
                                                                                       
’t AVV-tje 

                                                 Clubblad van voetbalvereniging “AVV America”
 
 

  6 e  JAARGANG 5 e  EDITIE april  2009   Redact ie :  B .Hermans  –  H.Mulders  –  S .Staaks  –  K.Baeten –  W.Holtackers   E -mai l :  redac t ieavvt je@avvamer ica .nl
 

VAN DE REDACTIE 

Terwijl de lente eindelijk haar 
intrede heeft gedaan is de voor-
jaarscompetitie voor de jeugd en 
het vervolg van de senoiren-
competitie seizoen 2008/2009 
inmiddels vol op toeren geko-
men. 
IJs en weder dienende zal de 
competitie ca. week 20 volledig 
zijn afgerond. We zijn benieuwd 
naar de resultaten van onze 
teams ! 
Wij wensen met name onze E2 
en ons derde elftal veel succes 
voor het vervolg van de competi-
tie want een kampioenschap in 
hun klasse zit er nog altijd in.  
Maar ook de overige teams wen-
sen we nog heel veel succes met 
het afsluiten van deze competi-
tie. 
Eind mei komen we dit seizoen 
voor het laatst terug met een 
AVVtje. Heb je hiervoor copy; 
stuur die dan tijdig in naar het 
bekende mailadres.  

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

APRIL 2009 

• AED geïnstalleerd op sportpark 
Zoals jullie wellicht al hebben ge-
zien, hangt er sinds woensdag 25 
maart aan de muur tussen het 
tassenrek en het eerste kleedlo-
kaal een geel kastje. In dit kastje 
hangt een AED (Automatische 
Externe Defibrillator) die Rowwen 
Heze America heeft geschonken. 
De AED is een hulpmiddel voor 
als iemand een hartaanval krijgt. 
Een dertigtal personen, waaron-
der verschillende leden van AVV 
en KV Erica, hebben voor de be-
diening hiervan een opleiding ge-
volgd. Zij weten hoe ze de AED 
moeten bedienen. Echter in 
noodgeval kan iedereen het ap-
paraat bedienen. 
Het kastje is niet afgesloten om in 
onnodig tijdverlies in levensbe-
dreigende situaties te vermijden. 
De AED is echter geen speelgoed 
en mag absoluut niet uit het kast-
je worden gehaald als er geen 
aanleiding voor is. Er gaat een 
alarm af zodra het kastje wordt 
geopend. Misbruik van de AED 
zal tot maatregelen leiden. We 
rekenen op jullie medewerking. 
Ieder gebruik dient gemeld te 
worden bij Arno Hermans, hij is 
de beheerder van de AED.  

 
• Nieuwe coachjassen 

Tijdens de vrijwilligersavond zijn 
de nieuwe coachjassen voor de 
trainers en leiders van AVV ge-
presenteerd. De sponsorcommis-

sie is erin geslaagd een anonie-
me sponsor te vinden en samen 
met enige financiën die door de 
club ter beschikking zijn gesteld 
heeft dit ervoor gezorgd dat we 
30 nieuwe coachjassen konden 
aanschaffen. Helaas hebben we 
niet voor elke leider een jas ter 
beschikking, maar de deze zullen 
naar eer en geweten verdeeld 
worden onder de leiders/trainers 
die het meeste actief zijn op de 
velden.  
 

• Gezocht: begeleider speler van 
de week 
Voor de thuiswedstrijden van 
America 1 zijn we nog op zoek 
naar een begeleider van de spe-
ler van de week. Dit begeleiden 
betekent het opvangen van de 
speler en ouders, ca. een half uur 
voor aanvang van de wedstrijd. 
Daarnaast foto’s maken bij de af-
trap, de ouders in de rust bege-
leiden en na afloop een klein ver-
slagje schrijven. Heb je interes-
se? 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 afhankelijk van de 
spelers en leiders die we be-
schikbaar hebben. Wijzigt er iets 
in je situatie waardoor je volgend 
jaar niet meer kunt of wilt voetbal-
len, geef dit dan zsm door aan 
William Kleuskens.   

