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AUTOFOOD

A. Hessels v.o.f.
TANKSTATION

Oranjestraat 113 - 5126 BN Gilze; tel.: 0161451335

De modeme maar met de ouderwetse seruice

24 uur snel en qemakkeliik tanken met:

= bank of giropas

= lokale kaart (informatie in de shop)

= Multi Tank Card of Travel Card

Nieuw !!! Carwash center:
=+ moderne wasstraat

= do-it-your-self wasboxen

= stofzuigers

!n de Shop kunt u terecht voor:

= diverse soorten olie

= snoep en tabakswaren

= alle telefoonkaarten

= nieuwste CD's

= diverse soorten poetsartikelen

= accessoires

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

= Maandag Um vrijdag: 08.00u - 20.00u
+ Zaterdag: 08.00u - 18.00u
* Zon- en feestdagen: 10.00u - 14.00u

fiotofood Tqnkststion f,. tlcssels is een hoofdsponsor von V.V. Gilze

ln de shop kunt u betalen met:

= visa card of euro card

= kontant, via bank of giro of lokale kaart
+ h/ulti Tank of Travel Card
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De Uootzet
(8'seizoengang zoorlzooz, juni zooz, nummer 6)

"De Voot zet" is het cluborgaan Dan:
V.V. Gilze, Lange Wagenstraat 52, Gilze
Postadres: Postbus r37, 5tz6 Zl Gilze
I o16r - 451991

de Supportersclub V.V. Gilze
Heuvelstraat rr,5rz6 CM Gilze
I o16r- 4 'Í87

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

= Terugblik door Henk )ansen
-> Nieuws van de jeugdcommissie

= een Voorzetje van.... Martiin Denissen

= uitgebreide terugblik op Rabobank Pupillenkamp
+ Etc. etc. etc.

Goed om te weten:
V.V. Gilze: :,

r Aanmelden én adreswijzigingen lidmaatschap
V.V. Gilze:
Bii Arno Aarts, Van Heinsbergstraat.42, tel.45rr69. I r,

Afmelden dient uiterliik te ges,chieden vóór 3r mei. Bij
afmeldingen nadien, blijft men de jaarconiributie

van het nieuwe seizoen verschuldigd!
o Aantal leden V.V. Gllze 477 (maart zooz)

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

Dat kan, graag zelfs. Even een belletje naar 455549
of een briefje afgeven bij Nerhovensestraat z8: :

of Heuvelstraat r r en wij schrijven u graag in voor
slechts ro euro (!) per seizoen.

r Aantal leden Supportersclub: z3z (maart zooz)

V.V. Gilze via internet."...
www lze.tiscaliweb.nl

lnleveren kopij voor de volgende "Voorzet":
. op diskette, via e-mail of desnoods op papier:
Uiterliike datum: rq ausustus 2oo2
e-mailadres: akkertje@worldonline.nl
De kopij s.v.p. inleveren bij de redactie of in de Coca-Cola,
Aktie-bal in ons clubgebouw.

Clobblod Dc Voortel 2002
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Dichtbij...
Attiid gemakkelijk.

tel: [O1 61 ] 45 1 72O

Dichtbij...
Alti,d gemakketiik.

rel: [O1 61 ] 451 7?A

Dichtbii...
, Attiid gemakketiik.

t..

",, tel: [O1 61 ] 45 1 72O

O §PEEtT§.§§N
(Volgens de nieuwe normen en regels)
+ KLEINE KINDERBOERDERIJ

O PARKEEMTERRE§N
De openinqstiiden blijven het gehele jaar door hetzelfde

= Maandag: gesloten

= Dinsdag Um donderdag: vanaf 11.00u

= Vrijdag Um zond vanaf 1 0 00u

EETGAFE

D'n Brooy
Chaamseweg 21 - Gilze - Tel. 0161 -451548k*%

,Wirken&Roelands
Wirken Makelaardij in onroerende goederen en Roelands Hypotheekadviseurs

Tel: 013 508 20 47

Tel: 0161 45 37 00

È

Een nÍeuwe naam in zekerheid



N ie uws
van de

jeugdafdeling

P.rr"ltybokaal seizoen 2oor-2oo2

Op zaterdag 4 mei werd door alle jeugdteams
weer gestreden om de V.V. Gilze
penaltybokalen. Aanvankelijk was deze
activiteit gepland op vrijdagavond 3 mei maar
omdat de keepers op 3 mei hun promotiedag
hadden werd op het allerlaatste moment
uitgeweken na zaterdagmiddag 4 mei. De
weergoden zaten ons niet echt tegen. Af en toe
een spatje regen, naar gelukkig geen
stortbuien of hagel.

T't
-U -pupillen:
Om r3.oo uur werd geopend door de F-
pupillen die de keepers van de E moesten zien
te verslaan. Bij de F5 was er een kleine
opkomst, maar de strijd voor de finaleplaatsen
bleef ook hier tot het laatste moment
spannend. In de finale kwamen z spelers van
ieder team die na de voorronde het beste
waren. AIle spelers lieten zien dat ze een
penalty konden nemen, maar de routine van
de Fr gaf uiteindeliik de doorslag. |elle (Fz),
Koen (F4) en Arjan (F5) bleven lang gelijk met
de heren van de Fr, maar bij de vijfde penalty
namen de Fr- spelers een voorsprong en gaven
deze niet meer uit handen. Beide Fr-spelers
bleven foutloos bij de 7 E- keepers. In de
verlenging moest Remco zijn meerdere
bekennen in Ruben Cornelissen die met een
schitterende achtste penalty de bokaal in
handen kreeg.

n
\r-junioren:
Terwijl de F aan de gang was werd het
programma van de C ook opgestart. In de C-
categori.e werden 3 spelers per team naar de
finale gestuurd. De Cz en C3 spelers openden
beter in de finale, maar na z rondes had iedere
speler rx gescoord. Daarna stonden de
specialisten per tean op: Michel (Cr), Arjan
(Cz) en Richard (C3) maakten alle drie de
volgende drie penalty's en moesten in een
onderlinge knock-out ronde de winnaar
bepalen. Blijkbaar heeft Michel met zijn eerste
in de knock-out ronde zoveel indruk gemaakt

op Richard en Arjan dat beide laatste spelers
misten en Michel van Hoek na de eerste ronde
al de winnaar werd.
T'l
-E-pupillen:
Op het moment dat de E-keepers beschikbaar
waren voor hun eigen teams werd met de E-

spelers ook een aanvang gemaakt met de team
voorrondes. Ook hier gingen z spelers per
team door naar de finale. In totaal waren er
dus r z (!) finalisten. Gevestigde namen uit de
Er (Bjorn en Nick), Ez (Pim en Ilyas), E3
(Manon en Loewy), E+ (Erik en Bart), E5 (Bjorn
en Rob) en de E6 (Maurits en Dylan) moesten
met elkaar gaan strijden of de felbegeerde
trofee. In de eerste ronde wisten slechts 4
spelers te scoren, in de z" ronde 7 spelers (ook
d 4 van de eerste ronde) en 8 spelers in de
derde ronde en toen waren er vier koplopers.
Een opvallende was Dylan van de E6. De
sensatie werd des te groter toen bleek dat de Er
spelers gingen missen, de Ez werd
uitgeschakeld, de E3 in het stof beet, de E4 wel
sterk terugkwam maar te laat leerde hoe te
scoren en de E5 na een goede start afzakte met
een aantal missers op rij. Alleen Dylan was 5x
op rij te scoren waardoor de 6d" ronde een
formaliteit was. Dylan was niet te achterhalen
en bond de rest aan de zegekar. De winnaar bij
de E: Dylan van Gool (E6).

Meisjes a/B:
Tegelijkertijd werden cle meisjes (volgend jaar
dames) in actie gezien. Na de voorronde wist
de titelverdedigster Nicole zich samen met
Heleen(spits), Anke(spits) en Femke
(aanvoerdster)te plaatsen voor de finale.
Hieruit blijkt Marts neus voor kwaliteit. Zijn
sterke speelsters zijr, ook de penalty-
specialistes. In de eerste ronde van de finale
misten alle meisjes finaal. De eerste die de ban
wist te breken was Heleen die het vervolgens
nog een keer moest voordoen voordat de
anderen het door hadden. Van schrik miste
Heleen de volgende strafschop waardoor
Femke op gelijke hoogte kwam. In de
slotronde wist Nicole haar plaats in de finale
te bewijzen door haar enige treffer aan te
tekenen tijdens de finale, maar daarblj gaf ze
zo'n goed voorbeeld aan Heleen die geliik de
derde scoorde. Anke miste en Femke volgde
dat voorbeeld zodat Heleen Diepstraten dit
jaar de penaltybokaal mee naar huis nam.

@
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D-pupillen,
Onnavolgbaar bleek de strijd voor de D-teams.

3 finalisten per team dus in totaal 9 spelers in
de finale. Uitstekend keeperswerk van de C-
(reserve)keepers zorgden voor een verrassing
van jewelste toen bleek dat de winnaar uit een
onverwachte hoek kwam. Aangezien er
gemiddeld door de Dr "r op 3" werd gescoord
de Dz iets lager uitkwam en de D3 boven «le r
op 3 uitkwam werd het langzaam maar zel<er
duidelijk dat de winnaar niet bij de Dr gezocht
moest worden en zeker niet bij de Dz. Nee, het
penaltygeweld l<wam uit de D3.
Schutterskoning ]oep Quirijnen (D3) gaf een
perfecte demonstratie van hoe een penalty
genomen moest worden. Alle keepers mochten
de bal uit het net rapen en |oep bleek
uiteindeliik dan ook de winnaar en mocht tot
hilariteit van de toeschouwers de beker
meenemen voor de neus van de spelers van de
Dr en Dz. Deze spelers dropen beteuterd af.

Meisies C/D:
Vervolgens waren de heren van c1e A en B aan
de beurt. De voorronden van deze teams bleek
echter zo lang te duren dat de meisjes C/D, die
een half uur later met hun voorronde waren
begonnen eerder aan de finale toe waren. De
heren werden dus toeschouwer bij de meisjes
Ci D finale. In de voorronde hadden alle
meisjes tenminste rx gescoord. De finalistes
waren Teun, Tess en Kim. TTK blijkt het
geheime wapen van meisjes. De C-keepers
waren misschien wel een maatje te groot voor
de meisjes maar toch moesten vriiwel alle
keepers "vissen" zodra Teun voorbij kwam.
Teun Laurijsen wist de eerste drie penalty's te
scoren waardoor zi;' onbereikbaar werd voor
Tess en Kim. Kim kon nog enigszins in de pas
blijven, maar Tess wist alleen de laatste van de
reeks te scoren. In de vierde en laatste serie
was de spanning gebroken en kon Teun niet
meer tot scoren komen. Mart stond al bijna
klaar om haar alsnog in te lijven bij de dames
voor volgend iaar, maar nadere besprekingen
zullen mogelijk nog plaatsvinden (grapje).
Ondanks het feit dat de meeste van deze
rneisjes pas een deel van het seizoen aan het
trainen zijn mogen de leidsters zeer tevreden
zijn met het resultaat dat zij tot nu toe hebben
weten te bereiken.

