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VAN DE REDACTIE 

Onder leiding van de prinselijke 
(AVV) hoogheden Johan 1 en 
Cees 1 hebben we inmiddels het 
carnavalsfeest alweer achter ons 
gelaten. 
Al hortend en stotend is het 
voorjaarsprogramma jeugd en 
de competitie voor senioren na 
de winterstop weer opgestart. 
Doordat Koning Winter ons ech-
ter zo in de greep heeft gehou-
den is het helaas niet gelukt om 
veel wedstrijden af te werken. 
Laten we hopen dat we weer 
snel het veld op kunnen om alle 
afgelaste wedstrijden (en dat 
waren er nogal wat) in te kun-
nen halen. 
Iedereen veel succes met het 
vervolg van de competities. 
Wil je overigens het AVVtje nog 
eens nalezen of doorsturen naar 
vrienden of bekenden dan kun je 
deze altijd downloaden via 
www.avvamerica.nl 
Daar vind je de laatste versies 
overigens in kleur opgemaakt. 

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

MAART 2009 

• Voortijdig afscheid trainer  
selectie 
Half februari is in wederzijds 
overleg tussen het bestuur 
van AVV en trainer van de 
selectie Geert Koenen beslo-
ten om het seizoen niet sa-
men af te maken. Reden voor 
dit voortijdig afscheid is dat 
de basis ontbreekt, om sa-
men constructief verder te 
kunnen gaan. De technische 
commissie zal samen met de 
spelersgroep een oplossing 
zoeken voor de invulling van 
de tweede seizoenshelft van 
America 1. De doelstelling is 
om het seizoen op een waar-
dige manier af te sluiten. 
Daarbij zijn zowel plezier in 
het voetbal, als resultaten 
van belang.  

• Declaratieformulier 
Op www.avvamerica.nl vindt 
je het vernieuwde declaratie-
formulier om je declaraties 
bij AVV in te dienen.  

• De dug-outs op het B-terrein 
staan in de steigers. Het be-
gin is gemaakt. Zodra het 
beter weer is, wordt er weer 
fanatiek verder gebouwd! 

• Penningmeester 
Het penningmeesterschap 
van AVV is per 1 januari 
2009 in handen van Theo 
van den Homberg.  

• Vrijwilligersavond 
De vrijwilligersavond van 
AVV America vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 28 maart 
2009 in de Blokhut aan de 
Griendtsveenseweg. De 
avond begint om 20.30u.  

• Gezocht: begeleider speler 
 van de week 
Voor de thuiswedstrijden van 
America 1 zijn we nog op 
zoek naar een begeleider van 
de speler van de week. Dit 
begeleiden betekent het op-
vangen van de speler en ou-
ders, ca. een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd. 
Daarnaast foto’s maken bij 
de aftrap, de ouders in de 
rust begeleiden en na afloop 
een klein verslagje schrijven. 
Heb je interesse hierin, neem 
dan contact op met een van 
de bestuursleden.   

• Seizoen 2009-2010 
De technische commissie is 
al voorzichtig bezig met het 
nieuwe seizoen 2009-2010. 
Daarbij zijn we natuurlijk af-
hankelijk van de spelers en 
leiders die we beschikbaar 
hebben. Wijzigt er iets in je 
situatie waardoor je volgend 
jaar niet meer kunt of wilt 
voetballen, geef dit dan zsm 
door aan William Kleuskens.  
Denk eraan: afmelden voor 
het nieuwe seizoen verloopt 
altijd officieel via het secreta-

riaat. Afmeldingen moeten 
voor 24 mei 2009 binnen 
zijn. Mocht de afmelding te 
laat bij ons binnen zijn, dan 
kan AVV America alsnog de 
KNVB-bondsbijdrage en an-
dere reeds gemaakte kosten 
in rekening brengen aan het 
clublid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Speeldagenkalender  
seizoen 2009-2010 
Bij deze willen wij jullie al-
vast attent maken op de late 
schoolvakanties en de start 
van de voetbalcompetitie. Al-
le seniorenteams behoren tot 
categorie B waarvoor de 
competitie start op zondag 6 
september 2009. 

