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VAN DE REDACTIE 

Het Kerstreces lijkt dit jaar als 
gevolg van de zeer slechte 
weersomstandigheden wel erg 
vroeg ingetreden. Dit betekent 
dat we bij de begin van het vol-
gende jaar weer meteen aan de 
slag kunnen met de vele inhaal-
duels die er nog afgewerkt moe-
ten worden. Het zal voor de 
competitieleiders een heel klus 
worden om het schema weer 
passend te maken. Wij wensen 
hen veel succes en wijsheid ! 
 
Verder wenst de redactie ieder-
een die AVV een warm hart toe 
draagt fijne Feestdagen en een 
gelukkig en voorspoedig 2011. 
 

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

Deceember 2010 

Rustige maand december 
Door het slechte weer en de vele 
afgelastingen van zowel wed-
strijden als trainingen is er in de 
afgelopen periode bijna niet ge-
voetbald. Hopelijk zijn de weer-
goden ons in januari en februari 
beter gezind zodat we deze wed-
strijden dan allemaal in kunnen 
halen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op 9 januari 2011vindt de 
Nieuwjaarsreceptie van AVV 
America weer plaats. Vanaf 
13.00 uur bent u welkom om 
elkaar en het bestuur een zalig 
Nieuwjaar te wensen. Deze re-
ceptie duurt tot 14.30 uur. 
 
Fietsverlichting 
Nu we weer de donkere periode 
in gaan en de kinderen in het 
donker naar het trainen gaan is 
het verplicht dat de fietsen een 
deugdelijke verlichting hebben. 
Hier zal op worden gecontro-
leerd. 
Vooral nu is het belangrijk dat 
de kinderen gebruik maken van 
de oversteek sluis bij het sport-
park. Spreek u kinderen hier 
nogmaals op aan. 
 
Spelerspas vernieuwen 
De komende maanden zullen 
bijna alle spelerspassen ver-

nieuwd moeten worden. Er moet 
een nieuwe pasfoto komen. 
Iedereen die hiervoor in aan-
merking komt krijgt automatisch 
een formulier van Walter 
Peeraer, ledenadministrateur. 
Zorg er a.u.b. ook voor dat dit 
formulier weer snel  volledig in-
gevuld wordt ingeleverd bij bo-
vengenoemde.  
Dit blijft natuurlijk je eigen 
verantwoording. Geen geldi-
ge spelerspas is niet spelen!! 
Winterstop 
Dit jaar is voor alle senioren, 
jeugd, dames de winterstop van 
20 december tot 7 januari 2011. 
 
Afmeldingen 
Gedurende de winterstop zal de 
situatie voor het seizoen 2011-
2012 alvast bekeken worden. 
Voor spelers geldt zoals elk jaar 
dat zij tijdig aan dienen te geven 
wanneer zij volgend seizoen wil-
len stoppen. Liever nu aangeven 
dan pas eind mei, wanneer de 
plannen al allemaal zijn uitge-
werkt. Afmelden uiterlijk 31 mei 
bij het secretariaat. 
 
Gele/Rode kaarten 
Deze maand vinden de afreke-
ningen plaats van de gele en 
rode kaarten die in de eerste 
helft van de competitie gegeven 
zijn. Voor diegenen die dit be-
treft, houdt hier rekening mee! 
 

Nieuwjaarswens 
Langs deze weg wil het bestuur 
alle leden, vrijwilligers, trainers, 
leiders, diverse commissies en 
alle mensen die AVV een warm 
hart toe dragen een heel geluk-
kig Nieuwjaar wensen en veel 
geluk en gezondheid in 2011. 
Adreswijzigingen  
Omdat iedereen dit blaadje thuis 
bezorgd krijgt van de ledenad-
ministratie is het zeer belangrijk 
dat bij Walter Peeraer het juiste 
adres bekend is. Mocht je in de 
toekomst gaan verhuizen of ben 
je net verhuisd, kijk nog even na 
of je ook de adreswijziging door-
gegeven hebt aan de ledenadmi-
nistratie. Dit geldt overigens niet 
alleen nu maar zorg dat je altijd 
alle wijzigingen doorgeeft 
aan Walter Peeraer:   
ledenadministratie@avvamerica.nl 
 

Bestuur AVV America 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
December 2010 

 

 Internationaal 

Scheidsrechter Pol 

van Boekel te gast 

bij AVV America 

 
 

    

  

             

 
Maandag 31 januari 2011 om 
19.30 uur komt Internationaal 
voetbal scheidsrechter Pol van 
Boekel naar AVV America. Pol is 
nadat hij bij VVV-Venlo heeft 
gespeeld begonnen aan een car-
rière als scheidsrechter in het 

betaalde voetbal.  Sinds januari 
2008 mag hij ook internationale 
wedstrijden fluiten. 
 
