tanden
poetsen, wassen en verkleden. Om half 9
gingen we eten. Het eten was erg lekker.
En na het eten begonnen we aan het
twaalfkamp.

EERSTE GEDEETTE VAN DE
TWAALFKAMP
Door: Bas, Thomas, Niels, Sjoerd, Ronald
en Stijn.
Wii moeten iets over het r" deel
twaalfkamp. Het leukste was als ie tegen
Bink moest , want Bink gaat er aan. Met
tweelingvoetbal ging het beste. Maar het
eilandvoetbal ging helemaal niet goed.
Het wateroverbrengspel verloren we
omdat Bas zo nodig ziin kopie met water
over Martiin heen moest gooien.Tjoekbal
was eigenlifk best wel simpel alleen we
werden vaak getikt dus verloren we weer
eens. Het kussengevecht was wel leuk
alleen het was moeiliik om ie evenwicht
te behouden.

MIDDAGETEN
Door: Sjoerd, Rik, |urgen, Paul en Bart.
We vonden het eten heel erg lekker !! en
we willen dat het eten lekker bliift. Vooral
de pindakaas was lekker. Het was heel
druk. Na het eten gingen we een ander
spel doen.

LEVEND GANZENBORDSPEL
Robin, Niek, Loewy, Marjolein en Stevie
Op zaterdag middag levend-ganzen-spel.
Met ons buikie vol gegeten. Het was warm
in het dorre zand. Wel twintig leuke
spelletjes op een nummertie. Bijna te laat
maar net op tiid. Somige spellenties
waaren moeilijk. Het was hardstike leuk.
Bedankt.

VERVOLG TWAALFKAMP
Door: Remco, Reno, Stijn en Mark (We
wensen Max veel beterschap en nog
proficiat met je verjaardag)
Ik vond het leuk dat we de ioker in
hebben in gezet en dat we toen gewonnen!
Ik vont het heel leuk. We hebben een paar
gewonnen maar ook verloren en gelijk. Ik
vond het leuk vanmiddag maar we zijn
niet eerste maar we waaren deze.

TEAMFOTO MAKEN EN AVONDETEN
Door: Kevin, Erik, Rudy, Ron, Rik en
Linda.
Iedereen zat klaar voor de foto maar Ania
was zoals gewoonlijk niet aanwezig. Maar
dit keer zat Rik ook nog niet klaar. Toen
we eindelijk zaten moest Ania zich nog
klaarmaken want ze had haar zonnebril
nog op. Toen begon ze te zeuren dat ze
slippers aan had. De soep was lekker, maar
Linda zach spruiten in de plaats van
erwten. De friet was ook lekker maar
Rudy lusten de worsten niet. En Ron was
zo gulzig, hii pakte zelfs twee bakjes
yogurt.

TRAP-REN-SPEr (ZATERDAGAVOND)
Door: Paul, Freek, Bjorn,Ilyas en Koen
Ik vint het kamp erg leuk. De kamp is
grapig en kamp is leuk. Het bankvoetbal
was ook heel fijn, vooral omdat ik ook
gescoord heb. Ik maakte een home-run.
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Een home-run is makeliiker te maken als
je boos bent. Ik ben Freek. Freek vind de
waterbak het leukst.

BANKVOETBAL (ZATERDAGAVOND)
Ray, Bart, Thijs, Nick en Sven.

De eerste wedstrijd hebben wii
gelijkgespeelt met r2-r2 maar wii waren
de beter ploeg. De twede wedstrijd hebben
we gewonnen met r5-9. De derde
wedstriid hebben we geliikgespeelt met z-
z. We konden niet zaklopen want Bart zat
stom te doen.

z, KAMPNACHT
Door: Martijn, Sander, Maarten, Bart en
cif s.

\Me hadden allemaal een grote mond maar
we vielen snel in slaap. De nacht was saai,
omdat we allemaal sliepen. En verder
vinden wij het kamp heel leuk, groetjes
van groep B. olé, o1é, olé wif ziin groep B-

OPSTAAN, WASSEN EN ONTBIJT OP
ZONDAG
Sanne, Bart, Thomas, Tim, |immy en Nick.
We werden 's morgens om 8.oo wakker
gemaakt. Om half negen gaan we eten in
de grote tent. Toen kregen we een ei een
peperkoek een broodje en yoggo. Toen we
wakker werden gemaakt waren we nog
heel moe. Het lvas erg druk in de
kleedkamer. De w.c. stonk want er was net
gepoept. ïWe kregen drie keer yoggo en ik
Ieuste geen ei. Het broodje was lekker.