• Vragen, aan- of afmeldin-
gen?  
AVV secretariaat: Kim Bae-
ten, Past.Janssenstr 35,  
Tel. 077 464 12 85, email   
kimpluis@hotmail.com.  
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TUSSENSTANDEN SENIOREN 

  

Tussenstand competitie 

  per 9 februari 

3
e
 Derd 

7
e
 Twed 

8
e
 Ierst 

9
e
 Verd 

12
e
 Dames 1 

 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
Maart 2009 

1. Een veldspeler die een tegen-
stander vasthoudt, moet alleen 
worden bestraft met een directe 
vrije schop c.q. strafschop, in-
dien dit: 
a) Onvoorzichtig, onbesuisd of 
gepaard gaande met buitenspo-
rige inzet gebeurt. 
b) Naar het oordeel van de 
scheidsrechter gebeurt. 
c) Geen correcte schouderduw is. 
d) Met twee handen gebeurt. 
 
 
 
 
 

2. Als tijdens het spel de bal 
tegen de assistent-
scheidsrechter wordt geschoten 
en via hem uit het speelveld 
gaat, kan het spel op verschil-
lende manieren hervat worden. 
Welke van de onderstaande mo-
gelijkheden is niet juist? 
a) Doelschop. 
b) Scheidsrechtersbal. 
c) Inworp. 
d) Hoekschop. 
 
3. Een aanvaller heeft zich naast 
het doel buiten het speelveld 
begeven om zich zodoende aan 
buitenspel te onttrekken. Op het 
moment dat de doelverdediger 
de bal heeft opgevangen, komt 
deze speler weer het speelveld 
inlopen om te voorkomen dat de 
doelverdediger de bal uit zijn 
handen in het spel kan brengen. 
De scheidsrechter moet nu: 
a) Door laten spelen. 
b) De aanvaller een waarschu-
wing geven en bestraffen met 
een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal was toen de 
scheidsrechter affloot. 
c) Een directe vrije schop toe-
kennen aan de verdedigende 
partij en de aanvaller een waar-
schuwing geven. 
d) De aanvaller alsnog bestraffen 
met een indirecte vrije schop 
wegens buitenspel en de aanval-
ler een waarschuwing geven. 
 
4. De doelverdediger duikt naar 
de bal, waarna deze klem komt 
te zitten tussen zijn hand en de 
doelpaal. Een speler tikt de bal 
daarna voorzichtig in het doel. 
Wanneer is dit doelpunt geldig? 

a) Als de bal wordt gespeeld 
door een tegenstander van de 
doelverdediger. 
b) Dit doelpunt is altijd geldig. 
c) Als de bal wordt gespeeld door 
een medespeler van de doelver-
dediger. 
d) Dit doelpunt is nooit geldig. 
 
5. Na een beslissingswedstrijd 
moeten er strafschoppen worden 
genomen. De thuisspelende par-
tij beëindigt de wedstrijd door 
blessures en een veldverwijde-
ring met 9 spelers. Hoeveel spe-
lers in totaal moeten zich nu 
tijdens het nemen van een straf-
schop in de middencirkel bevin-
den? 
a) 15 spelers. 
b) 17 spelers. 
c) 18 spelers. 
d) 19 spelers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
De jaarvergadering stond in het 
teken van het afscheid van Thijs 
en Pietje. Ze kregen alweer pre-
sentjes aangeboden voor hun 
vele goede werk. Dit ging verge-
zeld van een toepasselijke toe-
spraak door secretaris Ger van 
Ginkel.  
 

 
 

 
 
Gek dat er niemand te vinden is 
voor zo’n prachtige job en het 
levert ook nog eens een boel 
cadeaus op.  
De veteranen en ok de Viefd 
hebben zich van de beste kant 
laten zien met de receptie van 
ons prinselijk trio. Er ging nogal 
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het een en ander aan vooraf, 
maar uiteindelijk komt alles toch 
weer goed. De scepter was net 
op tijd weer in goede handen. 
Het vat bier was al langer op de 
goede plek. Ook de medailles / 
onderscheidingen waren van 
degelijke kwaliteit en kwamen 
erg gewichtig over. Dat past wel 
bij zo’n prinselijk trio.  
 