Let op: aan- en afmelden voor het 
nieuwe seizoen loopt altijd via het 
secretariaat, Kim Baeten (077 
464 1285). Afmeldingen moeten 
voor 24 mei 2009 binnen zijn. Als 
je je te laat hebt afgemeld, dan 
brengt AVV de gemaakte kosten 
in rekening.  
 

• Speeldagenkalender seizoen 
2009-2010 
Bij deze willen wij jullie alvast at-
tent maken op de late schoolva-
kanties en de start van de voet-
balcompetitie. Alle 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 3 april 

2
e
 E2 

3
e
 Derd 

4
e
 C2 

6
e
 Twed 

7
e
 F2 

7
e
 C1 

8
e
 Ierst 

9
e
 F1 

9
e
 E1 

9
e
 B1 

9
e
 Verd 

11
e
 D1 

12
e
 D2 

12
e
 Dames 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
April 2009 

 
1. Een indirecte vrije schop 
moet worden toegekend we-
gens: 
a) Steunen op een medespeler 
om de bal te koppen. 
b) Spuwen van een tegenstan-
der. 
c) Vasthouden van een tegen-
stander. 
d) Blokkeren van een tegenstan-
der. 
 
2. De scheidsrechter heeft 
het spel onderbroken vanwe-
ge een inworp. Tijdens dit 
“dode” moment loopt een 
wisselspeler het speelveld in 
en beledigt de scheidsrech-
ter. Welke maatregel(en) 
neemt de scheidsrechter te-
gen deze wisselspeler en hoe 
hervat hij het spel? 
a) De wisselspeler wordt naar de 
bank verwezen, omdat hij niet 
aan het spel deelnam en het spel 
wordt hervat met een inworp. 
b) De wisselspeler wordt van het 
veld verwijderd. Hij mag niet 
meer gewisseld worden. Het spel 
wordt hervat met een inworp. 

c) De wisselspeler wordt naar de 
bank verwezen en het spel wordt 
hervat met een indirecte vrije 
schop. 
d) De wisselspeler wordt van het 
veld verwijderd. Hij mag niet 
meer gewisseld worden. Het spel 
wordt hervat met een indirecte 
vrije schop. 
 
3. Tijdens een oponthoud 
meldt een te laat komende 
speler zich volgens de regels 
bij de scheidsrechter. Beiden 
staan dan binnen het speel-
veld. De scheidsrechter con-
troleert het schoeisel van de 
betreffende speler en geeft 
hem op grond daarvan geen 
toestemming mee te doen. 
Daarop beledigt de speler de 
scheidsrechter. Wat beslist 
de scheidsrechter?  
a) Hij zendt de speler van het 
speelveld, maar laat een invaller 
toe, omdat het spel “dood” was, 
toen de scheidsrechter beledigd 
werd. 
b) Hij zendt de speler van het 
speelveld, maar laat een invaller 
toe, omdat de speler nog niet 
meegespeeld had, toen hij de 
scheidsrechter beledigde. 
c) Hij zendt de speler van het 
speelveld, maar laat geen inval-
ler toe, omdat de te laat komen-
de speler geacht wordt deel uit 
te maken van zijn ploeg. 
d) Hij zendt de speler van het 
speelveld, maar laat geen inval-
ler toe, omdat dat nooit kan als 
iemand de scheidsrechter bele-
digt. 
 

4. De verdedigende partij 
mag in het eigen strafschop-
gebied een vrije schop ne-
men. De doelverdediger 
plaatst de bal naar een mede-
speler, die de bal terugspeelt. 
Wat beslist de scheidsrech-
ter?  
a) Altijd door laten spelen. 
b) Alleen door laten spelen als 
de bal rechtstreeks buiten het 
strafschopgebied is geplaatst en 
de doelverdediger de bal niet 
met zijn handen aanraakt. 
c) Vrije schop laten overnemen. 
d) Indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij op de plaats 
waar de bal het strafschopgebied 
verliet. 
 