TRAP-REN-SPEL EN BANKVOETBAL OP
ZONDAG
Door: Mark, Sooi, Geert, |eroen, Rick en
Wessel.
Wij waren beter met trap-ren-spel dan met
het voetbal. We vingen bij naalle ballen
en met het voetbal kopte |eroen hem op de
bank. De velden van het bankvoetbal
waren heel slecht. En we hebben heel veel
gewonen ! Onze leider zei bii het
bankvoetbal en het traprenspel de hele
tijd bart in plaats van mark.

MIDDAGETEN
Ruben, Tiin, [im, Chris en Ron.
We kwamen van het trap en ren spel af.
Toen moesten wij onze voetbalschoenen
uit doen en onze trimschoenen aa doen.
En toen was het tijd om te gaan eten. We
zaten met ze alle in de tent. We aten een
kroket. En toen we klar waren gingen wij
onze rejas aan doen toen we de rejas aan
haden gingen wii sporten.

OBERRACE
Bjorn, Eric, Paul, Kenrick, |oris en Sjors.

De oberrace was leuk maar je kon niks
zien. de domme leider gooide het water in
de verkeerde emer, en ik vond het heel
leuk, en je werd er hees van.

TRIMLOOP
Door: [eroen, Niels, Michel, Luc en
Martijn.
Er was een parkoer aangeld om het A-veld
met waterbak !! De meeste kinderen
liepen het eerste rondje over de balk. z"

Ronde ging al bijna iedereen. 3 + 4'ronde
\Maren er al heel erg veel. Op het laatst
ging Rambo (mascotte) mee de waterbak
in.

PRIJSUITREIKING EN AFSTUITING
KAMP
Door: Tom, R.ick, Kevin, Roy en Ludwig
Naar dat we te horen kregen hoeveelste
we waren kregen we een aandenken. Naar
dat het kamp werd afgesloten en de vlag
omlaag werd gehaald gingen we onze
spullen pakken in de tent. We vonden het
een leuk en gezellig kamp. Het leukste
was: 'Snachts en bankvoetbal. Groetjes: A-
team.

Een prachtig kampweekend
van de V.V. Gilze.....
Vrijdag mooi op tiid klaar met de
voorbereidingen dankzij een groot team
werkers voor de bouwploeg en de

. keukenploeg. De ranja met appel en snoep
stonden al klaar voor aanvang van de
voettocht. Inmiddels konden de
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keukenmeisies wat pannenkoeken gaan
bakken- Dit was voor ons de eerste keer
dus daar leer je weer van. Het werk aan dit
heerliiks, was te doen maar het beslag was
te vroeg op. Rap even naar huis nog even
wat voorraad halen. Hoeveel??? Dat wil ik
nog graag horen voor de vergoeding. Maar
mijn meisjes staan voor hun werk dus had
iedereen zijn pannenkoeken, ook al was
het al laat op de avond. Heerlijk,waren ze
wel. Volgend jaar bekijken we samen hoe
het beter kan. Zo'n z5o stuks werden met
smaak opgegeten. Meisies proficiat met
jullie doorzettingsvermogen, ook al had ik
het niet anders verwacht. Ondanks deze
plagerij, toch proficiat. Zaterdag na een
korte nacht was ik nog maar net op tijd
voor de thee. Deze was besteld om 6.4o uur
door onze |an, intussen een traditie. Om
6.3o uur op het sportpark dacht ik dat het
al 8.3o uur was, zo druk was het er al met
kinderen en leiders die niet, of maar
eventjes geslapen hadden. Na de vele
potten koffie en thee kwamen de meisjes
binnen, de een op tijd de ander had de
wekker verkeerd gezet. Oei, oei een foutje
waar ie de hele dag aan herinnerd wordt.
De ontbijttafel stond klaar en er werd
goed gebruik van gemaakt. Met goed
gevulde maag, op naar de spelen.
Tussendoor nog wat drinken, snoep, koek
en fruit en nog maar eens snoep richting
middageten. Ook nu bleek dat de vele
spelen iedereen weer hongerig gemaakt
hadden. Maar de keuken leeg eten dat kon
gewoon niet, zoveel hadden wii wel op
voorraad. Dit dankzii onze sponsors.
Grandioos, zonder hen kunnen wii dit
alles niet. De meisies en de jongen in de
keuken konden aan de voorbereidingen
beginnen van het avondmaal. De soep, de
knakworsten, de vele zakken friet en het
toetje dat moest allemaal klaar zijn als
onze gasten weer neties aan tafel gingen.
De groentesoep met ballen ging er goed in.
Daarna op een paar pijlen na 50 kg frites
met appelmoes en knakworsten en een
heerliik toetje. Speciaal voor dit
kampweekend hadden wii n.l fruit
gekweekt. Appels, zo groot dat voor de
meeste een halve appel voldoende was.
Even uitpuffen weer naar het speelveld