Het programma:  
7 maart         

Sparta - America 

14 maart 

America - VCH 

21 maart 

Baarlo - America 

28 maart 

America - MVC 

 

 
Het prinselijk trio had ook nog 

 een belofte in te lossen….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT….? 

� De Prins van de Turftreiëns 
Johan Coenen (zie foto onder) 
bij de veteranen speelt. Ook 
adjudanten Marcel Kleuskens 
en Robert Houden regelmatig 
op de groene weiden te be-
wonderen zijn. 

 

 
 
� Ook de Jeugdprins bij AVV 

speelt (zie foto onder). Cees 
Derks in de C2 actief is en 
zijn adjudant Jack van den 
Munckhof in de C1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� We na de winterstop weder-

om een F1 en F2 in competi-
tie hebben en we daarnaast 
met maar liefst 3 Mini F-
teams spelen. 

� De regenactige en winterse 
weersomstandigheden tot 
zeer veel afgelastingen heb-
ben geleid in de maanden ja-
nuari en februari.  

� Alle inhaalduels na de winter-
stop tot op heden zijn afge-
last.  

� Voor de senioren op zondag 1 
maart een compleet inhaal-
programma is ingelast.  

� Theo van den Homberg per 1 
januari 2009 de penning-
meester van AVV America is.  

� De website ge-update is met 
alle contactinformatie over de 
verschillende commissies en 
coördinatoren van deze com-
missies. 

� De vrijwilligersavond van AVV 
op zaterdagavond 28 maart 
plaats vindt. 

� We vanaf heden beschikken 
over een 6-tal nieuwe PUGG-
doeltjes voor de JEUGD. 

� Geert Philipsen al twee keer 
een weddenschap met zijn 
trainer verloren heeft! 

� De D1 al bijna geplaatst is 
voor de halve finale van de 
beker. Abdul namelijk alle in's 
en outs van tegenstander FCV 
kent. 

� Hidde Derks fietsensnel is. 
� Bart Tielen al bezig is aan zijn 

3e wedstrijdschema. Hij z'n 
eerste liet natregenen en de 
tweede kwijtraakte. 

� De heren Jens Kleuskens en 
Willem Driessen nog steeds 
een fotolijst bij hun leider 
hebben liggen, welke gekre-
gen is tijdens de receptie ter 
ere van het kampioensschap 
van de derd 2 seizoenen ge-
leden 

� Ze deze nog steeds gratis op 
kunnen halen op Nusselein-
straat 8 
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UITSTAPJE AMERICA B1 

We vertrokken met de bus van 
Sonnemans om 18.45 uur naar 
Eindhoven, waar we de schaats-
baan onveilig wilden gaan ma-
ken! Een 8-tal jongens waren 
goed uitgerust inclusief hockey-
stick. 
Bij de schaatsbaan naar binnen, 
maar 'ho,ho,ho, hier is geen 
plaats voor ijshockey'. Die spul-
len konden we dus terugbrengen 
naar de bus. Mark en Jeroen 
werden bereid gevonden dit 
karweitje op te knappen. Inmid-
dels konden wij met de meute 
naar binnen om de schaatsen 
aan te doen. Er is flinke ge-
schaatst en de snelste op de 400 
meter was Lars. Bij het disco-
schaatsen hadden de meesten 
moeite om de ogen op het ijs te 
houden tussen al die Brabantse 
meiden. 
Om 22.00 uur zou de bus rich-
ting Deurne vertrekken maar dat 
werd een klein half uurtje later. 
Koen had namelijk dikke pech! 
Door al dat zweten op het ijs 
moest er eerst een spuitbus Axe 
over zijn lijf. Zijn portemonnee 
en identiteitskaart liet hij achter 
in zijn sporttas! Daar weten de 
Eindhovense gabbers wel raad 
mee. Shit! Na het schrijven van 
een klachtenbrief konden we dan 
toch vertrekken. In Deurne aan-
gekomen de eerste de beste 
kroeg maar naar binnen. Prefca-
fé de Koets. Ja, veel pret maar 
niet voor onder de 16 jaar! Daar 
stonden er dus een aantal, inclu-
sief Koen (geen identiteitskaart) 
beteuterd te kijken. Laten ze ons 
eerst munten kopen en dan zeg-