5. Een inwerpende speler laat 
de bal per ongeluk vallen. De 
scheidsrechter ziet dit. De bal 
komt bij een tegenstander 
terecht. Hoe reageert de 
scheidsrechter?  
a) Hij laat doorspelen, omdat hij 
de voordeelregel toepast. 
b) Hij onderbreekt het spel en 
laat de tegenpartij inwerpen. 
c) Hij onderbreekt het spel en 
laat dezelfde partij opnieuw in-
werpen. 
d) Hij onderbreekt het spel en 
hervat het spel met een scheids-
rechtersbal 
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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. 

 
• America D1 in Halve finale 

van Bekertoernooi uitge-
schakeld  
De jongens van de D1 heb-
ben het dit seizoen erg lang 
volgehouden in het beker-
toernooi van KNVB District 
Zuid II regio 3.  
De kwartfinale wisten ze nog 
erg knap met 0-2 te winnen 
van RKSV FCV D1.  
Op donderdag 2 april speel-
den ze de halve finale thuis 
tegen IVO D1 uit Velden.  
Helaas waren deze mannen 
een maatje te groot, mede 
doordat de D1 een aantal 
spelers niet helemaal fit had.  
 
Ondanks dat de wedstrijd 
met 0-7 werd verloren mo-
gen we van een prima pres-
tatie spreken.  
 
Jongens en trainers, 
 proficiat hiermee! 

• Wedstrijd Jeugdleiders – 
America B1  
De wedstrijd Jeugdleiders – 
America B1 waarmee jaar-
lijks het seizoen voor de 
jeugd wordt afgesloten vindt 
dit jaar plaats op woensdag-
avond 20 mei. Deze datum is 
nog enigszins onder voorbe-
houd dus houdt website, 
echo en Reindonk teletekst 
goed in de gaten.  
Meer info volgt! 

• Toernooien Mei 2009  
In mei van dit jaar doen 
praktisch alle jeugdteams 
aan 1 of 2 toernooien in de 
regio mee. Dit als afsluiting 
van het seizoen. Een over-
zicht van al deze toernooien 
waaraan de verschillende 
teams meedoen vinden jullie 
op onze website onder het 
kopje ‘activiteiten’. Meer info 
krijg je via je leiders. 

• 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 zatedag? Dat kan. Voor 
het nieuwe seizoen is aanvul-
ling van ons jeugdkader na-
tuurlijk van hartelijk welkom. 
Heb je interesse of vragen, 
neem gerust contact op met 
de jeugdcoördinator: Bart 
Hermans, tel: 06 520 222 
97. 

• Speeldagenkalender 09-
10 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 op zaterdag 
5 september 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. 
Wij vragen jullie allemaal om 
zoveel als mogelijk rekening 
te houden met deze data.  

 
Nieuws 
De start van de competitie was 
beter dan ooit. De eerste  wed-
strijden werden gelijkgespeeld 
en gewonnen. Dat belooft wat 
voor de komende tijd.  
En wat een succes voor de kers-
verse nieuwe leider Noud Hae-
gens (Hiddink). We zijn erg 
verheugd dat Noud deze mooie 
taak op zich wil nemen. Noud 
weet als geen ander zijn familie-
leden tot grote hoogte te stu-
wen. Het 1e resultaat was de 
prachtige treffer van Guy tegen 
Baarlo. Voor Guy ook meteen het 
hoogtepunt uit zijn carrière bij 
de oudjes.  
 
Ook de interim leider (Michael 
van Rengs) was zeer succesvol 
in zijn periode als leider: geen 
enkele nederlaag, sterker nog: 
alles gewonnen. Fantastisch ge-
daan en bedankt hiervoor .  
 
We zijn benieuwd wat april gaat 
brengen. In mei staan er weer 
enkele leuke gemeentelijke der-
by’s op het programma.  
 