toe. Wij konden aan de afwas beginnen
met het handie want onze hulp in de
keuken, de vaatwasser, was er moe van
geworden en deed niets meer. Voor de
avond was er nog volop drinken en een
grote schaal chips voor ieder team. Hierna
wilden de meeste wel naar de badkamer
en naar bed, het was vroeg stil deze avond.
Daarna smaakt ons een pilsje of wijntie
toch lekker. Even genieten we samen van
radio Ilona uit Gilze waarbii we nog een
keukenklok wonnen met een quiz. Een
mooie prijs voor ons volgend
kampweekend. Dan ook wii naar bed het
is weer za 7.oo uur. Dan moet iedereen
weer op het werk zijn. Nu zette ieder zijn
wekker goed en was op tiid.
Zondagmorgen eerst een bakje thee of
koffie die zoals altiid keurig netjes op tiid
klaar stond. Dan aan het werk op een nog
heel stil sportpark. Iedereen slaapt nog.
Een paar grote pannen met r8o eieren aan
de kook brengen, vele broodjes
opensnijden en noem zo maar op. Weer
had iedereen honger en het is waar, met
een groot huishouden eet iedereen meer
dan thuis. Ook de meisjes van de
keukenploeg hadden daar last van. Bij het
middageten een frikadel of croquet erbij
en de vele soorten beleg, zoetwaren, thee,
chocomel, melk en |ogy-drinks dat
telkens onze tafels sierden. De leiders en
kinderen kregen het zwaar want het spel
ging gewoon door. Wii konden gaan
ruimen \À/ant even later moest alles weer
klaar staan voor de ontvangst van de
ouders. Weer gaan we koffie, thee en rania
klaar maken. De grote tent hadden wiiin z

vakken verdeeld. De ene helft daar stond
de gratis koffie en thee klaar en voor de
kleintjes ranja en snoep. De andere helft
rfi/as voor ons eigen huishouden, onze
kinderen en hun leiders. Als iedereen
daar rekening mee wil houden, van de
opening van het kamp tot het neerhalen
van de vlag, zorgen wij met liefde voor uw
kind. Tijdens dit weekend zijn het onze
kids. Werk dus mee om dit te realiseren en
laat ons dat doen tot het einde van het
kamp. De deelnemers zijn bij ons in goede
handen. Ook wii hebben regels waar
iedereen zich aan houdt of, op het matje
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geroepen wordt. Ze komen bij ons niets
tekort \Mat zeker ook een grote pluim is
richting onze sponsors. Iedereen naar
huis maar onze meisjes moesten om r9.oo
uur weer terug zijn voor het maken van
een heerlijk slaatje voor de leiders,
stafmedewerkers en het keukenteam. Dan
even gezellig napraten onder het genot
van een drankie. Ook voor ons is er dan
het einde van het kampweekend*zo tegen
middernacht. Gaan slapen om op tijd weer
terug te zijn. Zo staat er op
maandagmorgen een flinke ploeg klaar
om de hele boel weer netjes aan kant te
brengen. Zovet was het om r5.3o uur,
klasse mensen. Vorig iaar werd het veel
later en moesten we de volgende dag weer
aan de slag. Nu was het gewoon perfect.
Alle deelnemers, leiders, bouwers,
scheidsrechters en stafleden bedankt voor
een geweldig en gezellig kampweekend,
dit name4s de gehele keukenploeg. Graag
tot het volgende "V.V. Gilze Rabobank
pupillenkamp".

Afdeling ueten en drinken",
Henk cn zijn gcweldig team!

Dank aan de sponsors van het
Rabobank Pupillenkamp...
Beste ouders vergeet deze mensen niet.
Zonder hen kunnen wij niet zo'n geweldig
en lux kampweekend organiseren. De
Hermans - groep zorgde voor maar liefst
z4 d.ozen vol met eten en drinken. Star
Sweet zorgde voor heel veel snoep en ijs.
De oud papier actie Gilze zorgde voor een
donatie waar wij weer ijsjes voor konden
kopen. Piet Witteveen zorgde voor de
speciaal gekweekte appels. De Rabobank
zorgde voor een donatie. Bakker Spapens
hield de prijs van het brood lekker laag.
Ook onze slager Goof van Loon paste de
priis aan van zijn heerlijke snijwaren.
Kreeft assurantiën regelde voor ons eer
gratis verzekering. Zuivel van Hoek zorgt
voor heerlijke slaatjes en geeft een flinke
korting op overige waren. De defensie,
Gilze en Rijen zorgden voor slaaptenten
en het vervoer hiervan. Wegener Direct
Marketing zorgde voor chips.