Pol zal in een levendige presen-
tatie duidelijk maken wat er zoal 
komt kijken om scheidsrechter te 
zijn op het hoogste niveau. Aan 
de hand van diverse videobeel-
den komen er diverse spelsitua-
ties aan bod. Ook mogen er na-
tuurlijk vragen worden gesteld 
en mag een mening over situa-
ties geven. Tevens wordt er kort 
u eigen spelregel kennis getest.          
 
Kom dus op maandag 31 januari 
2011 naar de kantine van AVV 
America, aanvang is 19.30 uur 
en zal tot ongeveer 21.30 uur 
duren en voor alle AVV leden 
vanaf de  
C-jeugd en Senioren en diens 
familie leden  
 
 
 

              

                                                                        

    

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Spelregelvragen: 
1. Bij het nemen van een 
strafschop loopt een speler 
van de aanvallende partij te 
vroeg toe. De nemer van de 
strafschop ziet echter dat de 
bal door de doelverdediger 
wordt tegengehouden, waar-
na de bal bij een derde aan-
valler komt die niet te vroeg 
was toegelopen. Wat beslist 
de scheidsrechter als deze 
aanvaller de bal in het doel 
schiet? 
a) Indirecte vrije schop voor de 
verdedigende partij op de plaats 
waar de aanvaller te vroeg toe-
liep. 
b) Indirecte vrije schop voor de 
verdedigende partij op de plaats 
waar de aanvaller te vroeg toe-
liep en een waarschuwing voor 
deze te vroeg toegelopen aan-
valler door het tonen van de gele 
kaart. 
c) Strafschop overnemen en een 
waarschuwing voor de te vroeg 
toegelopen aanvaller door het 
tonen van de gele kaart. 
d) Doelpunt toekennen, omdat 
de speler die te vroeg toeliep 
geen invloed had op het vervolg 
van de strafschop. Wel zal de te 
vroeg toegelopen aanvaller een 
waarschuwing ontvangen door 
het tonen van de gele kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Een veldspeler bevindt zich 
in zijn eigen strafschopgebied 
en raakt juist buiten dit ge-
bied, maar binnen het speel-
veld, de bal opzettelijk aan 
met de hand. Hoe en waar zal 
nu de spelhervatting zijn? 
a) Met een indirecte vrije schop 
voor de aanvallende partij op de 
lijn van het strafschopgebied. 
b) Met een strafschop voor de 
aanvallende partij. 
c) Met een directe vrije schop 
voor de aanvallende partij op de 
plaats waar de bal werd aange-
raakt met de hand. 
d) Met een directe vrije schop 
voor de aanvallende partij op de 
lijn van het strafschopgebied. 
 
3. Een verdediger ontneemt een 
aanvaller een duidelijke sco-
ringskans door op de schouder 
van een medespeler te steunen 
en op deze manier de bal weg te 
koppen voor de aanvaller, die op 
dat moment de bal in het verla-
ten doel wil koppen. Wat dient 
de scheidsrechter te doen? 
a) Hij fluit af, geeft een indirecte 
vrije schop voor de aanvallende 
partij en zendt de op zijn mede-
speler steunende verdediger van 
het speelveld. 
b) Hij laat doorspelen. 
c) Hij fluit af, geeft een indirecte 
vrije schop voor de aanvallende 
partij en een waarschuwing aan 
de op zijn medespeler steunende 
verdediger. 
d) Hij fluit af en geeft een straf-
schop voor de aanvallende partij. 
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4. De inwerpende speler staat 
buiten het speelveld. Zijn in-
worp is correct, maar hij 
gooit opzettelijk de bal in het 
gezicht van een tegenstan-
der. Hoe wordt het spel her-
vat, nadat de inwerpende 
speler van het speelveld is 
gezonden door het tonen van 
de rode kaart? 
a) Met een directe vrije schop 
vanaf de plaats waar de getrof-
fen speler stond. 
b) Met een directe vrije schop 
vanaf de plaats waar de inge-
worpen bal over de zijlijn ging. 
c) Met een inworp voor dezelfde 
partij. 
d) Met een inworp voor de te-
genpartij. 
 