Voor de echte voetballiefheb-
bers: onze thuiswedstrijden spe-
len we  om 17.00 uur !!! 
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Het programma van de vete-
ranen voor de rest van het 
seizoen:  

 
18 april 18 april 18 april 18 april ---- HBSV HBSV HBSV HBSV    –––– America America America America    
25 april 25 april 25 april 25 april ---- America America America America––––KoningKoningKoningKoningsssslustlustlustlust    
2 mei  2 mei  2 mei  2 mei  ---- Grashoek  Grashoek  Grashoek  Grashoek –––– Amer Amer Amer Ameriiiicacacaca    
9 mei 9 mei 9 mei 9 mei ---- America   America   America   America  ---- Meterik Meterik Meterik Meterik    
16 mei 16 mei 16 mei 16 mei ---- Hegelsom  Hegelsom  Hegelsom  Hegelsom –––– Amer Amer Amer Ameriiiicacacaca    
23 mei 23 mei 23 mei 23 mei ---- Oostrum Oostrum Oostrum Oostrum––––AmerAmerAmerAmeriiiica ca ca ca     
30 mei 30 mei 30 mei 30 mei ---- America  America  America  America ---- Witte Witte Witte Wittennnnhorsthorsthorsthorst 

 
VOETBALVRIENDJESDAG 2009 

Vrijdag 22 mei 2009 vindt voor 
de 18e maal de voetbalvriend-
jesdag plaats. Alle Americaanse 
jeugd van de basisschool met 
een minimum leeftijd van 5 jaar 
kan op deze dag kennis maken 
met het voetbalspelletje. Dit 
gebeurd door middel van een 
aantal leuke voetbalspellen. Het 
belooft weer een spetterende 
dag te worden, dus doe allemaal 
mee!!! Meer informatie vind je 
op www.avvamerica.nl. Inschrijf-
formulieren worden via de basis-
school verspreid.  
 
Opgeven tot uiterlijk woensdag 
6 mei bij René Schurink, Gerard 
Smuldersstraat 13.  
 
Voor vragen kun je terecht bij 
Bart Hermans (tel. 06-
52022297) of René Schurink 
(tel. 06-12725338). 
 
Leiders voetbalvriendjesdag 
Ook dit jaar hebben we natuur-
lijk weer een groot aantal lei-
ders/leidsters nodig. Wil je mee-
helpen, geef je dan uiterlijk 

woensdag 6 mei op bij Bart 
Hermans. Ook als je geen jeugd-
leider bent, ben jij van harte 
welkom om op deze leuke dag 
mee te helpen. 
Onder een 3-tal foto’s van de 
voetbalvriendjesdag editie 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Topscorers seizoen 2008/2009 

t/m dinsdag 7 april 

Senioren 

Ralf van Herpen derd 24 

Jelle Steeghs derd 16 

Theo Peeters derd 14 

Richard Houben veteranen 13 

Jens Kleuskens ierst* 12 

Peter Hesp veteranen 10 

Yoeri Klerkx derd 7 

Jelle Houben ierst 6 

Thijs Baltissen derd*** 5 

Jan Derix derd*** 5 

Ruud van Dijnen verd 5 

Pieter Driessen twed 5 

Willem Driessen ierst** 5 

Gerrie Mulders ierst 5 

Sander Staaks twed 4 

Dorris Geurts Dames 1 2 

* 1 doelpunt bji de twed 
** 2 doelpunten bji de twed 

*** 1 doelpunt bji de verd 

 
 
 

DUG-OUTS 2e SPEELVELD 

De realisatie van de dug outs op 
het 2e speelveld is een feit ge-
worden. 
Voor aanvang van de winter zijn 
de mannen van de commissie 
gebouwen en terreinen gestart 
met de bouw. 
Het bouwteam bestaande uit 
Rick Peelen, Wim Kleuskens,  
Hay Kleuskens, Arno Hermans, 
Gerrie Mulders, Theo Peeters, 
Frans Vervoort, Johan Ummen-
thun en Ger v/d Munckhof 
 
 

 