Guus Broeders zorgde voor het geluid. |an
van Zon zorgde voor een gasfles.
Bouwbedrijf Vermeulen zorgde voor de
stroomkast. Bouwbedrijf Botermans
zorgde voor bouwmaterialen en hekken.
De brandweer van Gilze zorgde voor de
brandslangen. De familie Oprins zorgde
voor tafels en stoelen. De familie van
Gennip zorgde voor tafels. De familie van
Gestel zorgde voor opslag van vloerdelen
en voor strobalen. De C rooo gaf een
mooie korting op de gehaalde spullen. De
supportersclub zorgde voor de aanschaf
van materialen. De Kantinecommissie
kocht in tegen een grote korting. Foto
Hefa zorgde in een snel tempo voor alle
foto's met een flinke korting. Kees de Vet
zorgde voor een goedwerkend fototoestel.
Ian Boomaars zorgde voorde
spelenboekmapjes en |urgi tot slot zorgde
voor de dobbelstenen.

Wist u dat:
. dit alweer het achtste kamp was;
o werkoverleg lang kan duren maar je er

later tijd mee bespaart ( ja toch );
o Max Martens ziek was geworden en

niet mee kon doen;
. Iacq na het proeven van de door haar

gemaakte ranja tot het oordeel kwam
dat deze goed op smaak was met een
zoete afdronk. Een echte kenner aan
het woord;

. er bii het ministerie van Defensie toch
niet echt goed geteld wordt. rz in plaats
van 15 tenten;

o de leiders allen mooi op tijd waren
maar er enkele bij waren die wel erg
grote knuffels bij hadden. Deze hebben
we toch maar terug naar huis gestuurd.
De knuffels wel te verstaan;

o er diverse tenten werden omgebouwd
tot een soort supporters home van
diverse clubs;

. opviel dat er geen Feiienoord tenten bij
waren;

. de pupillen wel erg vroeg op het kamp
arriveerden, ze waren blijkbaar niet
meer thuis te houden;
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o Rick Winter het presteerde om zijn
schoen op het dak van de kantine te
krijgen;

. hii wijs opmerkte aan diegene die hem
van het dak ging halen dat het een
witte was, alsof er op het dak tientallen
schoenen liggen;

o |ac. van de werkgroep zich vriidag bii
het opbouwen zo had ingespannen dat
hij zich bij thuis komst te rutten had
gelegd en zich hierbij verslapen had.
Gelukkig wel op tiid voor de opening;

o Piet Broeders alle kampen heeft
meegedaan, hij zelfs een kampmap
heeft en er bij ons niet bekend is wat
daar allemaal inzit- Deze map wel erg
gevuld is;

. we een groot aantal bewoners van Gilze
dankbaar ziin voor het beschikbaar
stellen van hun toilet tijdens de

voettocht;
. Ad van de werkgroep soms wel eens

iets vergeet. Drinken vergeten te
brengen naar een post is nog om te
vergeven, maar Els en Els niet ophalen
van hun post dat kan toch eigenliik
niet;

o Er bii terugkomst pannenkoeken
waren en deze er invlogen als koek.
Hierdoor de voorraad mix te snel op
was en er in heel Gilze werd gezocht
naar mix;

o Frank van Hoek later opmerkte dat hij
hopen mix in zijn winkeltje op de
plank heeft staan;

. we in de eerste nacht van een D pupil te
horen kregen dat er een gat in de
tribune zat;

. wii niet willen weten hoe hij daar
achter is gekomen.

o leider Kees van der Heijden letterlijk en
figuurlijk van een koude douche thuis
kwam op de vroege zaterdag ochtend.

o Mark van Bavel voor het kamp op
vakantie was geweest met zijn ouders.

. hii het kamp, na een dag kamp, toch
een klein beetje leuker vond;

o Reno op zaterdag zijn stem kwijt was
en hii deze, naar eigen zeggen, op
zondag u/eer gevonden had en wel bij
het bankvoetbal;

o Frank van Engelen bii het zelfde
bankvoetbal te maken kreeg met de
belabberde toestand van ons A veld. Hij
een penalty mocht nemen en dit keurig
laag over de grond deed. De bal de bank
naderde en net voor de bank via een
hobbel onhoog sprong en inderdaad
over de bank ging;

. we een echte Rabo-renner op het kamp
hadden. Deze zich voorstelde als
Michael Boogert;