gen dat we er niet in mogen! Na 
lang aandringen van de leiding 
en omdat we om middernacht 3 
jarigen in ons midden hadden, 
mocht de hele bubs naar binnen 
om dat te vieren maar....... geen 
alcohol onder de 16. Ja......ja. 
Om 01.00 uur rolden we met zijn 
allen voldaan het Pretcafé uit en 
de bus in.  
Wat de jongens in de bus nog 
allemaal gezongen hebben weet 
ik niet meer, maar het was bere 
gezellig. Gebroeders Geuijen 
bedankt en natuurlijk Jos Son-
nemans die ons veilig overal 
naar toe heeft gebracht. 
De trainer 

 
FANCLUB JOEY #37 

Zoals vele jongetjes van 6 jaar 
begon ook Joey Litjens met 
voetballen bij de geel zwarten 
van America. Al snel bleek dat 
hij beter kon gaan keepen als 
voetballen. Na eigen zeggen kon 
hij dit naar behoren. Hij weet 
zich nog te herinneren dat de 
leiders in die tijd bij de F-jes 
Bonnie Vervoort en Jan Minten 
waren. En verder meent hij nog 
ene Mart… Poels misschien? En 
nog 2 oudere mensen. Wie weet 
hij niet meer, maar het lijken er 
wel wat erg veel voor een 7-tal, 
maar goed. Joey had op dat 
moment ook al een andere hob-
by, motorracen. Toen Joey nog 
maar net 3 jaar oud was reed hij 
al op een Yamaha PW50 om zijn 
ouderlijk huis. Anderen waren 
blij dat ze net met wieltjes kon-
den fietsen en hij scheurde al 
rond op zijn motor. Dit alles 
vormde uiteindelijk de basis voor 

zijn latere rijden in de populaire 
minibike-races. Voetbal en mo-
torracen was niet te combineren 
en Joey moest na 2 jaar voetbal 
een keuze gaan maken. Deze 
was snel gemaakt! Motorracen! 
Hij weet zich nog te herinneren 
dat de leiders toen niet al te blij 
waren en ze dit geen beste keu-
ze vonden. Maar we weten nu 
wel beter. 

Nu jaren later op 18-jarige leef-
tijd met een hele mooie carriere 
achter zich en hopelijk nog een 
hele mooie in het verschiet, is er 
op initiatief van 5 trouwe fans, 
een fanclub voor hem opgericht! 
Dit alles gebeurde 12 december 
jl tijdens de afsluiting van het 
seizoen in happerij en stapperij 
Station America (onze hoofd-
sponsor van America 1).  
Voorzitter Huub Versteegen 
maakte tijdens deze avond be-
kend dat er een officiële fanclub 
voor Joey is opgericht: Fanclub 
Joey#37. Wie kan dat nou zeg-
gen? Naast grote trots Rowwen 
Hèze hebben we nog een grote 
trots in ons eigen dorpje Ameri-
ca: Joey#37. 
WORDT OOK LID! 
Wil jij Joey ook graag steunen? 
Wordt dan ook lid, twijfel niet en 