Topscorers voorjaarsreek 2009 

Jeugd 

Sil v.d. Homberg MF3 21 

Luc van Herpen MF2 14 

Ted Verbers F2 8 

Luuk Haegens MF1 7 

Ruben Cox MF2 7 

Sem Peeters E2 7 

Caro Beelen MF3 6 

Bram Nelissen E2 6 

Jesper Steeghs MF3 4 

Stephan Roelofs C2 4 

Roy Peeters MF1 3 

Eefje Theeuwen E2 3 

Joep Geurts C1 3 

Jack v.d. Munckhof C1 3 

Jim Peeters F1 2 

Bjorn Cuppen E1 2 

Pim Poels D1* 2 

Abdulwahed Meidanwal D1 2 

Cees Derks C2 2 

Koen Houben B1 1 

Loek Philipsen B1 1 

*waarvan 1x bij de C2 

 
hebben na de lange winter de  
klus weer opgepakt met als re-
sultaat twee prachtige dug outs, 
zodat de wisselspelers en leiding 
ook bij slecht weer beschut de 
wedstrijd 
kunnen volgen. Door inzet, regel 
en ritselwerk is dit gerealiseerd 
met minimale kosten. 
heren chapeau, en hartelijk dank 
daarvoor. De spelers en leiders 
zullen dit zeker waarderen. 
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Enkele “bouwers” zittend in een 
van de onlangs gerealiseerde 
dug-outs op ons 2e speelveld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT….? 

� Wist u dat Jack v/d Munck-
hof tegenwoordig zonder te 
morren het kleedlokaal bij 
uitwedstrijden schoonmaakt? 

� Hij ook inziet dat de C1 de 
poetsdames van Aarle Rixtel 
niet kunnen opschepen met 
de hoeveelheid rotzooi die de 
C1 maakt na de wedstrijd? 

� Antoinette zou stoppen met 
roken als Pim op z'n rapport 
een 6 haalde voor rekenen? 

�  Pim die 6 gehaald heeft, 
maar Antoinette nog steeds 
rookt? 

� Antoinette met Pim een deal 
gesloten heeft en Pim niet 
slim is dat hij hierin trapt? 

� Stijn Jacobs na de winter 3 
trainingen heeft meegedaan, 
maar dat zijn enkelgewricht 
hem steeds pijn deed bij het 
trappen van de bal? 

� Hij op 2 maart weer foto's 
heeft laten maken in Geldrop 
en op 17 maart in Geldrop is 
behandeld en in flexibel gips 
gezet? 

� Er op 14 april weer wordt be-
keken hoe het verder moet? 

� Het gehele B-team hoopt dat 
het met Stijn zo spoedig mo-
gelijk goed komt? 

� Pim Poels en Davy Rasing 
(beide D1) twee selectiewed-
strijden hebben gespeeld voor 
de KNVB? 

� Zij nader bericht zullen krij-
gen over een eventueel ver-
volg? 

� Tom Ummenthun, Roy  
Theeuwen jr. en Jesper Huijs 
momenteel de cursus Pupil-
lentrainer van de KNVB vol-
gen? 

� Tim Camps volgend seizoen 
de opleiding TCIII jeugd gaat 
volgen?  

� Hij gedurende deze cursus bij 
de D-jeugd van VVV-Venlo 
stage zal gaan lopen? 

� Hij daar dit seizoen ook al 4x 
heeft meegelopen? 

� De D1 van America pas in de 
halve finale van de beker van 
District Zuid II Regio 3 is uit-
geschakeld? 

� Tegenstander IVO D1 daarin 
iets te sterk was?  

� Wij dit als club een toppresta-
tie vinden? 

� We ruim 40 aanmeldingen 
voor het jeugdkamp ontvan-
gen hebben?  

� Dit jeugdkamp dit jaar plaats-
vindt op kampeerboerderij 
Fleuren in De Mortel van vrij-
dag 10 t/m zondag 12 juli? 

� Ralf van Herpen na de winter-
stop flink op stoom is met een 
gemiddelde van 2.75 doel-
punten per wedstrijd? 

� Luc P en Teun vd S de dames 
van de E1 zijn?  