. hij echter het gehele kamp de naam
Michael Badmust mee kreeg;

r deze badmuts wel de eettafel van de
staf perfect verzorgde. Eindelijk
gerechtigheid;

o de door hem geserveerde wijn een
beetie aan de waterige kant was;

r Freek Martens aan zijn leider om
tabletjes vroeg. Deze had hij nodig om
wakker te blijven ???

o Toine van de werkgroep het regelmatig
had over een mutsen hoekje. Wellicht
weten de dames van de keukenploeg
wat hij daar mee bedoelt;

o Niels en Kenrik zaterdagnacht lekker
thuis hebben geslapen en zondag op
tijd weer terug waren;

o Toon Romme er schiinbaar ook
doorheen zat. In slaap vallen met een
flesje bier in de hand was hier het
bewiis van;

o Raymond Bink op zondagochtend door
ziin team ontslagen werd als coach
vanwege wanprestatie. Hij, schijnbaar
na betaling van ??, toch weer is
aangenomen;

o het toilet in kleedkamer 6 verstopt was.
Toen de schoonmaakploeg erbij kwam
Freek Martens er nog op zat en er nog
iets bij legde;

. op de vraag wie er het laatste had
ingelegd hij direct naar Mart wees;

. en op de vraag wie er dit nu uit moest
halen hii erg overtuigend Gerrit aan
wees;

o ook dit euvel snel verholpen was;
o voor de trimloop tegenwoordig het' halve sportpark wordl gesloopt in dit

niet door iedereen wordt goed gekeurd;
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o er bii de trimloop helaas nog een
blessure viel. Ook Sven moest voor een
onderzoek naar het ziekenhuis en ook
dit viel gelukkig erg mee;

o de winnaars bii de F waren: Hans, Boy,
Niels, Pim, Tim en Kevin;

r de winnaars bii de E waren: Adriaan,
Sanne, Bart, Thomas, Tim, |immy en
Nick;

o de winnaars bij de D waren: Pfet, Tom,
Rick, Kevin, Roy en Ludwig;

. we voor de poedels per categorie een

leuke extra prijs hadden in de vorm van
vrijkaarten voor wedstrijden van NAC;

. we erg veel dank ziin verschuldigd aan:

=+ Alle leden van de werkgroep
voor hun organisatie.

= Alle medewerkers van de
keukenploeg voor de goede
zorgen.

= Alle mannen van de bouwploeg
voor het neerzetten en afbreken
van het kamp.

= Alle scheidsrechters voor het in
goede banen leiden van de vaak
heftige striid.

= Alle sponsors voor hun bijdragen
in geld of in natura.

= Alle leiders en leidsters voor hun
enthousiasme gedurende de
dagen en nachten van het kamp.

= Maar vooral alle kinderen voor
hun aanwezigheid, spelvreugde,
eetlust, spontaniteit enz.

o Het was een prachtig kampweekend
!!!!!!

Nieuws van de
jeugdcommissie....

Resultaten )eugdteams seizoen
zoor/Vooriaarsreeks

promoveren naar de tweede klasse!
Proficiat!

Gilze B r:
Tweede geëindigd in de competitie (2"

klasse); gelijk met Zouavia B r. Voor
versterkte promotie hebben zii een
beslisssingswedstrijd tegen elkaar
gespeeld. Helaas werd deze wedstriid nipt
verloren met 3-2.

Gilze C r:
Als vierde geëindigd in de competitie (z'
klasse). Toch kan Gilze C r ook
promoveren (extra) naar de eerste klasse!
Proficiat!

Gilze C z:

In de Vooriaarsreeks samen met Unitas C
z als eerste geëindigd, zonder verliespartij!
OmdatUnitasC2geen
beslissingswedstrijd meer wenste te
spelen, is Gilze C z tot kampioen
uitgeroepen (en mag naar de |ohan
Cruiiff-schaal!). Proficiat!

Gilze C 3:
Is als derde geëindigd in hun reeks met r7
punten uit tien wedstriiden.

Gilze MA r:
Als derde geëindigd in hun reeks met ro
punten uit 8 wedstriiden. Gilze MA r
kwam pas laat (als een diesel) op gang!

Gilze MB r:
Als vijfde en laatste geëindigd in hun
reeks met 7 punten uit 8 wedstriiden.

Gilze D r:
Als tweede geëindigd in hun competitie
(ze klasse) én door de versterkte
promotieregeling ook gepromoveerd naar
de r' klasse! Proficiat!

Gilze D z:

Als vierde geëindigd in hun reeks met 5
punten uit 8 wedstrijden.

Gilze D 3:
Als vijfde geëindigd in hun reeks met 4
punten uit ro wedstrijden.