A- ", B-;,,,,io,.,,,
Het slotakkoord was voor de heren van de A en
B. Er was een leider (Anton) die zich
schaamteloos onder een schuilnaam (Pitje)
wilde kwalificeren voor de finale. Echter
ingrijpen door de spelers voorkwam dat de
organisatie disciplinaire maatregelen had
moeten treffen. Verder was maar goed dat er
twee bekers beschikbaar waren (een voor de A
en een voor de B) anders was het A-team
troosteloos afgevoerd. De keepers van de
senioren werden kanonnenvoer. Zij werden
hierbij gesteund door een nieuwe leider voor
het volgende seizoen die nog in de zaal heeft
gekeept. De heren keepers waren van mening
dat de spelers van de jeugd de penalty's beter
namen dan de senioren aangezien het
onvoorspelbaar was waar de ballen naar toe
zouden vliegen. Of dit nu lcomt door de
uitstekende talenten of door pure mazzel het
resultaat bliikt in ieder geval uitstekend te
zijn. Door een tactische zet van de B-leiders
moesten eerst een A speler, dan een Br en
daarna een Bz speler de strafschop nemen. In
de openingsronde viel het eerste slachtoffer al
bij de eerste de beste penalty. |ohan (Ar) miste
en alleen Tim (Bz) kon hem dat na doen. De
derde ronde was de grootste scherprechter:
slechts vier spelers wisten toen te scoren
waardoor zowel de Br als de Bz een speler op 3
treffers hadden staan, terwijl de A slechts z

spelers met z had. Na de vierde ronde kwam
Rob v Alphen (Bz) alleen op kop. Rob had zich
met moeite na een lange barrage weten te
plaatsen voor de finale. In de vijfde ronde
miste Rob echter waardoor Bob Clemens (Br),
Sander de Vet (Br) en Koen Michielsen (Br)
met hem op kop kwamen. In de zesde en
Iaatste ronde bleek dat Bob, Rob en Koen over
de sterkste zenuwen beschikten. De A-spelers
werden toen verwezen naar de troostfinale
voor hun leeftijdscategorie. Deze troostfinale
ging tussen |ohan en |eroen. feroen wilde al
opgeven omdat in de voorronde fohan ook al
sterker was geweest maar de heren gingen
toch nog even de strijd aan. Deze strijd duurde
een ronde |eroen ging knock-out en fohan
mocht de beker mee naar huis nemen-
De finale van de B was de laatste en de meest
zinderende. Na drie rondes moest Koen
aflraken na een misser en bleven Bob en Rob
over. In de vijfde ronde miste Bob zijn eerste
pingel. Rob legde aan voor zi;'n strafschop
maar werd teruggeroepen. Hij ging zo op in
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het nemen van de strafschop dat hij niet door
had dat zijn bal te dicht bij lag en hij daarop
door de arbitrage werd gecorrigeerd. Rob
scoorde maar de treffer werd geannuleerd. Ook
de tweede poging van Rob werd geannuleerd
(hij miste echter dus hii had nu wel wat
mazzel). Zijn derde poging voor de vijfde
strafschop ging echter ook mis, zodat zijn
bijna zekere overwinning in rook leek op te
gaan. In de zesde en zevende ronde deden de
heren niet voor elkaar onder en werd de
spanning allengs groter en groter. Uiteindelijk
wist Rob in de achtste ronde de genadeklap uit
te delen toen Bob net had gemist. Eindwinnaar
A/B:Rob van Alphen.

Alle keepers en leiders bedankt voor jullie
medewerking en voor volgend jaar hopen we
op iets beter weer.
Henk en zil'n kantinepersoneel bedankt voor
het bakken van de vele kilo's friet. In de
tussentijd heeft Gerrit aan de teams de prijzen
voor de meeste trainingen uitgedeeld en de
consumptiebonnen geregeld. Ook de
toeschouwers bedankt voor hun uitmuntende
gedrag, daar kunnen ze komende woensdag in
Rotterdam een voorbeeld aan nemen.

Wetenswa a rd igheden

bekend is gaat Henk aan de slag om de
provisiekast te vullen. En dan is het zover.
Vrijdag ro mei 9.oo uur kon de bouwploeg aan
de gang om het tentenkamp verder op te
bouwen en de eerste spellen klaar te zetten.
Ervaring, prima leiding en werklust zorgden
ervoor dat er in " no time " een compleet
tentenkamp op een zanderig B,veld gereed
stond. Ook dit jaar was het grootste deel van
de deelnemers al vroeg aanwezig. Helaas
konden Moniqué en Niels van de Boogaart
wegens ziekte niet aan het kamp deelnemen.
De opening, door het hijsen van de vlag, was
dit iaar in handen van de twee jarigen Steven (
6 ) en Frank ( +o ). Natuurlijk zijn zij luid
toegezongen door deelnemers en ouders.
Hierna was het de hoogste tijd om afscheid te
nemen van de ouders en met de foto zoek
voettocht te beginnen. Tijdens de tocht
werden er verschillende spellen gespeeld zoals
b.v. het stokvangspel, dobbelspel en
kruiwagen lopen. Bij terugkomst stonden de
pannenkoeken al dampend gereed en werden
de iokers en een moederdag attentie gemaakt.
De eerste nacht, na het kussengevecht, is zoals
gebruikelijk een erge korte nacht geweest.
Een aantal heeft het gepresteerd om hele nacht
niet te slapen. Een stevig ontbijt zorgde ervoor
dat het grootste deel van de pupillen weer fit
genoeg om aan cle twaalfkamp te beginnen.
Het weer zat nog steeds niet echt tegen en af
en toe wat nattigheid kon te strijdlust niet
bederven. Het ganzenbord spel, met hierin
verwerkt r7 spelopdrachten, liep als een trein
en iedereen was op tijd klaar om na de drink
en snoep pauze verder te gaan met de
twaalfkamp. En toen was er friet, friet en nog
eens friet. Een compliment voor de
keukenploeg, 40 kg heerlijke friet bakken en
uitdelen in een klein uurtje is echt een top
prestatie. Na de maaltifd hoogste tijd voor het
trap-ren spel en bankvoetbal. Deze spellen
werden afwisselend gespeeld tot iets over half
tien en het tijd werd om te gaan drinken,
douchen en slapen. De tweede nacht. Wat een
rust. Bijna iedereen op tijd in de tent, bijna
iedereen in zijn eigen tent, biina iedereen in
zijn eigen slaapzak, kortom een prima nacht
voor de leiding om onder het genot van een
drankie ervaringen uit te wisselen of gewoon
bakken te vertellen. Zondagochtend 8.oo uur
is het de hoogste tijd om de langslapers
wakker te maken. Henk heeft hier altiid
enorm veel plezier in. Sommige worden met
bed en al buiten gezet. Na een ontbijtje met

.g van het
Ra boba n k

Pupillenkamp
r7
V erslag Rabobank pupitlenkamp

Het was eind november zoor toen Mart de
uitnodigingen verstuurde naar de leden van de
werkgroep voor de eerste bijeenkomst ter
organisatie van het negende pupillenkamp.
Het gevolg was dat Cees op 19 januari de
inschrijfformulieren de deur uit deed en we na
de laatste inleverdag z4 februari wisten dat er
ro4 kinderen aan het kamp mee gingen doen.
Hoogste tijd voor Toine om te gaan zorgen
voor begeleiders, dit jaar met een extra
handicap omdat er voor de meidengroepen
leidsters moesten komen. Dit bleek achteraf
reuze mee te vallen en we hadden hier zelfs
een dubbele en een trio begeleiding.
Ondertussen gaan Gerrit, Ad, |ac, fanet en
Martin aan de gang om al de te spelen spellen
te verzorgen en in het spellenboek te
verwerken. Zodra het aantal deelnemers
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10 % kortinq oD :
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SCHOENREPARATIE SLEUTELSERVICE
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pels & joosten bv

YOOB AI UW BEGTAZITIIGETII.

Als het goed en snel moet ll!!

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

Dorpenbaan 1, 5121 DERijen
Postbus 51, 5120 AB Rijen
ïelefoon 0161 ,,Z27SOí
TeleÍax 01 61 - 225804



een eitie werden het trap-ren spel en
bankvoetbal hervat. Het weer zag er erg
mollebosachtig, nat dus, uit. Gelukkig bleek
dit nog erg mee te vallen. Ook nu weer volop
strijd en veel home-runs en doelpunten bij de
spellen. Na de middagpauze stonden nog de
blind ober race en de trimloop op het
programma. De blind ober race blijft een
prachtig spel waarbii cle lachspieren en de
kelen het behoorlijk te verduren krïjgen. Ook
de leiders komen hierbij aan de beurt om
geblinddoekt en oB aanwijzing van de
kinderen de weg naar de juiste emmer te
vinden. Dit bliikt toch wel heel erg moeilijk te
zijn. Bij het laatste onderdeel, de trimloop,
waren de ouders in grote getalen aanwezig om
de kinderen aan te moedigen. Spanning volop.
Bii de D-pupillen was de trimloop het
beslissende spel voor de einduitslag. Voor de
prijsuitreiking werden de moeders nog verrast
met een door de kinderen zelf gemaakt
moederd4g kado.

De priis*innaars:
F-pupillen: Groep N bestaande uit: |elle van
Alphen, |urgen Brouwer, Remco van Hoek,
Freek Martens en Steven de Vet onder leiding
van Corné Oprins.
E-pupillen: Groep H bestaande uit: Sjoerd
Bastiaansen, Bart Ernren, Til'n Kanters, Stef
Kusters, Sooi Laurijssen en Pim Martens onder
leiding van |an van Hoek.
D-pupillen/meisies: Groep C bestaande uit:
Leon van Dijk, Thomas Kock, Tom Ludwig,
Nick Marinus, Maarten Oprins en Geert
Rouws onder leiding van Piet Broeders.

De sluiting van het kamp, het striiken van de
vlag, was deze keer een klus voor Mark en
Iohn.
Mark omdat hij niet was vermeldt in het
kampboekje en |ohn omdat hii als
medicijnman een onmisbare factor is
geworden binnen het kamp gebeuren.Ook de
sluiting ging perfect zoals eigenlijk het hele
kamp weekend.
Wij, de werkgroep, kijken terug op een zeer
geslaagd kamp. Het waren leuke deelnemers,
prima begeleiders en hard werkende
medewerkers. Iedereen bedankt en .volgend
jaar vieren we het ze lustrum van het kamp.
Wij kijken hier al naar uit.
"Rabobank Pupillenkamp 2oo3- ro iaar !!!!"

Er, *at vonden de deelnemers zelf ??

(Opgemaakt door de deelnemers zell).