meldt je nu nog aan! Het lid-
maatschapsbedrag bedraagt 
slechts, hoe kan het ook anders, 
€ 37,-. Zoals iedereen wel weet 
is motorracen nu eenmaal een 
dure sport! En met deze bijdrage 
steun je Joey enorm! 
Maar héél belangrijk wat krijg je 
ervoor terug... 
# Exclusief “Member-only Fan-
club Joey #37” T-shirt op maat 
(voor eerste wedstrijd thuisbe-
zorgd) 
# Korting op merchandise 
(nieuwe seizoen) 
# Fanclubdag Joey #37 
# Naamsvermelding op site 
# Je bent fanclubsponsor van 
Joey #37 
Wedstrijdbezoek 
De fanclub is tevens voornemens 
één of meerdere reisjes te orga-
niseren naar wedstrijden van 
Joey (dag of weekend).  
Een en ander uiteraard tegen 
zeer vriendelijke fanclubprijsjes. 
Dit wordt bekeken na de vast-
stelling van de definitieve kalen-
der van 2009. 
Voor informatie en aanmelding 
verwijzen wij jullie naar de fan-
clublink op Joey’s website   
www.joey-37.nl 
Onder de eerste 100 aanmeldin-
gen worden 3 leuke prijzen ver-
loot!!! We zitten tijdens dit 
schrijven na een kleine week al 
op 62 leden, dus meldt je snel 
aan en doe mee voor de prijzen! 
Tenslotte willen wij jullie namens 
Joey en zijn fanclub fijne feest-
dagen en een gezond en sportief 
2009 toewensen! 
Groetjes namens Joey  

Fanclub Joey#37 



 

 ’t Avv-tje editie maart  2009 Pagina 5 van 7 

MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Website AVV 
Op www.avvamerica.nl vindt 
je alle informatie over je 
team, je teamfoto’s, versla-
gen, uitslagen en noem maar 
op. Wekelijks zijn alle uitsla-
gen en wedstrijdenverslagen 
op de site te vinden, vaak al 
dezelfde avond. Dus wees 
creatief en schrijf eens een 
leuk verslagje. Verslagjes 
van de wedstrijden kunnen 
naar 
hermansbart@hotmail.com 
gestuurd worden. 

• Nieuwe jeugdleiders voor-
jaarsreeks 
Paul Noordijk neemt de 
plaats van Tim Janssen over 
als leider van America C2. 
Twan v.d. Munckhof is nieuw 
bij de F2 en zal in de voor-
jaarsreeks samen met Peter 
Nelissen de F2 begeleiden. 
De leiders van de Mini Fjes 
krijgen versterking van Wal-
ter Peeraer. De indeling is nu 
als volgt:   
- Mini F1 & Mini F2: Wilfred 
Pouwels, John Cox en Geert 
Peeters.  
- Mini F3: Theo van den 
Homberg en Walter Peeraer.  

• Spelerspas voor spelers 
uit geboortejaar 1998 
Alle spelers die geboren zijn 
in 1998 zullen vanaf volgend 
seizoen bij de D-spelers ho-
ren. De regelementen van de 
KNVB zeggen dat alle D-
spelers een spelerspas nodig 
hebben om deel te kunnen 
nemen aan de competitie. 

Voor deze spelerspas hebben 
we een pasfoto nodig van 
huidige E-speler die in 1998 
geboren zijn. We vragen u 
om een pasfoto in te leveren 
bij het secretariaat (Kim Bae-
ten, Pastoor Jansenstraat 35, 
Tel: 077 464 1285), zodat 
we de spelerspassen kunnen 
aanvragen. De deze foto in 
een enveloppe en schrijf al je 
gegevens op deze enveloppe. 
Zorg dat de pasfoto uiterlijk 
31 maart 2009 in bezit is van 
het secretariaat. 

• Voetballe, spelen is leren! 
De KNVB heeft een zeer leuk 
en informatief boekje over 
het voetbalspelletje uitge-
bracht. Een boekje dat vooral 
voor beginnende voetballer-
tjes en ouders erg interes-
sant is. 
“Vroeger leerder kinderen 
spelenderwijs op straat voet-
ballen. Uren achter elkaar 
voetbalden kinderen in zelf 
bedachte vormen. Meestal 
zonder inmenging van vol-
wassenen. Tegenwoordig 
moeten de kinderen het 
voetballen op de club onder 
de knie zien te krijgen. Kin-
deren voetballen vaak maar 
twee uur per week. Dit staat 
in schril contrast met de vele 
uren die kinderen vroeger 
besteedden aan het voetbal-
len. Om kinderen te helpen 
het gat te dichten wordt in 
het boek speciaal voor be-
ginnende voetballlers over-
zichtelijk aangegeven wat 
voetballen is en hoe ze zich 
de beginselen eigen maken. 