� Zij nooit shampoo mee heb-
ben en altijd van de andere 
profiteren? 

� Het befaamde ‘Kiene in de 
Kantine’ dit jaar op vrijdag-
avond 17 april plaatsvindt en 
de aanvang 21.00u is?  

� Er natuurlijk weer allerlei 
hoogstaande prijzen worden 
verdeeld? 

� Hans Bouweriks na jaren lei-
dertje te hebben gespeeld van 
verschillende seniorenteams 
aan het einde van het seizoen 
stopt als leider van de twed? 

� Hij zijn zondagen voortaan tot 
rust wil komen op zijn vis-
serseilandje in het Wadden-
gebied? 

� Marijn Litjens na jaren weer 
actief op de velden te bezich-
tigen is?  

� Hij bij de verd een balletje 
meetrapt? 

� De verd in Rene S en Nard J 
nog 2 spelers heeft aange-
kocht? 

� Een groot aantal trainers en 
leiders in een nieuw (trai-
ners)jasje zijn gestoken? 

� Thijs vd Munckhof minimaal 
t/m 4 april de topscorer van 
de D2 is?  

� Hij de enige is die tot dan toe 
heeft weten te scoren? (he-
laas was dit wel in eigen doel)  

� ……..  
  
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Vrijdag, 28 maart was er weer 
eens een vrijwilligersavond.  
 
Rond half 9 begonnen de geno-
digden langzaam binnen te 
stromen, en na nog geen uur 
was het lekker vol. Onze voorzit-
ter Mart opende met een wel-
komstwoord en bedankte alle 
aanwezigen voor hun getoonde 
inzet in de achterliggende perio-
de. Hierna kon hij vol trots de 
nieuwe leidersjas tonen, 30 
stuks totaal werden ons ge-
schonken door een anonime 
weldoener. Ze bestaan dus nog, 
de goedhartigen. De jas ziet er 
mooi en professioneel uit, en 
werd heel gelikt geshowd door 
onze bevallige Nicky. Hieronder 
droeg hij.........nou ja.  
 
Na nog wat geklets was het de 
beurt aan Ruud en Nick om de 
parate kennis van de aanwezi-
gen te testen. Door middel van 
rode en gele kaarten hadden ze 
een kwis volgens het afvalprinci-
pe in elkaar gezet. Na 'n span-
nende strijd kwam Joey Derix als 
winnaar uit de bus.  
 
Tegen 'n uur of 11 kwamen de 
hapjes, en om 5 over konden we 
de schalen weer opbergen.  
 
Ondertussen ontfermden onze 
club-elektriciens zich over een 
gesprongen stop. Toewijding 
noemt men zoiets.  
 
Het was heel gezellig, en zoals 
altijd vliegt de tijd dan om. Rond 
2 uur hebben we de tap gesloten 
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en zijn we tevreden naar huis 
gegaan.  
 
Bij deze willen wij de tappers 
van deze avond , te weten Wim, 
Marian en Anita nogmaals hart-
stikke bedanken voor hun bij-
drage aan deze avond. 

  
Aktiviteitenoverzicht 
17 April    
Kiene in de kantine     
aanvang; 21.00 uur 
 
23 Mei     
Mix toernooi en barbeque    
Nadere info volgt 
 
De “leste derde helft” is af-
hankelijk van het competitiever-
loop 
 
De  activiteitencommissie 

 
SANDERS HOEKJE 

 
 
 
 
 
 
 

Lezing over Afrikaanse dieren 
Een Belg gaat naar Afrika en 
neemt een groot aantal foto's 
van dieren. Als hij terugkomt in 
België denkt hij: "Die beesten 
kennen wij hier niet." Daarom 
besluit hij om een lezing te gaan 
houden over al zijn foto's. Hij 
maakt een groot bord: "A.S. 
VRIJDAG, LEZING OVER 
AFRIKAANSE DIEREN. KOMT 
ALLEN." Tijdens de lezing zit de 
hele zaal stampvol. De Belg be-