Anrv«o MST KAMPDEEI, EMERS

Veroniquc , Daisy, Sanne, Tcss, Lindy, Sanne,
Tcuntje en Maricke.
Toen we aan kwamen gingen we meteen
kijken bij wie we in het team zaten en wie de
leiders waren, we zagen ook de naam Monique
staan maar die was ziek. We gingen de tenten
inruimen. We lagen met z'n zessen aan een
kant en de leiders met z'n tweeen aan de
andere kant. Daarna gingen we de ouclers
uitzwaaien en zongen we het lied: Houdoe en
bedankt ole, ole. Toen gingen cle z jarigen
(Frank van Hoek en Steven de Vet) de vlag
opheisen. Toen hebben we de kampfoto,s
gemaakt en toen kregen we nog een korte
uitleg over het karnp en zijn we aan de
voettocht begonnen. (de geinige guppies)

Mark, Roy, Kenrick, Luc, Tom en Wesscl.
Ik vind of we vinden het leuk dat er een
kampfoto word genomen leuk dat ze veei
praten (tenminste meestal ik hoop namen
mijzelf (Kenrick) en heel groep E Wessel, Luc,
Roy en Tomie dat het kamp nog lang blijven

VorrrocHr,
Adriaan, Pablo, Stan, Robbin, límmy en leroen
Het was op vrijclagavond. Er waren leuk
opdracht.Voorbeeld dat je stoke vangen. Ik
was later want ik moest naar de
keeperspromotidag. De ijsco was lekker bij het
proeven met de voettocht. Adriaan moest per
see omlopen. Stan ik von ale speltjes leuk en
grapig.

K

MAKEN:
Toon, Björn, Eric, Nick, Yori en Mick
Groep M dat zijn wij. We waren laat terug van
de tocht door Gilze. We hebben naar het eten
van een lekkere panekoek eerst het
moederdaghartje versierd, daarna hebben we
onze joker fell ingekleurd.

Ef raurpruacur varu vRrJoac op
.ZATERDAG:

lan, Sjocrd, Bart, Tijn, St{ Sooi en pim.
We waren grapjes aan het maken en toen werd
jan boos. We waren gekke grapjes aan het
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maken toen we weg proobeerde te vluchten
werden we betrapt. We zaten de leiding uit te
schelden. We zijn ook nog bij andere kinderen
in de tent geweest, die kwamen toen ook rnee.
We probeerden weer weg te vluchten uit de
tent. Toen werden we weer betrapt. En om 4
uur*gingen we al slapen.

Corní, lelle, lurgen, Remco, Freek en Steven.
We hebben niet goed geslapen, omdat de
andere veel herrie maakten. We gingen
aankleden en het was gelukkig droog. Toen
gingen we eten. Het was lekker en we zijn nu
klaar om te beginnen we staan nu nog eerste.

E

lac, leroen, Mark, Sven, Lud.wig en loep.
Het was een zeer zwaar bevochten strijd deze
ochtend, omdat iedereen natuurlijk vroeg was
gaan slapen om's-morgens goed ten strijde te
treden. Er werd dan ook zeer hard gestreden
om de nodige punten te bemachtigen. Er werd
gevochten tot bloedens toe vooral bij het
globobalspel waar menig speler over lopen
werd. Er zullen dan ook verschillende spelers
wat groter thuis komen als dat ze vertrokken
zijn. Zelfs bii het balanceerspel was iedereen
zo geconcentreerd dat er zonder natte kleren
de overkant gehaald werd al was voor
sommige onder ons de tioek wel te klein of de
afstand te groot. Toch kunnen we terugkiiken
op een zwaaÍ bevochten maar zeer sportieve
ochtend.

Mrn»acurnru,
Geert, Ray, Boy, Niek, Roy, Bjorn en Tim.
We liepen naar de grote tent, en toen werden
we teruggestuurt omdat we onze handen niet
hadden gewassen. Toen gingen we de handen
wassen, en daarna gingen we eten. We hadden
kipnuguts op, en dat was heel lekker. En wat
het alle leukste was, was dat de meisjes de
tafels moesten afruimen. Want ze hadden
snoep bij. Haddoe !!!

LgvnNn cRIrJznrvsoRospnt,
Harrie, Robin, Michel, Max, lim en lens.
Wii vonden het leuk op het ganzenbord bij het
flesen spel en wij hadden 4 punten dat was het
meest van allenmaal. We konen nieks meer
ver zinen want we haden dorst.

Twaatrraup iurnoaccnonnrrr,
Frank, Niels, Paul, George, lcroen en Gijs.
We hebben gewonnen van bink met 4-r bij
tweelingvoetbal, tegen de meisjes hebben we
gewonnen zonder gekroelt te hebben bij het
tjoekbal. Bij het .wateroverbrengspel hebben
we onze joker ingezet en daarmee hebben we
veel punten binnengebracht tegen de team
van Mark hebben we ook nog gewonnen met
global met 6-o. We kunnen goed met elkaar
opschieten en daarmee staan we r" !!!. Groetjes
van de pismuizen.

Tuauroro uarnru nru avorupurnx,
Kees, Marjolein, len, Sander, Kevin, Cris.
Teamfoto. Het was in een keer erg druk maar
we waren erg snel aan de buert. Het avond
eten. We begonnen met tomatensoep met
ballen hierna kregen we zoveel friet als we
willen met knakworstjes, en als toetje kregen
we geel met bruinne vla. Chris kreeg iets
anders bloemkoolsoep op, toen ovenfrietjes
met gegacktbollen, doen jochter met
cassisdiksap. Het was heel lekker, bedankt
keukegroep.

TRap-RnN-spnt nru raNrvorrner,
Arie, Thijs, Reno, Michael, Ron en Kocn.
Trap-ren-spel. Ik vinclt dit heel leuk, wij
vangen meer ballen als de tegenstander, dus
winnen wii biina alles. Leuk, meest gewonnen.
Leuk, kan de bal ver weg trappen. Leuk, veel
vangballen maken en veel winde. Leuk, kan
makkeliik slidings maken.
Bankvoetbal. Moest eigenlijk 3-r zijn
geworden, wij hadden wel gescoord. Leuk,
goed scoren, maar wel over de grond. Leuk,
makkelijk scoren, verdedigen niet zo vaak,
veld is klein, makkeliik afpakken. Leuk, ik
maakte veel goals dus best makkeliik. Leuk,
laatste niet zo met 5 man, 4 steeds r eruit. De
(R)elschoppers.

E
2" t<Rl,tplRcrtt vRru zatrRoac op
ZONDAG:
Mariëlle, Bouke , Suzanne, Annc, Ilona, lolijn,
Kim, Olga, Nicole en Linda.
Toen we naar bed gingen was Bouke door haar
bed gezakt. We sliepen best snel, want we
waren nog moe van de vorige nacht en dag.
Van te Voren kwam jac marines nog even een
mop vertellen. Anne, Ilona en folijn lagen in
de verkeerde tent en mariëlle heeft geprobeerd
wakker te maken maar ze sliepen dus ze
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mogten blijven liggen.'s-Ochtends toen rve
wakker werden en Daisy nog in haar bed lag is
ze door andere leiding in haar bed buiten
gezet. We hebben deze nacht wel geslapen en
nog lekker ook !!!!

Opsreeru. wASSEN EN ONTBIIT:
Hans, Mark, Rick, Stijn, Rcmco en Aaron.
We lagen allemaal lekker te slapon toen we
door Henk wakker gezongen werclen (Het is
stil ........). Toen gingen we aankleden en zijn
naar cie kleedkamer gegaan om ons te wassen.
Verder met aankleden. Buiten zijn we naar de
stand gaan kijken en YES we stonden nog
steecls eerste. Want we hadden extra
slaappunten verdient. Groep S had het meeste
geslapen want er waren erbiy' die al in de
douche (zaterdag) sliepen. In de tent zijn we
gaan eten. Het was heel lekker. Een broodje
met ei en melk en chocomelk. Daarna nog
boterhammen. De een zegt vijf maar het
mandje was nog niet leeg. Na dit verhaal
strikken we de schoenen en gaan we verder
met voetballen. Zigge zagge zoÍe, groep S laat
zich horen.

TRap-RnN-sput rN saNrrvonrnRL,
Gíesbert, Rik, Rob, Kevin, loris en Mark.
foris, ze noemen me borrie (Kevin Ermens
knorrie). Vandaag ging het trap-ren spel niet
zo heel goed. Gisteren ging het beter, toen
stonden we eerste met trap-ren. Het bank
voetbal ging eigenlijk wel goed alleen had ik
best veel overtredingen gemaakt. We hadden
twee keer gelijk gespeeld en r keer gewonnen.
Vandaag hebben we tarpren geclaan en
bankvoetbal. Trapren was er leuk ik zelf r
homerun gemaakt met bankvoetbal hadden
we volgens alles gewonmen en zelf en
paargezet voor de rest was het heel leuk. We
hadden een best goed team. Met bankvoetbal
ging het best goed.. we hadden de eerste met o-

5 gewonnen. We hebben een goed team. Bij
trapren ging het goed we hadden er r
verloren. Bij bankvoetbal ging het goed we
hadden z gelijk rest gewonnen. Dus het gaat
perfect. |ongens bedankt voor het Ieuke
weekend. fullie Ieider Giesbert.

MInoacrrpru,
lacqucs, Arjan, Rubcn, Mark, Itlartijn cn Stcuic.
We kregen frikandellen en kroketten. Ze
waren lekker. Dit was de laatste keer dat we
gingen bij het karnp. Het was allemaal prima
verzorgd. Bedankt voor al het lekkere eten

keukenhulpen. Ook kregen we nog een appel
toe, maar moesten we weer snel weg voor de
blind-oberrace. P van Perfect ole-ole.

BrrNo-osnnRAcn,
Pctcr, Tim, Locwy, Sjors, Rik, Bart cn llyas.
Eers kwamen de f-ies daarna de e-tjes en
daarna de d-tjes. Iedereen schreeuwd zich hees.
Eerst kwamen d3 f-jes en daarna de trainers
van de f en zo ging het ook bij de E en de d.
Dommige hadden een slimme tactiek zoals :

pissen en rood en blauw enz.

TRruroop,
Pict, Leon, Thomas, Tom, Nick, Maarten en Geert.
Zoals elk jaar was de trimloop een
vermoeiende en zware tocht. bij ons ging het
in het begin niet goed maar we kwamen
langzaam terug en uiteindeliik waren we toch
nog dere. Het was bijna het leukste onderdeel
van het kamp. Vooral was de waterbak het
leukst. Iedereen was bijna helemaal nat.

PRrJsuIrRnrrrruc nru arstutttwc raup,
Raymond, Bas, lustin, Rick, Rudy en Cas.
De prijsuitreiking begon bij de F en toen de E
en daarna de D. Wij waren 3"" en dat is KEI
goed. de karnpioen was Pietje Broeders. Mark
v. Bavel mocht de vlag afhijsen want die stond
niet in het kampboekje hij deed dat samen met
fohn Aarts.