2000-

Gilze A r:
Kampioen geworden met twee punten
verschil ten opzichte van de nummer
twee. Gilze A r zal waarschijnlijk gebruik
kunnen maken van de versterkte
promotieregeling en zo alsnog
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Gilze E r:
Als derde geëindigd met r9 punten uit ro
wedstrijden.

Gilze E z:

Als vierde geëindigd met ro punten uit ro
wedstrijden.

Gilze E 3:
Kampioen geworden in de uitwedstriid
tegen de directe concurrent Sarto E 7 door
daar met 3-4 te winnen! Proficiat!

Gilze E a:

Als vierde geëindigd in hun reeks met rr
punten uit ro wedstriiden. Ook Gilze E 5

stond hierbij ingedeeld!

Gilze E S:

Kampioen geworden in deze reeks met r
punt voorsprong op de nummer twee!
Proficiat!

Gilze F r:
Kampioen geworden in hun reeks met
twee punten voorsprong oP de nummer
twee!Proficiat!

Gilze F z:
Kampioen geworden in hun reeks met
vier punten voorsprong op de nummer
twee!Proficiat!

Gilze F 3:
Als vierde geëindigd in hun reeks met rr
punten uit ro wedstriiden.

Gilze F +:
Als vierde geëindigd in hun reeks met rz
punten uit ro wedstriiden.

Gilze F S:

Als tweede geëindigd in hun reeks met z4

punten uit ro wedstrijden.

Gilze F 6:

Als tweede geëindigd in hun reeks met z5

punten uit ro wedstrijden.

Gilze Mini-F:
Helaas is het de KNVB niet gelukt om een

reeks voor deze teams op te zetten en
Gilze Mini-F heeft alléén enkele
vriendschappeliike wedstriidjes kunnen
spelen.

Seizoen 2001-2002:
Komend seizoen starten we met de

volgende teams in de competities of in de

reeksen:
Gilze A r, Gilze B r, Gilze B z (nieuw!),
Gilze C r, Gilze C z, Gilze C 3, Gilze MA r,
Gilze D r, Gilze D z, Gilze D 3, Gilze E r,
Gilze E z, Gilze E 3, Gilze E 4, Gilze E 5,
Gilze E 6, Gilze F r, Gilze F z, Gilze F 3,
Gilze F 4, Gilze F 5.
Komend seizoen ziin we, als gevolg van de

herindeling van het District Zuid I,
ingedeeld in Kring/Regio Breda. Tot nu toe
was Gilze met de ]eugd altiid ingedeeld in
Kring/Regio Tilburg
De voorlopige indeling wordt aan iedere
speler voor de schoolvakantie in een brief
meegedeeld en in die brief staat ook de

eerste trainingsdag genoemd!
Doordat we het komende seizoen het C-

veld niet (of hooguit in de laatste
maanden door de E en F) kunnen
gebruiken als wedstrijdveld en als
trainingsveld, kan het ziin, dat we met
diverse teams het komend seizoen ook
wat minder kunnen trainenl

Prettige vakantíe
De |eugdafdeling van de V.V. GILZE wenst
iedereen een welverdiende, prettige
vakantie toe en hoopt, dat iedereen straks
in augustus weer fris en vol enthousiasme
aan het nieuwe seizoen kan gaan
beginnen!
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Gilze D 4:
In de directe confrontatie met SC 't Zand
D Z(de uitwedstrijd werd gespeeld in
Gilze!) won Gilze D z met 3-2 en werd zo

kampioen! Proficiat!



Gilze 2 voorkomt
degradatie...!!

Na een laatste scherpe training ging Gilze
z vol goede moed, maar niet geheel zeker
over een goede afloop, richting Tilburg.
Alleen een allesbeslissende wedstriid
tegen Olympus 2 zolr degradatie kunnen
voorkomen. Zowel Olympus als Gilze
hadden in deze nacompetitie met 3,-o

verloren van Taxandria. Kortom, het zou
een moeilijke avond worden in Tilburg en
niemand had ook maar een flauw
vermoeden dat het zo zou aflopen, met
werkelijk een bizar einde. Vanwege
vakantieperikelen en enkele andere
oorzaken waren we genoodzaakt om 2