gint en zegt: "Kijk jongens, dit 
beest heeft lange manen, een 
lange staart en venijnige tanden 
en hij heet een dangeroe." 
Het hele publiek: "Goh, een dan-
geroe! Die kennen wij hier niet." 
Hij neemt de volgende foto en 
zegt: "Kijk jongens, dit beest 
heeft een stokje en een staartje 
en hij heet een dangeroe." 
Het hele publiek: "Goh, een dan-
geroe! Die kennen wij niet." 
Dan neemt hij de volgende foto 
en zegt: "Kijk jongens, dit beest 
heeft hele grote oren, een lange 
slurf en hij is nog nooit naar de 
tandarts geweest en hij heet een 
dangeroe." 
Het hele publiek: "Goh, een dan-
geroe! Die kennen wij hier niet." 
Dan houdt hij op met de lezing 
en daarna is er een Belg, die 
denkt: "Er klopt hier iets niet." 
Alleen hij weet niet wat. Dus hij 
stapt naar die Belg die naar Afri-
ka is geweest en vraagt: "Hoe zit 
het nou: dat eerste beest was 
een dangeroe, de tweede was 
een dangeroe en de derde was 
een dangeroe." 
Dan zegt de Belg: "Ja, dat zit zo, 
ik ging een reservaat binnen en 
daar stond een groot bord: 'All 
animals are dangeroes'"……..  

 
De ergste dag 
Een klein mannetje zit in een bar 
naar zijn glas te staren. Een half 
uur lang beweegt hij zich totaal 
niet. Er komt een levensgrote 
trucker binnen en deze gaat 
naast hem zitten. Hij pakt het 
glas van het mannetje en leegt 
het in één teug. De arme man 
barst in snikken uit. De trucker 

draait zich naar hem toe en 
zegt: "Kom op man, het was 
maar een geintje hoor! Ik bestel 
wel even een nieuwe voor je." 
"Nee, zegt de man," dat is het 
niet. "Vandaag is de ergste dag 
uit mijn leven. Ik heb me van-
morgen verslapen en was daar-
door te laat voor een belangrijke 
vergadering. Mijn baas werd zo 
kwaad, dat hij me op staande 
voet heeft ontslagen. Toen ik 
naar mijn auto wilde gaan, bleek 
deze gestolen te zijn. Toen ik 
aangifte deed, zeiden ze op het 
politiebureau dat ze niets voor 
me konden doen. Vervolgens 
nam ik dus maar een taxi. Nadat 
ik betaald had en de taxi was 
weggereden, merkte ik dat ik 
mijn portefeuille op de achter-
bank had laten liggen. Thuisge-
komen trof ik mijn vrouw in bed 
aan met mijn beste vriend. To-
taal gedeprimeerd ben ik toen 
maar naar deze kroeg gegaan. 
En nu ik eindelijk de knoop heb 
doorgehakt en zelfmoord wil ple-
gen, kom jij binnen en drinkt 
mijn vergif op..."  

 
Slecht rapport 
Jantje komt thuis met een slecht 
rapport. " Voor zo'n rapport lijkt 
een flink pak slaag wel op zijn 
plaats!", zegt vader boos.  
Jantje antwoordt: "Dat lijkt me 
een goed idee pa. Ik weet wel 
waar de meester woont."  

 
Schiettent 
Een dronken man gaat naar de 
kermis. Bij de schiettent schiet 
hij in de roos en krijgt als prijs 
een waterschildpadje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen Roy Theeuwen 

 
1=A, 2=B,3=C,4=B,5=C 

 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 36    

APRIL 2009 

 

Uit de oude doos april 2009  
 
Shirtsponsors zijn er al enkele 
tientallen  jaren.  
In vroeger tijden speelde Ameri-
ca meestal ook in geel-zwart.  
De shirts zagen er destijds ech-
ter heel anders uit.  
 
De ene keer gestreept, de ande-
re keer weer met een V-hals.  
Op de volgende pagina twee fo-
to’s uit de oude doos van vv 
America. 
Let ook op de schoenen van de 
oudste foto (gestreept shirt).  
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