Er ...........wist u dat.......
. Dit alweer het negende kamp was en het

tweede Iustrum erg dicht bij komt.
o Er bij het ministerie van defensie ook dit

jaar niet goed geteld werd. r4 in plaats van
r5 kisten met koppelstukken, dus een tent
minder op te bouwen.

. Het opbouwen van het tentenkamp een
routine klus begint te worden.

r We erg blij zijn met de medewerking van
jeugdspelers gedurende het hele kamp. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.

o Er diverse tenten werden omgebouwd tot
een soort supporters home van diverse
clubs.

. Opviel dat er weer geen Feijenoord tenten
r bij waren.

o Thomas Kock tegen Mart van Gestel junior
zei, toen deze een beetje gek deed, gif bent
er zeker ook ene van Reinieren.
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o Voor de eerste keer de kampfoto mislukt
was en fohn hier verschrikkelif k van
baalde.

o Er tiidens de voettocht een muggenplaag
heerste bij de Molstraat en het van
Dijkplein.

o Wendy en Mart hier werden bijgestaan met
een muggenstift van Fenne van de Velden.

o Luuk hier voor de koffie en het frïs zorgde,
nog bedankt.

o Iemand op een post tijdens de voettocht
niet wist hoe de stopwatch werkte en
daarom onder een vals voorwendsel de
hulp inriep van de kamporganisatie.

. De gebroeders Remco en Rudy van Hoek
nog niet zo goed thuis zijn in het werk van
Pa.

o Remco bij het proefspel de geproefde
vanillevla lekkere mayonaise vond.

o Rudy dezelfde vla voor slagroom door liet
gaan.

r De pannenkoeken ontzettend lekker
waren, maar wat wil je met een
professionele mix.

. Het kussengevecht een bloedneus
opleverde en een paar kinderen met
hoofdpijn.

o Toon Romme zulke spannende verhalen
verteld waar niemand bij in slaap valt. Op
Toon zelf na dan !!!!

o De meiden op zondagochtend om half zes
zijn gaan douchen en om zes uur om een
bal vroegen en deze niet gekregen hebben.
Raar toch.

o We dus op zondagochtend een nieuwe
kampfoto hebben gemaakt.

e Het op deze foto te zien is aan een aantal
kinderen dat ze de nacht ervoor niet of
nauweliiks geslapen hadden. Kijk nog maar
eens goed.

o Iemand de globebal in de kantine had
opgepompt. Deze dus niet in dat formaat
naar buiten kon. Er lucht uit moest en dit
tot overmaat van ramp vanzelf ging. Er dus
een nieuwe binnenbal gehaald moest
worden.

. Bii het kussengevecht op de balk fac
Marinus op spectaculaire wijze verloor van
Daisy van de Ouweland. fac in no time van
de balk werd geknuppeld door Daisy.

o |ac zich wel populair maakte in de creatie
van Dikkie Dik.

. De waterbak tif dens het balanceerspel door
Anne van Dongen en Geert Martens werd
gebruikt als zwembad.

o De tafels en de keukenmeisjes in de eettent
waren voorzien van prachtige kleedjes.

o De keukenploeg eindelijk aan het
verjongen is. Tim en Daisy bedankt.

o Het ballenhok veel weg had van een
hennepkwekerii door al die
moederdagplantjes.

o |aqué naar het toilet ging om te kil'ken of
haar plantjes niet waren gaan hangen. Wat
bedoelt ze hier toch mee ?

o Er een tentje was gebouwd in de eettent en
dit volgens Gerrit een verwententie was.
We Gerrit regelmatig kwijt waren.

. Wii op het kamp de naam Franse Frietjes
voortaan verdraaien naar Frietjes van
Frans.

. De keukenploeg het presteerde om in r7
minuten alle groepen te voorzien van friet
en er helaas van de meidengroep
commentaar kwam dat het te lang duurde.
Schande meiden !!

o Rick van Haren op de vraag hoe het nou
kwam dat ze bovenaan stonden
antwoordde met; omdat wiy' goed luisteren
naar die goede leider van ons.

o Er toch altijd kinderen zijn die hardleers
zijn. Geen snoep is bij ons ook geen snoep
en niet van het B-veld is ool< niet van het B-
veld. Met alle gevolgen van dien.

o fanet Broeders er eindelijk achter is
gekomen dat ze ook zittend kan fluiten. Op
de scheidsrechtersfluit wel te verstaan.

o Rick van den Dungen al op voorhand zei
niet door de waterbak te gaan.

. Hii namelijk zijn beste T,shirt aanhad en
hij hier erg zuinig op is.

o Frank van Hoek erop hoopte dat het
zaterdagavond hard zou gaan regenen en
het kamp gestaakt zou moeten worden. Hij
toen n.l. bovenaan op de scorelijst stond.

o 
f ohn Aarts zich liet ontvallen het nog voor
het eten met Ria Spaap gedaan te hebben.
Wat fohn ?7

o Kenrick van Hoek bij het trap-ren spel na
een prima trap begon te rennen en pardoes
naar het verkeerde veld liep.

o De kinderen van het scorebord veel plezier
hebben. Staan ze voor het slapen gaan
bovenaan zijnze blij, kijken ze de volgende
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ochtend staan ze nog steeds bovenaan zijn
ze weer blij.

r Yori de Ling wel twee keer hees was.
o Thiis de )ong na te zijn wakker gemaakt als

eerste vroeg, zijn we kampioen ?.

o Thiis is 'om te kopen'. Hij op een aanbod
van een leider om de bal te ruilen voor een
glas sinas de bal direct aan deze leider gaf.

o Een aantal F pupillen vertelde giiteren moe
te zijn maar vandaag moeder.

o |ac Marinus op verzoek van zijn team het
bankvoetbal als volgt uitlegde: ]e krijgt een
sofa, tweezits of driezits bank en dan
probeer hiermee je te scoren bij de
tegenstander. |ac echt wel op de spel uitleg
avond was geweest.

o De bouwploeg een nieuwe naam verdiend
heeft: de Comedy Capers.

o Gerrit nu weet dat de hond, een klein
tractorretje, een benzinekraantje heeft.

e Martin van Gestel werd aangereden door
|ac Broers en deze was doorgereden na deze
overtreding.

o Nick Marinus opmerkte dat zullie pa op
het kamp heel anders was dan thuis.

r Antoinette te horen kreeg dat cle rare kleur
van haar strikje niet past bil' de haar rode
haar.

. Zij, als ze een telefoonnummer niet weet
gewoon naar de betreffende belt om het
nummer te vragen.

. Wii niet weten of zlj in het verleden
wellicht blond is geweest.

o Frans Aarts meer verstand heeft van frieten
dan van motortechniek.

o Michel van Hoek wakker was geworden
van Henk van Gestel. Echter Michel lag wel
thuis in bed in de Aalstraat.

o VYg zaterdagnacht gezocht hebben naar
Leon van Diik. Hii uiteindelijk werd
gevonden in de slaapzak bij Sven Leijs. Of
was het nou andersom ?

r |im van Miert op zijn hartje voor
moederdag had geschreven; Mama jij zorgt
zo goed voor mij dat mijn hart stil stond.

e Een ander kind had geschreven; Mama, ik
houd heel veel van Papa.

r Marieke Spapens dacht dat ze in haar
eentje zo ronden af rnoest leggen bij de
trimloop.

o Het volgend jaar een speciaal kamp gaat
worden.

Het dan r o jaar geleden is dat Peter Naalden
op het idee kwam om een pupillenkamp te
organiseren en dit idee is uitgegroeid tot
een niet meer weÉ{ te denken evenement.
We ook dit jaar weer erg veel dank zijn
verschuldigd aan:

Alle leden van de werkgroep voor hun
organisatie in een prima samenwerking.
Alle medewerkers van de keukenploeg
voor de goec{e zorgen en het opsieren van
de tafels.

Alle mannen van de bor.rwploeg voor het
neerzetten en afbreken van het kamp.
Alle scheidsrechters voor het in goede
banen leiden van de vaak heftige strijd.
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.

Het was weer een prachtig kampweekend
!!!!!!

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Pupillenkamp keukenteam zoo2.

De werkzaamheden vooraf voor ons teaur
vielen mee want het draaiboek werkt perfect.
Als ie dan ook nog zoveel steun krijgt van de
vele sponsors dan kijk je met het team al uit
naar de vele rleelnemers. Vrijdag met een flink
tem met de hulp van de v.v.Gilzer jeugd die
het sjouwwerk verrichtten. Voor onze gasten
stond de eettafel al ruim op tijd klaar. Maar
liefst r45 stoelen waren bezet. Een twintigtal
medewerkers schuiven dan later aan. Voor de
start van voettocht stonden koffie, thee, ranja,
koek en snoep klaar. Bij de posten kreeg met
ool< nog eens snoep en ijs. Een deel van ons
team stond op de post en de dames van de
pannenkoekafdeling bakte er flink op los.
Toen de deelnemers van de voettocht
terugkwamen stonden er een dikke j5o
pannenkoeken klaar. Dames proficiat en
helaas voor jullie was cie afzuigkap niet
voldoende en daarom was het knap warm in
jullie hoekje. Lekker smullen en drinken was
het resultaat. Dan de joker gaan maken en
daarna lekker gaan slapen was de planning.
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Zaterdag ó.o5 koffie en thee zetten voor ons
team en de leiders. Sommige van hen waren
ook vroeg op en hadden maar amper geslapen.
De meis;'es waren toen al in de douche geweest
en hadden honger. Om 8.r5 uur ontbijt. allen
hadden flink honger. De voorraad van brood
en vlees was bijna op. Vele liters thee en melk
werden er weggeschonken. Wii konden
genieten van onze gasten die thuis slecht of
niet eten rnaar bij ons wel en veel ooË. Drurrr.
gaan we zelf en doen de afwas en gaan de tafels
al weer klaar zetten voor r2.oo uur. Wederom
brachten onze hofleveranciers vers brood en
beleg voor on6e gasten. Ook toen zat men weer
hongerig aan tafel na al die spelen. Met die
heerlijle kipnuggets erbij was het echt
genieten. Tussen de spelen door, drinken
snoep en koek en natuurlijk ook fruit op naar
het avondeten. Heerlijke tomatensoep met
balletjes, frites met appelmoes en
knakworsten. f)aarna nog lekkers vanillevla in
twee smaken en daarna nog een lekkers stukje
fruit. Het leek wel een onderdeel van de spelen
wie er kon winnen met het eten. De buikjes
goed gevuld dan even een korte pauze en de
spelen konden weer beginnen. Later weer
drinken, snoep en koek. Dan na het douchen
een lekker drank met de mandjes gevuld met
chips. De oog;'es van onze gasten werden klein
en op tijd was het rustig in de slaaptenten.
Zondag 6.o5 uur. Koffie en thee zetten. Deze
keer waren er maar weinig leiders die op
waren. Ons team was weer op tijd aanwezig.
Daar gaat ie weer. zoo eieren koken voor het
ontbijt vers broodje daarbij met chocomel,
yoghurtdrank, thee en melk op tafel. Maar
waar blijven nou onze gasten?? Dan maar
even wakker maken want om 8.oo uur begint
toch de drukke dag. Tent voor tent kreeg een
bezoek van het werkteam en om 8.3o uur
zaten ze allen binnen. Vele nog slaperig en
heel moe kiiken. Lekker eten en op naar de
spelen. Tussendoor drinken, snoep en koek en
weer lunch orn r2.3o uur. De keuze was€en
kroket of frikadel bij het brood. Toen stonden
we toch even met onze billen te knijpen. lVat
gebeurt er nu ? Hadden onze gasten nog niet
gegeten? Het was niet aan te slepen. De
voorraad slonk met de minuut. Ons team
mocht de resties op maken. Er was bijna niets
meer over een paar sneetjes brood en een klein
sciraaltje met snijwaar. Dan is het tijd om op te
ruimen want straks komen de ouder een kijkie
nemen en wat drinken. De helft van het team
gaat opruimen en de anderen zorgen voor het