jeugdspelers te vragen: Coen Broeders en

[eroen van Beiisterveldt (vanwege hun
aanwezige voetbalkwaliteiten!). Zelfs Pim
Laarhoven werd vanuit Australië
overgevlogen. Gezien het belang van deze
wedstrijd een noodzakelijke investering
van V.V. Gilze. De wedstriid begon voor
beide partiien met veel rommelig
middenveldspel. Gaandeweg de r' helft
kreeg Gilze de wedstriid meer onder
controle en kon er door verzorgd veldspel
druk worden uitgeoefend op Olympus. Dit
resulteerde in enkele goede
mogeliikheden voor o.a. Eric Clemens en
Coen Broeders, echter hun afwerking had
niet het beoogde resultaat. Maar zo'n rz
minuten voor rust kreeg Toine
Beenhakkers de bal op links aangespeeld.
Vanaf de zijkant, op zo'n z5 meter van het
doel, krulde hii de bal in de linker
bovenhoek. Een juweel van een doelpunt
en een verdiende o-r voorsprong. Direct
na het begin van de z" helft kreeg Koen
Oprins nog een kansje, maar daarna was
het toch Olympus dat meer grip kreeg op
de wedstrijd. Bii Gilze ontstond wat
nervositeit, de organisatie was weg en
Olympus kreeg wat mogelijkheden. In zo
minuten tifd boog Olympus de stand om
in een 2-r voorsprong. Met nog zo'n zo
minuten te spelen moest Gilze alles op
alles zetten om degradatie te voorkomen.
Pim en Coen, beide aan het eind van hun
krachten, werden gewisseld voor Koen

van Hoesel en feroen van Beiisterveldt.
Bas Kokx werd vervangen door Pascal
Timmermans. Met deze verse krachten
ging Gilze ten aanval en in de 78" minuut
was het raak: een voorzet van links door
Koen van Hoesel werd laag ingeschoten
door Toine (z-z). Dit bood weer
mogelijkheden, maar omdat Gilze moest
winnen werd achterin noodgedwongen
ruimte weggegeven. Uit een van de
spaarzame counters van Olympus werd in
de 87" (!) minuut l-2 gescoord. Normaal
gesproken is zo'n wedstrijd dan een
gelopen koers, maar wat er daarna toch
nog allemaal gebeurde, willen we u niet
onthouden. Direct na de aftrap ontstond
er enig tumult van\Mege natrappen t.o.v.
Koen Oprins. De onpartijdige grensrechter
stak de vlag omhoog en attendeerde de
scheidsrechter op dit vergriip. Resultaat:
een rode kaart voor de speler van Olympus
en een vrije trap voor Gilze. Vanwege deze
tumultueuze fase was de officiële speeltiid
al verstreken. Maar de scheidsrechter telt
hierdoor wat tiid bif en een minuut na de
spelhervatting kreeg Toine na een voorzet
van |eroen aangespeeld en hii schoot
binnen: 3-3. Olympus koos na de aftrap
direct weer de aanval maar de bal werd
door de goed keepende Mark Aarts
onderschept en met een verre trap zocht
hij Eric Clemens. Die speelde de bal door
op Toine die op zijn beurt niet aarzelde en
snoeihard uithaalde, de bal verdween in
de rechter bovenhoek: 3-4 !! Dit had
niemand voor mogelijk gehouden, de
ontlading was enorm. Al wat Gilze was
vloog het veld op om dit gezamenliik te
vieren. Na het laatste fluitsignaal
hetzelfde beeld: alles wat Gilze was, was
buiten zinnen van vreugde, de
tegenstander achterlatend in bittere
teleurstelling.
Het was een krankzinnig einde van een
zware, bizarre competitie. Ik wil iedereen
feliciteren met dit resultaat en met de
gezamenlijke prestatie, zeker die van de
tweede competitie helft. Bedankt voor een

. veel te lang en veel te zwaar, maar zeker
een mooi seizoen!

Prettige vakantie,
Helwin Clemens

Clubblad 0e Voorzet, juni 2001 pag. '16 Prettige vakantie !!!



Prent van de maand....
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6raag gebrachf, vers van uw nelknan !!

Zuiuelhandel
V.O.F. aa,n Hoek
Aalstraat 32
5126 CP Gilze

Tel. O161-451908
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BISSCHOP DE VETPLEIN 4
5126 NL GILZE
0161-452696

ÍVlAANDAG GESLOTEN
DINSDAG GESLOTEN
WOENSDAG GEOPEND VAN 19.00 TOT 01,OO UUR

DONDERDAG GEOPEND VAN 1 9.OO 1 O-I- O 1 .OO UUR

VRIJDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT 02.OO UUR

ZATEBDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O2.OO UUR

ZONDAG GEOPEND VAN 16.00 TOT O1.OO UUR
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Een voorzetje van aaaaaaa

|ordy Vermeulen.