Naast een uitleg van het hele 
reilen en zeilen binnen een 
voetbalclub worden vormen 
getoond die kinderen thuis 
kunnen gebruiken om de 
verschillende facetten van 
het voetballen te leren. Ook 
wordt uitgebreid aandacht 
besteed aan de spelregels en 
hoe deze ‘meegroeien’ via 4 
tegen 4 en 7 tegen 7 naar de 
echte wedstrijd 11 tegen 11. 
Tevens wordt het belang van 
de scheidsrechter belicht en 
wordt aandacht geschonken 
aan de rol van de ouders in 
het hulp bieden. Tot slot is 
een begrippenlijst opgeno-
men waarin de meest voor-
komende voetbaltermen 
worden uitgelegd in voor 
kinderen begrijpelijke taal.” 
AVV America heeft 1 boek in 
haar bezit dat je kunt inzien. 
Boeken kosten € 7.50 per 
stuk en je kunt ze bestellen 
bij Bart Hermans, Tel. 06 520 
222 97.   

• Seizoen 2009-2010 
De technische commissie is 
in samenspraak met een 
aantal jeugdleiders al hard 
aan het werk om de teamin-
deling voor het nieuwe sei-
zoen 2009-2010 in elkaar te 
zetten en trainers en leiders 
op de juiste plaats te zetten. 
Daarbij zijn we natuurlijk af-
hankelijk van de spelers en 
leiders die we beschikbaar 
hebben. Wijzigt er iets in je 
situatie waardoor je volgend 
jaar niet meer kunt of wilt 
voetballen, geef dit dan zsm 
door aan je leiders of aan de 

jeugdcoördinator. Denk er-
aan: afmelden voor het 
nieuwe seizoen verloopt altijd 
officieel via het 
(jeugd)secretariaat. Afmel-
dingen moeten voor 24 mei 
2009 binnen zijn. Mocht de 
afmelding te laat bij ons bin-
nen zijn, dan kan AVV Ameri-
ca alsnog de KNVB-
bondsbijdrage en andere 
reeds gemaakte kosten in re-
kening brengen aan het club-
lid.  

• Leider of trainer worden? 
Heb je zin om gezellig met de 
jeugd aan de slag te gaan? 
Op een doordeweekse avond 
of op zaterdag? Dat kan. 
Voor het nieuwe seizoen is 
aanvulling van ons jeugdka-
der natuurlijk van hartelijk 
welkom. Heb je interesse of 
vragen, neem gerust contact 
op met de jeugdcoördinator: 
Bart Hermans,  
tel: 06 520 222 97. 

• Speeldagenkalender sei-
zoen 2009-2010 vs 
schoolvakantie 
Bij deze willen wij alle ouders 
alvast attent maken op de la-
te schoolvakanties en de 
start van de voetbalcompeti-
tie. Alle jeugdteams behoren 
tot categorie B waarvoor de 
competitie start 5 sep 2009. 
De junioren spelen de eerste 
bekerronde op 26 augustus 
en het bekertoernooi van de 
pupillen (D) en de JeugdZwa-
luwenActie (beker E en F) is 
landelijk vastgesteld op za-
terdag 29 augustus. Dit is 
dus in de schoolvakanties. 
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SANDERS HOEKJE 

 
 
 
 
 
 
 

Wie was de vader van Mozes? 
Movijf. 
------------------------------------ 
Een boer heeft een meertje ach-
ter op zijn land. Bij het meertje 
staan wat fruit bomen. Op een 
dag pakt hij een emmer om wat 
fruit te gaan plukken. Als hij het 
meertje nadert, hoort hij hoge 
stemmen en gegiechel. Als hij 
dichterbij komt ziet hij dat een 
stelletje jonge vrouwen naakt 
aan het zwemmen is. De vrou-
wen krijgen hem in het oog en 
roepen verontwaardigd: "Wij 
komen er pas uit als u weg 
bent." "Niks aan de hand hoor," 
zegt hij, "Ik ben geen gluurder, 
ik ben zo weer weg." Hij houdt 
de emmer omhoog en voegt er 
aan toe: "Ik kwam alleen even 
de krokodil voeren." 
------------------------------------ 