drinken van orlze gasten want tot het einde toe
worden ze verwend. met fris, ij en snoep zit
het kampweekend er weer op. 's Avonds nog
een gezellig sarnenzijn nlet de leiding,
organisatie en het keukenteam in de kantine
ais dank voor hun inzet. Een drankje en een
heerlijk slaatje dat al ;'aren door zuivelhandel
van Hoek wordt aangeboden. Welgemeende
dank aan alle sponsors die ons weer grandioos
gesteund hebben. ook namens alle deelnemers
dank en nog eens dank. Wat hebben wij samen
naar binnen gewerkt.
rooo plakken snijwaar en kaas, 66 broden,
z4o broodjes, 5o liter soep en 4o kg frites, 5

dozen kroketten 4 dozen frikadellen, 5 clozen
kipnuggets, 4o zakken chips en veie pakken
koek, peperl<oek en wafels. 'We gaan vercler,
dozen met snoep en ijsjes, meik, chocomel en
joghodrinks. Ook nog eens Í40 flessen
frisdrank en een honderden liters ran;'a, 38
pakkenvla en 5 kisten met appels. Zo'n 4o liter
pannenkoekerrmix en tot slot nog eens zo'n 5o
blikken met knakworsten. fa, niet te geloven
maar echt waar!

Durrt aan het keukenteam.
N4eisjes en jongens zeer beclankt voor julliè
inzet. |ullie waren weer een hecht team dat
kan en wii werken. ]ui1ie zagen onze
deelnemers als hun gasten en hadden daar
alles voor over. Dat wij goeci voor onze gasten
konden zorgen hadclen we natuuriijk ook weer
aan onze sponsoÍs te danken en die hebben wij
geiukkig heel veel. Kijk maar eens goed in De
Voorzet. Een blad vol, Klasse mensenl
Keukenteam beciankt en tot volgend jaar bij
ons tiende kampweekend. Flenl< van de
afdeling eten en drinken.

NierJWs van de kantine-
com m issie

Ook voor ons zit het seizoen er weer op.

De bar en keriken medewerkers gaan ook even
met vakantie om riaarna uitgerust weer
uitgerust aan de slag te gaan. Dit hechte team
heeft een goed en gezellig seizoen achter cle

rug. We kregen veel positieve reacties, Zoals,
"Het is weer gezeliig in rie kantine, jullie doen
het goed, houden zo". Wij cloen ons best om
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iedereen zo goed en zo snel mogeliik te helpen.
De klanten valt dit op en dan krifg je ook
spontane hulp van hen. Even hun kopje of
glas op de bar, de tafel netjes opruimen enzv.

|a, wij staan allen voor de v.v.Gilze en dat in
een mooie kantine met mooie tafels en stoelen
en vitrage. Daarnaast ook heeft ons team een
goede interieuryerzorgster, wat natuurlijk ook
zeer belangrijk is. Soms is het ergi druk in
onze kantine. Als er op dat moment een
teamlid binnenstapt dan springt hij of zij
meteen bij. Dat is een fijne ervaring. We
kunnen dan ook met recht spreken over een
zeer hecht team. Wij zijn nog op zoek naar een
paar collega's die om toerbeurt willen werken
op die zondagmiddagen dat Gilze r uitspeelt.
Heb f e interesse bel dan naar Henk tel.455549.

|e moet wel r8 jaar of ouder zijn. Dit i.v.m. de
horecawet een cursus kan hierbij horen. Al
jouw collega's hebben deze cursus gedaan in
juni i.l. En pluim op de hoed van alle
teamleden voor hun inzet. Het plezier en de
teamgeest die wij samen hadden in de vele
uren in ons clubhuis, dat mocht er zijn.
Graag tot ziens bij ons uitstapje.

Kantinecommissie van de v.v.Gilzc

lk geef de pen door.....
Deze keer was 't mijn beurt om 'n stukje te
schrijven voor "de Voorzet". Mijn naam is
Willy Kock en ben al bijna zo jaar getrouwd
met Cees Kock, die jullie allemaal wel bekend
is. We hebben drie kinderen n.l. Mariolein (r6
f r.), |oris (r S jr.) en Thomas (r r jr.). Ook zijn zij
vaak op, of bii 't voetbalveld te zien. Marjolein
zorgt in de keuken van de kantine voor
lekkere frietjes, frikadellen, tosti's en a1le
andere lekkere hapjes. |oris speelde afgelopen
seizoen in de Cr en Thomas keepte in de D3.
Zii doen dit met veel plezier en ook thuis
wordt er vaak 'n balletje getrapt op ons
voetbalveldje.

Zelf ben ik leidster bii onze enige echte P.S.Z.

Pinokkio ! Daar spelen zo'n kleine r3o
peuterties tussen 2 en 4 iaat, z dagdelen
per week. Het is heel leuk en dankbaai werk
en ik heb er ook veel plezier in.

Verder wens ik iedereen alvast 'n fijne
vakantie toe en geef ik de pen door aan Annie
Akkermans.

Afscheid in stijl.....

Nadat we begin dit jaar de koppen bij elkaar
hadden gestoken en het besluit was genomen
om cle stap, rnet een erg jeugdig team, naar het
vrouwenvoetbal te maken kwam ook het
gevoel binnen het team on1 val1 dit laatste
seizoen als meisjes A er iets speciaals van te
rnaken. Dat dit is gelukt mag duidelijk zijn. De

start van het seizoen was ',vel erg vreemd. In de
najaarsreeks waren we ingedeeld in een poule
van 4 en na 4 gewonnen wedstrijrlen werden
we opnieuw ingedeeld in een hele competitie
met B tearns. Ook hier gingen we voortvarend
van start en werden er geen wedstrijclen
verloren. Onze nieur,ve speelsters, Bouke vau
Gestel en Daniëlle de Vet, gingen ook lekker
meedraaien en als teanl waren we weer een
staple gegroeid ten opzicht van het vorig
seizoen. Deze groei heeft zich, door een prima
trainingsopkomst en de indivitluele
ontwikkeling van de speelsters, in het verloop
van de cornpetitie verder voort gezet. Denk
nou niet dat het allem;lal even gemakkelijk is
gegaan. Tegen GjS uit Dalem hebben we in
beide wedstrijclen e,.]tr achterstand weg moeten
werken. Voor Stedoco uit Hoornaar hadden we
ontzag gekregen en moesten we twee keer tot
het gaatje gaan, beicle keren o o. Bij RKVVO in
Veldhoven stond het zeifs na zo minuten o-3

maar wercl overtuigend met 7-3 gewonnen.
Ook Roosendaal lrr/as twee keer een
tegenstander van foruraat en u,as er twee keer
een nipte maar verdiende overwinning.
Een misstap van Stecloco trÀ/as er mede oorzaak
vall dat het kampioenschap werd
binnengehaalcl en clat we dit uitbundig
hebben gevierd is op de eigen website van het
tearn te zien.
Tussendoor hadden we ook ingeschreven voor
een rneerdaags internationaal toernooi in
Driitsland. Dit heeft met cle pinksterdagen
plaats gevonclen. In dit sterk bezet toernooi
wercl de zevende plaats, van rle rB cleelnemers,
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behaald en de manier waarop dit is gegaan
geeft vertrouwen voor het komende seizoen
bij de vrouwen. We hebben hier echt kennis
gemaakt met het vrouwenvoetbal en hoe dit
op een beetje nivo gespeeld en beleefd wordt.
Dit was toch effe wennen.
Buiten het voetbal was het erg gezellig in de
jeugdherberg en op de kermis in Briinuen. Dit
is zeker voor herhaling vatbaar. Hierna stond
nog de districtbekerfinale op het programma.
Deze werd gespeeld tegen een ons bekende
tegenstander n.l. GIS dus wisten we vooraf dat
we eigeliik de beste papieren hadden. Dit
bleek ook al snel in de wedstrijd. Al na 7

minuten stond het r-o. Dit bleef het tot de rust
doordat we niet erg sterk speelde. Na rust werd
er na een korte opleving van GIS orde op
zaken gesteld en de met eindstand 3-o was de
?lubbel'een feit.
Kortom, een prima afsluiting van een seizoen
zonder nederlaag en met het maximaal
haalbare.
Met dank aan:

= Inge van Beijsterveld: r r keer de o in
competitie en beker is klasse.

= Trudy Buys: nationaal en internationaal
bekend om haar slidings.

- Annie Akkermans: de motivator langs en
buiten de lijn.

= Anke Vermeer: cornerspecialist bij uitstek
en met links en rechts een mooie voorzet.

= |oice Arts: de routine en rots in de
branding van het team.

= Mariëlle van Engelen: bal afpakker en
bikkelaar. Niet stuk te krijgen op het
middenveld.

= Bouke van Gestel: geeft altijd meer dan
roo procent en wordt met de week beter.

= Marieke Verhagen: Balletje achterlangs,
prima voorzet en een koele kikker voor de
goal.

= Femke van Kuyk: de blonde motor is
veranderd in de rode motor van het team.

= Daniëlle de Vet: de iongste, de snelste en
overal inzetbaar.

= Veroniqué Wouters: een voorstopper die je
niet één, maar twee of als nodig drie keer
tegenkomt.

= Heleen Diepstraten: de spits die niet alleen
zelf scoort maar ook andere laat scoren.

= Nicole Huyben: Staat op links als een huis
en haar ingooien gaan we gebruiken als
halve corners.

:) Daisy van de Ouweland: dit seizoen erg
gegroeid individueel en als teamspeelster.

3 Mart Machielsen: een tevreden trainer /
coach.

Een terugblik met.....
..........."Henk |ansen"
Een terugblik op Henk zijn v.v.Gilze periode.
Aan de hand van een aantal vragen die Henk
thuis in alle rust beantwoord heeft, kijkt hii
nog even terug in de tijd.