Miin leeftijd is

Ik speel in de

Mijn plaats in het elftal is

Op deze plaats in het team

Miin voetbalkwaliteiten zijn
Voetbal vind ik leuk omdat

Mifn school is

Later word ik
Ik vind het lastig als

Ik word gek van

Ik heb er een hekel aan als

Ik zou heel graag

Het zit goed tegen als

rk briif altijd
Sporten die ik ook leuk vind ziin
Ik help mijn moeder met

Ik help miin vader met

Ik zal nooit
Ik zou het erg vinden als

Ik heb veel plezier als

Ik kan wel janken als

In miin dromen

Tot slot wil ik jullie laten weten

Ik zie er zo uit

g jaar

F-3

in het midden

kan ik goede voorzetten geven

dat ik een matige overspeler ben

het een leuke team sport is

De Bolster

elektro-techneut

Iemand mii pest

blijdschap als \Me ge\Monnen hebben

we verliezen

profvoetballer willen worden zoals

Jordy Cruyff
we achter staan

lachen

computeren

afwassen en mijn spullen opruimen
de auto wassen en tuinieren
onderaan willen staan

ik altijd reserve moet staan

we allemaal een doelpunt maken

mijn vader boos is

voel ik me riik
de V.V. Gilze en de supportersclub

veel voor de jeugd doet
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Van kozijn tot bedrijf spand !

wii bouwen
aan /

uw wensen

VERMEULENbouwbedrtJf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (01611 22 11 12 Fax: (0161) 23 03 20

ffi Bovag-garantie Autopas a

Auto Verwiimeren
Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze

Tel. 0í6í - 45 í9 04 - Mobiel: OG - 53384991
. APK II Keuringen (onaflrankelijk)
. Ookdieselroet-meting
o Reparatie
o Spuitwerk

o In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
o Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren
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Open kaart.o.....
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:
Lid V.V. Gilze.sinds:
Status bii 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 partii:
Een meevaller:
Een tegenvaller;

Lievelingskost:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Mooiste vrouw:

Ie sportkwaliteiten:
Beste systeem:
Mening clubblad:

Slechte smaak:

T.v programma:
V.V. Gilze moet verbeteren:
Dat is goed bif de V.V. Gilze:
Op mijn veriaardag geen:

Geloven in:
Hartenwens:
Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:
Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
Wat doe ie met r milioen:

Rik van Engelen
Burgemeester van Poppelstraat 3o

3-4-r98o
Gewoon lekker simpel en verder geen gezeik
Voetbal, zaalvoetbal en op stap gaan
rq88
Speler van Gilze z

Dennis van Bezouw???????

Theo Maassen
Nee, dank ie
Iawe1, alsjeblief
De Tip
Toine Beenhakkers gaat dansen
De wekker op maandagochtend
Lekker met zijn allen zingen onder de douche
Erg klote
Limonadefeest r !!!!!
Nog geen voorkeur
Nog geld in de pocket na een avond flink stappen
Alweer een scheids die beter thuis had kunnen
blijven
Een kipschnitzel-schotel van Ohran
Altiid en overal het positieve uithalen
Heb de neiging om nog eventjes te bliiven liggen
Er zijn er zoveel!!!
Snelheid en overzicht
4-4-2
Oké, mogelijk wat meer informatie van buiten
Gilze
's Ochtends, na een avond stappen met afsluiter
Ohran
Studio Sport
De kwaliteit van de sportvelden
De onderlinge sfeer
Gezeik
Een kampioenschap van Gilze 2 (op korte termijn)
Een wereldreis maken
Mensen die denken dat ze iets meer ziin dan een

ander
Dat is al weer een tiidje geleden
Soms, dan blijf ik nog lekker even liggen
De telefoonboek
Op maandagochtend de eerste uurtjes vrij
Hoppa... Llorret!
Alle vriiwilligers van de V.V. Gilze
Mijn eigen sportzaak beginnen ,.
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Voor zulke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse ogen zict r-r hcr tlirect: clcze

jongens gaeln voor elkaar door het vuur. Dr.ior

niets laten zrj ztch uir l.rer veld slaan. Al krijgen zc

er tieu tceen. i\let z-'n allen iret veid op, nrct z n

a[er-r er o«rk ,,vecr ai.

Het iclee dat je door sanrcnrverkrng iets nrouis

kunr opbor.rucn, sprcekt dc Rabobrrirk [rijzonder

aan. líairnltl? Omdat we rnidden in onzc srrrncrr-

levrng stairn. ()mclar lve lltrjri ons stecntjc bijclraucn.

Rabobank
Ba a rl e-Nassau e n o mstreke n

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

Ook .ris dar l.etckcnr. tl:rt rvc onze reserves

mocten eanspre ken. \\'lnt rvc zetten ons graag in

r.'oor irllerlei cloelcn in oi.rzc pliratselijke gemeen-

schap. \,let gcld, r.n.rar vccl li*,er nos mct l;etrok-

kcnlre id. Wij suran \'oor Lr lilaar. Ook ne her laatste

lluitlc.

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.
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