Tegelijkertijd komen een domi-
nee en een buscarchauffeur bij 
de hemelpoort. "Kom binnen!" 
zegt Petrus tegen de buschauf-
feur. "Of we U binnen laten dat 
weten we nog niet." krijgt de 
dominee te horen. "Wat is dat 
nou, ik als dominee moet wach-
ten en de buschauffeur mag di-
rect naar binnen?" "Nou ja," zegt 
Petrus, "als u aan het preken 
was, viel iedereen in slaap, maar 
als deze chauffeur aan het rijden 
was, zat iedereen te bidden!" 

Woordpuzzel: 
Zorg dat het eerste en het twee-
de woord een nieuw woord vor-
men door er het  
aantal letters dat achter de op-
gave staat aan toe te voegen. 
 

1 mok .. baal (2) 
2 kar register (3) 
3 vol loos (3) 
4 pa rel (2) 
5 sneeuw last (3) 
6 hagel boom (4) 
7 ree aal (3) 
8 ban moes (3) 
9 pot zwaar (4) 
10 mot jas (5) 
11 knip schaduw (3) 
12 oor pet (3) 
13 gordijn del (3) 
14 pols opname (4) 
15 wijs lengte (4) 
16 dia schap (4) 
17 boeg scherm (5) 
18 pot aardig (5) 
19 appel tuin (4) 

 
(oplossing einde van dit AVVtje) 
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Uit de oude doos maart 2009  
Toen de boerenbruiloften nog 
georganiseerd werden door het 
Boerenbruiloftscomité i.s.m. een 
vereniging uit America was AVV 
in 1990 aan de beurt.  
 
Het Boerengezelschap van 1990 
werd gevormd uit Voetbalvereni-
ging AVV.  
Jos Cuppen en Jolanda Hofmans 
vormden toen het Boerenbruids-
paar, aangevuld met leden van 
AVV en hun wederhelften.  
 
Op de foto aan het einde van dit 
AVVtje: gehurkt en zittend 
v.l.n.r.: Jacqueline Coenen, Er-
win van Ginkel, Jolanda Hof-
mans, Gemma van Ginkel, Frank 
Klerkx. 
 
Staand v.l.n.r. Wielke Keijsers, 
Ton Tielen, Wilma Wijnands, 
Mart Poels, Paula Sonnemans – 
Wijnhoven, Hay Sonnemans, Jos 
Cuppen, Jo Derks – Nabben, 
Martien Derks, Zus Poels- Her-
mans, Bertje Lucassen, Marion 
Derks – Vousten, Wilma van 
Ginkel en Ger van Ginkel.  
 
 

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen Roy Theeuwen 

1B  - 2B - 3B - 4C - 5A 

OPLOSSINGEN  

Woordpuzzel Sanders Hoekje 

1 mok ka baal       
2 kar kas register       
3 vol zin loos       
4 pa pa rel       
5 sneeuw bal last       
6 hagel slag boom       
7 ree bok aal       
8 ban aal moes       
9 pot lood zwaar       
10 mot regen jas  
11 knip oog schaduw       
12 oor lam pet       
13 gordijn roe del       
14 pols band opname       
15 wijs neus lengte       
16 dia gram schap       
17 boeg beeld scherm       
18 pot plant aardig       
19 appel moes tuin      
 

Topscorers seizoen 2008/2009 

Senioren 

Jelle Steeghs derd 13 

Ralf van Herpen derd 10 

Jens Kleuskens ierst* 9 

Peter Hesp veteranen 7 

Theo Peeters derd 7 

Yoeri Klerkx derd 6 

Ruud van Dijnen verd 5 

Pieter Driessen twed 4 

Jelle Houben ierst 4 

Richard Houben veteranen 4 

Rob Houben veteranen 4 

Hans Vissers derd 4 

Jan Derix derd** 4 

Dorris Geurts Dames 1 2 

* 1 doelpunt bji de twed 
** 1 doelpunt bji de verd 
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