Bij welke clubs was je trainer voordat je bij de v.v.
Gilze in dienst kwam?
WSI + jaar, RKDSV 3 jaar, SVG 5 y'aar, Berkdijk
r jaar, Good Luck 4 maanden.

Hoc zag jouw actieue voctballoopbaan eruit?
Ik heb van miin r2 tot mijn zo bij Gudok
gespeeld en ben dan naar WSf gegaan waar ik
r5 jaar in de selectie heb gespeeld. Nadien nog
vele jaren als veteraan in de veterane
competitie op zaterdag. In de zaal heb ik tot
mijn 45" jaar gespeeld in de hoofdklasse.

Wat voor een type spelcr was Henk lansen?
Ik ben begonnen als verdediger/mandekker. Ik
speelde met veel inzet en moest het vooral
duelkracht hebben. Gaandeweg ben ik van
vrije verdediger naar het middenveld gegaan
waar ik de laatste seizoenen bepalend heb
gespeeld. Mede door mijn trainerscursus heb
ik veel geleerd wat voor mijn spelen een
voorsprong van tactiek en inzicht mee bracht.
In het coachen van medespelers was ik vrij
sterk en het werd ook geaccepteerd. Ik kon en
kan nog niet tegen verliezen en daar ben ik
heel blij mee want dat vind ik de beste
motivatie om te winnen.

Vanwaar de keuze om voetbaltrainer te worden?
Op miin 3ï jaar kreeg ik een zware
achillespees blessure waardoor ik in het z"
moest gaan spelen. Ik was in die tijd ook
jeugdvoorzitter bij WSf en we maakte mee dat
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de trainer van de A jeugd de pijp aan l\'Íaartetr
gaf. Ik ben toen begonnen met de A te trainen
wat goed beviel. In de laatste 3 jaar waar ik in
het z" speelde trainde ik eerst de A, erl later
dan met de selectie mee. Op advies van de

hoofdtrainer ben ik dan ook een cursus
oefenmeester J gaan volgen. De blessures die
ik in de loop der jaren heb gehad en de

operaties, maakte dat ik niet meer hers!:lde en

altijd met pijn speelde. Ik gaf aan dat ik als

actieve speler het voldoende vond en ik ben
gevraagd of ik de selectie van WS| wilde
trainen, omdat de toerrmalige hoofdtrainer
Piet Ilpelaar het na 4 seizoenen ook voldoende
vond, ( die hadden mijn kwaliteiten ;rl
ontdekt) en daar ben ik aan begonnetr.

Wanneer ben jc begonnen bii dc v.u. Gilze en

L»aaromkoos je iuist voor deze vereniging? .

In mijn cursus Tr Coach z leerde ik Martijn
Aarts kennen die ook met de selectie van Gilze
onder leiding van lan Fitters tle
praktijktraining deed. Datzag er goed uit en ik
ben vanaf dat moment in Gilze geÏnteresseerd
geraakt. Martijn werd dan hoofdtrainer en dan

bliif je dat volgen. Na de periode van Martiin
heb ik gesolliciteerd en de keuze viel toen op

Hans Rasenberg. Ik had u'el gehoopt oP een

gesprek maar ik moest het doen met een brief
waar men mij verder succes wenste. Dan
ontstaat er een probleempje met de trainer vart

Gilze in december 1999 en ik had problemen
met mijn club Good Luck. Door deze 2

problemen kwamen Gilze en Henk |ansen
weer in contact. Nu werd ik wel voor een

gesprek uitgenodigd met het gevolg dat ik de

rest van het seizoen + nog z seizoeneu bij Gilze
ben geweest. Uiteraard was ik nog steeds

benieuwd waarom ik 4 jaar terug niet op
gesprek mocht konren. Het bleek dat nten nrii
toen te oud vond.
Ik ben vervolgens in het seizoen rggglzooo
begonnen iu december.

Hoe zou je de club cultuur uan dc u.v. Gilze willen
omschrijven?
Het is ten opzichte van stadse clubs een

specifieke dorpsvereniging met de daarbij
passende síeer. In een dorp zijrt er vaak
activiteiten die men net zo belangrijk vind als
voetbal of nog belangrijker. Voorbeelden zijn
BV een tetrnistornooi op dere bekerwedstrijd,
sauwelmiddag,
verjaardagen, familiedagen, wat toch in de

dorpen een reden is om het voetbal of de

tr.rining op de z" plaats te zetten. Ook nroet ik
zeggen dat in de cultuur van de v.v. Gilze
opvalt dat er veel bereidheid is om een ander
vooruit te helpen. Dat heb ik tneegetnaakt nret
cle leiders van het 3" maar zeker ook de laatste
seizoenen met de A junioren. Ik heb

nreegemaakt dat rnijn assistent trainers z

seizoenen op rij wegvielen door verschillende
redenen. Dan hebben we veel steun gekregen
van de heren Bouwman en v Gestel. Ook de

keepertrainer viel weg en Hans. was een tiid
lang ook bereid om te helpen. Als |ohn de

verzorger wegr.iel rvas een verzoek aan
Geraard en of fohan Oprins voldoende.
Opvallend is ook in de cultuur van Gilze dat er

vaak r.eel pubiiek is bij de wedstriiden vatr het
It.

Wat zijn dc vcrschillcn mct dc clubs uit ecn stad of
zijn die te verwaarlozen? .

Het grootste verschil is dat bij een dorpse club
iedereen, iedereen kent. Bij een club in de stad
is het veel makkelijker om te integreren als in
een dorp.
Voor mensen buiten de gemeenschap staat
men maàr moeilijk open en ook wij hebben dit
zo ervaren bij Gilze.
ledereen is vriendeiijk ruaar tocir krijg je nooit
het gevoel van wij horen erbij.

Wat is itt jouw herintrring Jc bcstc, en wLtt tlc
slechtste wcdstrijd die jc met Gilze speelde?

Korvel thuis 3-z winst seizoen zooo/zoot en
Zigo uit zoorlzooz 5 r verlies zljn wel
uitschieters in negatieve zin. Ook de wedstriid
tegen Gloria in seizoen zoorlzooz thuis
verliezen met r 5 in de laatste weclst-r:ijd van
het seizoen mocht er zijn. Wsj thuis 4-o winst
en Neerlandia uit z'4 winst in zooo/zoot en
Bar.el thuis o-r ver:lies en Dia uit o z wiust
zoor lzooz waren prima wedstrijden.
Zol-rtaar een greep uit de 3 seizoenen.

Wcrarovcr bcn ie achtcraf bezien tcvrcden en

u)aarover minder of ontcvredcn.
Ih ben een tevreden trainer w-aut als ik niet
over iets tevreden was sprak ik daarover en
loste we dit weer naar tevredenheid op. Er is
achter de schermen l-reel veel veranderd in de 3

seizoenen tav de structuur. Ik was minder
tevreden over het feit dat na het wegvallen van
Kees Laarhoveu er voor de rest vau het seizoen
geen nieuwe assistent te vinden was en

tevreden over het feit dat Bert de Bruin
regelmatig insprong. Dit was in het laatste

í
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seizoen door onvoorziene omstandigheden
van Dennis v Bezouw toevallig weer zo en heb
ik van Louis steun gehad. Ook het wegvallen
van René was een probleem en geen vervanger.
Ontevreden ben ik dan over het feit dat je de
keepers en de hele groep moet trainen en dat
dit ten koste gaat van de kwaliteit van de
training. Daar ben ik dan ontevreden over en
vooral omdat ik het niet kan oplepsen naar
tevredenheid van iedereen. We kunnen alleen
er het beste van proberen te maken. Ik ben wel
weer dik tevreden over wat Frank voor het
volgende seizoen voor elkaar heeft. furgen
leider coach ze, Erik en Dennis trainers 2",

Martijn specifieke training en daar waar
problemen zijn, en een nieuwe hoofdtrainer,

Hoe zie je de toekomst van de u.v. Gilze.
ik heb er geen geheim van gemaakt dat ik het
jammer vind dat ik 3 jaar te vroeg bij Gilze ben
binnen gekomen. In die 3 jaar zijr, er spelers
vertrokken zoals Hoppenbrouwers, Denissen,
Heessels, v Bezouw, Peijs, en nu de |ong en
Clemens. Dit zijn toch allemaal spelers met
een prachtige geschiedenis maar nu op
leeftijd. Er komt nu een periode waar er
eigenlijk alleen maar jeugd wordt toegevoegd
en incidenteel nog wat spelers stoppen. Wat
de nieuwe trainer nu aantreft is een jonge
leergierige groep wat de selectie betreft en met
redelijk veel talent in de A en de B ieugd.
Ik wil dan ook niet de lat hoog leggen voor de
nieuwe trainers en begeleiders, maar ik zie op
termiin toch een goede toekomst voor.Gilze in
sportieve zin, zeker als iedereen op het voetbal
blijft zit er toch een promotie naar 3" klasse in.
Ik verwacht dit zeker nog niet in komend
seizoen. Het komend seizoen dat zeker niet
makkelijk zalzijn.

Kun je jezclf leuke vooruallen herinneren in / uan
je v.v. Gilze tijd.
In de eerste 6 maanden heb ik vaak gelachen
met Frans Aarts en ben ik vaak tot wel oz.oo
uur of later bli jven hangen op Donderdag. Het
halen van de periode en vooral de avond die
daarop volgde vergeet ik niet. Frank wel want
die wist van het z" gedeelte van die avond niet
veel meer. Ook het rijden met een tandem fiets
is mij heel goed bevallen en zal mij nog lang
heugen, zeker de piloot van toen Mark Faes.
Het weghalen van de middenstip en het jaar
daarop het schilderen van de palen zijn zaken
die je niet meer vergeet al vind ik dit niet echt
leuk.

Een goed advics uan Henk lansen aan de v.u.

Gilze.
Ga niet op een sollicitatiebrief alleen af rnaar
nodig mensen uit voor een gesprek.
Zorg ervoor dat de hele licht installatie aan
kan" Ga vooral zo door en probeer het
hoofdbestuur wat meer te steunen, en meld je
aan voor een functie in het bestuur. Mijns
inziens zljn de taken voor de huidige
bestuurders veel te zwaatr. Wat meer mensen
met een progressieve instelling kan het
bestuur wei gebruiken.

Zijn er spelcrs onder jouw leiding bctcr gaan

functíoneren
Beste vragensteller, als r,.v. Gilze man zou j1j
dit al moeten weten. fe zou deze vraag bij de
spelers neer moeten leggen, die kunnen er
naar eigen beleving een antwoord op geven.

Zou je icts willen zeggen ouer jouw invloed op dc
sytelersgroep. Wat hoop je dat daaruan blijft
doorwerken.
De discipline op de trainingen en de
wedstrijden maar vooral het op tiid komen.

Blijf je na je vertrek hct wcl cn wee uan de v.v.
Gilze nog ccn beetje volgen
Voor zover dat dit mogelijk is blijf ik altijd een
treetje trekken naar de clubs waar ik gewerkt
heb, en zeker ook bij Gilze. Ian Boornaars en
Henk v Gestel voorzagen mij altijd van het
dagblad de Stem waar meer instaat over de
verenigingen Chaarn, Bavel en ook Gilze. Die
informatiebron ben ik nu kwijt NOGMAALS
DANK HIERVOOR AAN HENK EN JAN.
Ik zai ook eens prol,reren of ik op rie site van
Giize wat kan vinden om bij te blijven.
Wclke vraag ontbrak in deze tcrugblík op je u.u.
Gilzc tíjd.
BV wil je nog wat zeggen in algemene zin over
de periode bij v.v. Gilze. Il< wil in ieder geval
nog kwijt dat er in rnijn periode ook zaken zijn
gepasseerd die niet zo Ieuk zijn. Ik hoop echter
dat de rnensen die met mij een aanvaring
hebl-ren gehad hegrijpen dat ik dit alleen doe
om een doel te dienen. Namelijk v.v. Gilze. Ik
heb nooit de bedoeiing gehad om mensen te
beschadigen of op ander manieren te tekort te
doen. Ik wii hier ook nog gebruik maken orn
de hele selectie te bedanken, en te vertellen
dat het rnij eeir waar genoegeïl was. Ik merl<
overigens dat er nog wat spelers zijn wier
namen ik niet wil noemen die nog moeite
hebben met het feit dat ik weg ben bij Gllze.Ze

I
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PY§E&iVTHDE
Nieuwstraat 32, Gilze

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

0lsl-45?653
Wij bezorgen dan snel uw favoriete gerechten in een

ste'zige, hygiënisch afgesloten verpal<l<ing, warm bij u thuis

Al onze specialiteiten l<unt u ool< aíhalen.

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

{

f)rankenspeci aalzaak

Van Enschot
* partyverhuur
I kadoartikelen
* relatiegeschen!«en

Korte Wagenstuaat?T - Gilz,e

tel. 0161-452432

Altlid iets bijzonders,



bellen namelijk z zaterdagnachten op rii
03.oouur tot o4.oo.uur in de nacht om een lied
ten gehore te brengen. Een echte klaagzang.
Wij kijken met plezier op v.v. Gilze terug en
bedanken dan ook de hele vereniging
hiervoor. Speciaal ook nog de barcommissie
die het mogelijk heeft gemaakt voor onze
dochter om ook nog wat te betekenen voor
Gilze. *

Henk en Liesbeth en Suzanne
Henk zeer bedankt voor de openhartige wiize
waarop je onze vragen beantwoordde.
Natuurlijk wensen we je alle succes toe met
Ons Vios. Als er even wat minder wordt
gepresteerd b.v. tegen de v.v.Gilze dan maken
wif daar geen drama van. Henk het gaat je
goed.

Door los uan Dongen

Verenigingsd ag 2002

Op 9 mei hadden wii onze jaarlijks
terugkerende verenigingsdag.Voor het mixed
toernooi hadden zich 94 spelers opgegeven die
met stralend weer gingen strijden om de 'fos
van Wanrooii' trofee. Er werd gespeeld in z

pouies van 8 teams,en na vele wedstrijden
werd om r5.oo uur bekend wie er in de finale
tegen elkaar gingen spelen.
De teams van Peter Geerts en Frank van Hoek
zouden gaan uitmaken wie er met de eerste
prijs zou gaan strijken. Na de reguliere
speeltijd was er nog geen winnaar bekend, dus
moest er verlengd worden.Het team van Frank
van Hoek was de gelukkige en ging met de
eerste plaats aan de haai.Wij van de

organisatie zijn blij dat dit toernooi goed is
verlopen er ziin geen blessures gevallen en het
was sportief gezien een hele geslaagde dag.
Verder stond de verkiezing van de verenigings
man \vrouw van het jaar op het programma, er
waren vier mensen genomineerd en na het
tellen van de stemmen kwam Henk van Gestel
als winnaar uit de bus .Na veel lovende
woorden van onze voorzitter, kreeg Henk het
beeldje van de contente mens overhandigcl.
Henk vanaf deze kant nogmaals van harte
gefeliciteerd en iii mag je dit jaar
verenigingsman van het jaar noemen. Wij
hopen dat er volgend jaar nog meer tearns mee
gaan doen op deze toch wel erg gezellige dag
en wensen u al zo vast een fiine vakantie toe.

De activiteitencommissie

Nieuws van de
su Pportersclu b

Helaas zit het seizoen er weer op, maar het
nieuwe laat gelukkig niet lang op zich
wachten. Ook voor de supportersclub wordt
het weer tijd voor vakantie. We kunnen weer
terugkiiken op een seizoen van u?s en downs
van ons r" elftal. Maar ik denk dat de jongens
wel degelijk blij zijn met de vele supporters
die toch weer iedere week uit en thuis lans de

lijn hun aanmoedigingskreten laten horen. En
wat is het makkelijker om een oordeel te
vellen over het spelletje voetbal dan langs de

lijn. Gelukkig hebben we hier bij Gilze
mensen die hier meer verstand van hebben.
'We wensen daarom onze nieuwe trainer Rocco
Leser veel succes toe om te zorgen dat we weer
de nodige overwinningen binnen halen om zo
ter proberen weer mee te strijden in de

hoogste regibnen. Natuurlijk bedanken we
ook onze trainer l{enk }ansen die alles in het
werk heeft gesteld om te proberen alles er uit
te halen wat er in zat."Henk bedankt" namens
alle supporters. Ook doet onze supportersclub
nog mee aan andere activiteiten die er ook niet
om liegen. Zo hebben we met steun van velen
weer een nieuw recordaantal worstenbroodjes
verkocht, pupillenbingo voor de kleinsten
\veer onvergetelijk gemaakt, een bijdrage aan
het pupillenkamp geleverd zodat ro4 kinderen
weer een onvergeteiijk weekend hadden. Ook
hebben we er voor gezorgd dat elk team van de

v.v. Giize met een bijdrage van ons een leuke
afsluiting van het seizoen kon maken. Hebben
we daarna nog vele andere activiteiten zoals
kerstclubavond, kaartavonden, Fietstocht en
nog wat andere activiteiten die uw
supportersclub mee organiseert. Dus kunnen
we terugkijken op een wederom geslaagd
seizoen 2oor - zooz. En hopen we dat we met
de steun van weer zoveei ieden het kotnende
seizoen weer met dezelfde activiteiten tot een
succes kunnen afsluiten. Zijn er soms van
jullie kant nog vragen, wensen of suggesties
voor iets anders, lat het ons dan tijdig weten
zodat wij hierop in kunnen haken, w'ant
nieuwe ideeën zijn van harte welkom bij ons
bestuur. Verder rest mij nog om namens het
bestuur jullie allemaal een prettige vakantie
toe te wensen en wij hopen jullie allemaal het
komende seizoen weer gezond en wel te
mogen begroeten op ons sportpark.

B estuur Supp ortersclub

*
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Sen ioren za ken Gilze 5 de veteranen hebben ook weer een
druk voetbalseizoen erop zitten, er zat zelf een
week bij van vier wedstrijden, tegen oud NAC
en de spelers van 83/84 werd goed tegenstand
geboden. Ook in de competitie eindigde ze op
een hele mooie derde plaats.

T-t
.Et.r, bedanken
Zeker willen wij de volgende personen even
bedanken voor irun positieve inzet het
afgelopen seizoen: Henk |ansen voor zijn
functie als hoofdtrainer en wensen hem veel
voetbalplezier bij Ons Vios. Renè Barteise voor
het verzorgen van de keeperstrainingen,
helaas heeft hij om gezondheid reden dit
seizoen niet af kunnen maken. Helwin
Clemens en Frans Sebrechts voor het
leiderschap van Gilze z en Gilze 3 hopeiijk
zien we jullie na een jaartje rust nog terug bij
de vereniging. Louis Bouman voor het
overnemen van de trainingen op
donderdagavànd van Gilze z. Martien van
Gestel voor het verzorgen van de trainingen
van de overige senioren. |an Beumers voor het
vlaggen van de wedstrijden van Gilzer.
Ook de verzorger, grensrechters en begeleiding
van alle teams harteliik bedankt voor de
gezeliige samenwerking en fijn dat we
komend seizoen weer een beroep op jullie
kunnen doen.

Deizoen 2ooz - 2oo3.....

Wij als senioren commissie ziin blij dat het
meisjes A * team als compleet team de
overstap gaan maken naar de senioren. Onder
leicling van Annie Akkermans en Mart
Machielsen zullen zij de " VV Giize Dames r "
gaan vertegetrwoordigen. De eerste training is
op woensdag r4 augustus aanvang r9.3o uur.
Het seizoen start bij de selectie op dinsdag 6

augustlrs om r9.45 uur met cle eerste training,
de overige senioren starten op donclerdag zz
augustus aanvang 2o.oo uur met hun eerste
training.
Gilze r en Gilze z beginnen hun wedstrijden
met het gemeente toernooi bii
voetbalvereniging Molenschot, de datums zo
8, zz-8, z7-B en z9-8.
Hieronder hebtren wij de indelingen gemaakt
voor het komend seizoen. Het dames team en
Gilze 3 - 4 - 5 krijgen via een persoonlijke
brief de gegevens met betrekking tot de eerste
vriendschappelijke wedstrijd toegestuurd.

4
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Zondag z8 april hebben we met disco FFM op
een gezellige middag afscheid genomen van
het seizoen zoorlzooz. Een seizoen waar we op
terug kijken dat er nog wel degelijk is
gebleken dat voetbal een teamsport is" Vorige
jaar schreven wii nog in de voorzet dat
teamsport ook zijn verplichtingen heeft naar
de vereniging en je tearn, omdat je elke
wedstrijd elkaar nodig hebt. Veel te makkeliik
werd er vorig seizoen afgemeld voor een
wedstrijd zodat de senioren commissie elke
week bezig waren om elke team voor zondag
op volledige sterkte te krijgen. Dit seizoen
hebben we gelukkig dat probleem nauwelijks
gehad, de verplichtingen die een teamsport
met zich mee neemt, maken dat je er elke
week bent, is door iedereen goed nageleefd.
Zodat het voor de leiders en de senioren
commissie het ook een plezier is om op zondag
een eiftal samen te stellen. Ook de
samenwerking met het inzetten van de
y'eugdspelers bij de selectie is goed verlopen,
hopelijk hebben de jeugdspelers die met
regelmaat bij de selectie hebben meegedaan
dit seizoen, komend seizoen hier hun voordeel
van.
Terug kijkend naar de elftallen heeft Gilze r
zich mooi weten te handhaven in de vierde
klasse, met leuk aanvallend voetbal zijn ze
boven in de middenmoot geëindigd, Gilze z

wist dit jaar zich eerder veilig te spelen dan
vorig seizoen, al was het pas de één na laatste
wedstrijd, hopelijk gaan ze er volgend seizoen
vanaf het begin van de competitie er tegenaan
zodat ze ook op een plaats in de middenmoot
kunnen eindigen. Van Gilze j was met
aanvulling, van spelers die het vorige seizoen
lager voetbalde, verwacht dat ze een moeilijk
seizoen zouden krijgen maar door met een
gezellig team elke week op stap te gaan
hebben ze er uitgehaald wat er in zat. De één
na laatste plaats geeft recht op zeker nog een
jaartje deze klasse.
Gilze 4 begon met bijna allemaal nieuwe
spelers heel fris aan de competitie, dat ze op
zondag misschien niet altijd even fris
(nuchter) tussen de lijnen stonden was vanaf
de zijlijn soms duidelijk te zien. Maar met een
mooie vierde plaats hebben ze een perfect
seizoen gedraaid, wii denken dat ze het
komend seizoen mee moeten gaan draaien
voor het kampioenschap.



Rest ons nog iedereen een prettige vakantie
toe te wensen en voor het komend seizoen
alvast een sportief maar zeker een gezellig
seizoen.

)electie seizoen zoozl zoo3
Edwin Aarts, Marcel Gerrits, Rob Oprins
Mark Aarts, Iohan Gillis, Tim Oprins
Toine Beenhakkers, furgen Heessels , Bart
van Opstal, ]eroen van Beijsterveid, Brarir
van Hoesel, Daan van Os, f oris van
Beiisterveld, Koen van Hoesel, f oost
Puijenbroek, |an Bekkers, Edwin Huyben,
Dennis Timmermans, Thijs Bekkers , Hans
Huyben, Erik Timmermans, patrick Bouman,
Bas Kokx, Pascal Timrnermans
Coen Broeders , Pim Laarhoven, Tim van de
Veer, |ohn Brugge, Arl'an Marijnissen,
Kees Wirken, Paul Denissen, Koen Oprins,
Koos Wirken, Vincent van Dongen, Eduard
Bollebakker, Rik van Engelen.

Dr-", r seizoen zooz/2oo3.

foice Arts, Bouke van Gestel, Karin Verhagen,
Inge van Beijsterveld, Nicole Huyben, Anke
Vermeer, Trudy Buys , Femke vall Kuyk,
Daniëlle de Vet, Heleen Diepstraten, Daisy varr
de Ouweland, Veronique 'Wouters, Mariëlle
van Engelen, Marieke Verhagen

la
Uilze J seizoen 2oo2l2oo3
Gert-jan Aarts, Corné van Gils, feroen Oprins,
|oost Appels, Sjoerd de |ong, Remco Oprins,
|ohn van de Braak, Richard Kluyt, Dave van
Zandvliet, Sander Chan, Wilbert Meijs, Bas
Cornelissen, Barry Nuyten, |oost Ligtenberg,
(Okt/nov: Richard Faes, f urgen van
Oosterwijk, Erwin Lichtenberg)

ra(rilre 4 seizoen zoozlzoo3
Reggo Boemaars, Mark Maris, Frank
Vermeeren, Dick Boere, Tommy Michieisen,
Bob Vromans, Hein van de Boogaart, Dennis
Peil's, |urgen van de Werf , Ronny van de
Braal<, foris Stadhouders, Roy Woifs, Dave
Brouwers, Werner Stadhouders, Sjoerd van
Woerkom, Mark Gerrits, Bas van Tilburg
feroen van de Heijning, Bart ten Velden

i
\rilze 5 seizoen zoozizoo3
Arno Aarts, |erry Koenraad, Henk Wouters,
N4artijn Aarts, Ton Oerlemans, Tonio
Wouters, fan Broers, Peter van de Ouweland,
Orhan Yilmaz, Peter Doorakkers, Henk
Pelkmans, |an Faes, foost Rops, Martien van
Gestel, Frank Timmermans, Frank van Hoek,
Gerard de Vaan.

Seniorcn commissie
Frank uan Hock

De jeugdpen
Hallo, ik ben Martijn Blok. Ik speel in de Cz
van V.V. Gilze. Ik ben in dit team de keeper.
We hebben in dit team leuke en aardige
trainers en ik vond het een geweldig seizoen.
Ik ben 14 jaar en ik woon in Gilze. Ik zit in
klas 3HA van het Beatrix College. We hebben
een best leuke school. Mijn hobby's zijn
voetbal, computeren en sincls kort ook tennis.
Ik ben nu lid bij de TC Gilze. Ik vind dat de
vereniging leuke activiteiten organiseert. Ik
vind wel dat V.V. Gilze rond mijn
leeftijdscategorie nleer activiteiten zou
kunnen organiseren. Tevens vind dat cle
kleedkamers en de kantine er erg goed uitzien
en ik hoop dat we volgend seizoen mooie
veiden hebben om goed op te kunnen
voetballeir. Anders gezegd, V.V. Gilze is een
topclub!

Groctcn Martijn Blok

{
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Van kozijn tot bedrijfspand!

wii bouwen
aan ,

uw wensen

VERMEULENbouwbedrijf
Europalaan 16 5121 DJ Rijen

Tel.: (0161], 22 77 72 Fax: (0161) 23 03 20

ffi AIRCO

§eruice

stalion
'ffiHl

B0u[[
,À

Auto Vemníiimeren
Den Bulk I - 5í 26 PW Gilze

Tel. 0{6í - 45 {9 04 - [l/lobiek OG - 53384991
o APK II Keuringen (onaflrankelijk)
o Ookdieselroet-meting
o Airco-service
. Reparatie
o Spuitwerk
. Automaterialen
o In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
. Bij grote beurt APK gratis

Frank en Conny Gooijers-Verwijmeren



Een voo rzet 1e von

Martijn Denissen

Mijn leefti.ld is:

fk speel in de:

Mijn ploots in het elftol:

Voetbol vind ik leuk omdot:

Mijn school is de:

Loter word ik:

fk vind het lostig:

fk word gek von:

Ik heb er een hekel oon ols

Ik zou heel groogi

Het zit goed tegen als:

Ik blijf oltijd:

Sport(en) die ik ook leuk vind zijn:

Ik help mijn moeder met:

Ik help mijn voder met:

fk zal nooit:

fk zou het erg vinden ols:

fk heb veel plezier ols:

fk kon wel janken ols:

In mijn dromen:

Tot slot wil ik jullie loten weten dot:

Tk zie er zo uit.

13 joar.

D-2.

ïk ben de keeper.

Het een teomsport is.

Het Beotrixcollége.

ïets wot ik nu niet weet.

Als we verliezen.

Gezeur op het veld.

We een strofsch op tegen

krijgen.

P rof keeper w illen wo rden.

We dik verliezen.

Mijn best daen.

Korten.

De tofel kloor zetten.

De auto wossen

Mijn team in de steek loten.

We alle wedstrij den verliezen.

Ajox weer kampioen wordt.

Tk een blunder moak.

Ben ik de keeper von Ajox.

ïk lekker keeper blijf.

I
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Vcln De§ff Sport

HETJUISTEADRES VOOR:
Al uw voetbalkleding
en voetbalschoenen

CT I OS

t

Aannemersbedrijf Botermans B.V.
Nieuwstraat 78a
5126 CG Gilze
tel. 0161- 45 14 45
fax.0I61- 453432

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Renovatie
- Onderhoud in- om- aan de woning
- Machinale tirnmerwerken
- Verkoop bouwm atertalen

Yraag om een vrijblijvende prijsopgave.

Lid Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB)

Doelstraat 11,5101 PA Dongen
Telefoon 0162-31 27gg



Naam:

Adres:

Geboortedatum:
Lijfspreuk:
Hobby's:

Lid bii v.v. Gilze sinds:

Status bij 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:
Sportkwaliteiten:
Beste systeem:

Mening clubblad:
Slechte smaak:

TV programma:
V.V. Gilze moet verbeteren:

Dat is goed bij V.V. Gilze:

Op miin verjaardag geen:

Geloven in:
Hartewens:

Hekel aan:

Romantiek:
Ochtendhumeur:
Laatste boek:

Dat is fantastisch:
Vakantieoord:
Bewondering voor:
V/at doe je met € I miljoen:

0pen kaart.......
Hein van den Boogaart
Geren zo

3o-o4-t976
Biertje?
Voetbal en zaalvoetbal
or-o6-r 984
Speltr Gilze 4 (aanvoerder)

Bert de Bruiin

Iari Litmanen
Nee, een echte sportman rookt niet!

]a, maar ik ben dan ook geen echte sportman!

Het Hart van Breda

Als ik bij Gilze 4 voor de wedstrijd die "uitgeslapen" gezichten

zie
Op zondag om ro.oo uur voetballen
Een goed humeur
Weer voor niks zo vroeg uit mijn bed gekomen op

zondagochtend
Top 4o
Kern'75
Winnen van de koploper
Maand overhouden aan het einde van je geld

Friet met een frikadel
Altiid op tijd
Grote mond
Mijn moeder natuurliik!
Nou eeh....... Ik ben tenminste wel altijd op tijd!
Dat van Gilze 4: r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r
Prima
In Rijen gaan wonen
Samsam

De velden
Veel vrijwilligers die heel veel goede dingen doen

CD's van Raymond Bink (meer)

Kampioenschap van Gilze 4

Nog lang bii V.V. Gilze voetballen
Feyenoord

Verliefd op mijn grote liefde van de middelbare school

Soms op zondag van 9.oo tot 9.o5 uur....

"Wat mannen over vrouwen weten" (boek is te leen!)

Als Aiax de dubbel,wint
Terras in Breda

Ger Boere (leider Gilze 4)

Huis in Gilze kopen

t
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Voor zLrlke koppies spreken we
met plezier onze reserves aan.

Àan die trotse ogen zier r-r het direct: tlczc

jongens gilan Voor elkaar door hL'r Vrnlr. Do()r

niets laren ztj ztch uit het ve ltl sllr.ir.r. Àl knjgen zc

er tien regen. Ilet z'n allen het velcl op, nrct z'n

allen er ook weer af.

Het iclee clat je cloor sanrenrvelkinq irrs nrt;ort

kunt opboLnven. sprèekt dc R.rbobenk bijzuncler

aan. Waarolni C)rndat r've nriil.len in orrze slllne n-

leving staan, Oindar rvc litijrl on5 \rucntjc bijclrrrur.ir.

Rabobank
Baarl e-Nassau en o mstreke n

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

Ooh .ils dar l.etck.nr. drrt we onze reserl'es

nr()etcn .renspre ken. \\'rnt ive zetten ()ns graag rn

voor ,rllcrlei ,.loeien in onzc plaatselijke gemeen-

:chap. \1ct gul.1. nr.r,rr vrel licve r noq met betrok-

kcnhr:iL{. Wii sra.rn \'{)or Li klarrr. Ook na her laarste

t1 u it1 c.

h4et de Rabobank sta je er niet alleen voor.

@ :ö
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