5. Een correcte schouderduw 
ten opzichte van de doelver-
dediger zal te allen tijde moe-
ten worden bestraft, als: 
a) De doelverdediger de schou-
derduw ontvangt binnen zijn 
doelgebied. 
b) De doelverdediger de schou-
derduw ontvangt binnen zijn 
strafschopgebied. 
c) De bal voor de duwende spe-
ler niet binnen speelbereik is. 
d) De bal voor de doelverdediger 
die de schouderduw ontvangt, 
niet binnen speelbereik is. 
Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

  Afgelastingen 
Zowel bij de jeugd als bij de 
senioren zijn er verschillende 
wedstrijden afgelast. De 
Jeugd van America speelt al-
lemaal halve competities. Dat 
betekent dat alle wedstrijden 
die zaterdag 18 december 
nog niet gespeeld zijn, ook 
niet meer ingehaald worden. 
Na de winterstop zullen alle 
teams opnieuw ingedeeld 
worden.  
 

 Zaalvoetbaltoernooi De-
cember 
Op zaterdag 18 december 
vindt het jaarlijkse interne 
zaalvoetbaltoernooi voor de 
jeugd van AVV America weer 
plaats. De F en E-jeugd spe-
len in de gymnzaal in Ameri-
ca tussen 12.00u en 15.00u. 
De D t/m B-jeugd zullen hun 
toernooi spelen in de Sport-
hal te Grubbenvorst welke is 
vastgelegd van 09.00u tot 
13.00u. Waarschijnlijk heeft 
dit toernooi al plaatsgevon-
den bij het uitkomen van dit 
AVVtje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Winterfutsal 
De F1, E1 en D1 doen dit jaar 
weer mee met het winter-
futsal. Voor de D betekent 
dat 4 veldspelers en 1 kee-
per, voor de F en E zijn het 5 
veldspelers en 1 keeper.  
De D1 speelt op 4 december 
van 10.00-13.00 uur in Baar-
lo in sporthal de Kazing. Ein-
digen ze bij de 1e 4 in de 
poule dan is het vervolg op 5 
februari in Bergen van 15.00-
18.00 uur. Als ze 5e of 6e 
worden is het op 8 januari in 
de Weert in Venray van 
11.00-14.00 uur. 
De E1 speelt op 11 december 
van 14.00-17.00 uur in Ven-
ray in sporthal de Weert.  De 
1e en 2e in de poule spelen 
vervolgens in Bergen op 5 
februari van 12.00 uur-15.00 
uur. 3e of 4e betekent naar 
De Wetteling 1 in Venray op 
22 januari vanaf 10.00-11.30 
uur en 5e of 6e is ook in De 
Wetteling 1 in Venray van 
11.30-13.00 uur. 
De F1 speelt op 11 december 
van 10.00-13.00 uuur in De 
Wetteling 1 in Venray en op 
29 januari van 16.00-18.00 
uur in sporthal de Weert in 
Venray. 
 

 Voorjaarsreeks 
Alle spelers zullen via hun 
trainers en leiders de nieuwe 
indeling ontvangen. Ook in-
formatie over de start van de 
trainingen na de winter en 
een eventuele winteractiviteit 
zullen jullie via de leiding 
ontvangen.  

De competitie voor de junio-
ren en pupillen start na de 
winter op zaterdag 12 fe-
bruari 2011.  
Op 5 maart wordt er niet ge-
speeld i.v.m. carnaval en 12 
maart is een inhaaldatum. 
Datzelfde geldt voor 23 en 30 
april. Zaterdag 7 mei is in 
principe de laatste wedstrijd-
dag. 14, 21 en 28 mei zijn 
dan nog inhaaldata. In deze 
periode zullen de eerste 
toernooien ook starten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demonstratietraining 
jeugdige trainers 
Helaas waren er vanuit de 
trainers en leiders te weinig 
aanmeldingen voor de de-
monstratie-training.  In over-
leg met de jeugdtrainers en 
Tim Camps zullen we na de 
winterstop bekijken of en 
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wanneer we deze demonstra-
tietraining alsnog kunnen ge-
ven.   

 Toernooien mei en juni 
Een overzicht van alle toer-
nooien waarvoor de jeugd-
teams zich kunnen inschrij-
ven ligt momenteel bij de 
trainers en leiders. Elk team 
zal normaal gesproken voor 
minimaal 1 toernooi worden 
ingeschreven. Zodra deze in-
schrijvingen met data bekend 
zijn, zal dit ook via de websi-
te gecommuniceerd worden.  

 Teamfoto’s 
Dit seizoen verzorgt de spon-
sorcommisse het maken van 
de nieuwe teamfoto‟s. Zodra 
deze gemaakt zijn zullen de-
ze ook op de website van 
AVV worden geplaatst. Van 
elke team zal dan bij de 
teaminformatie ook een foto 
worden toegevoegd. De eer-
ste teamfoto´s zijn inmiddels 
gemaakt, maar door de vele 
afgelastingen van de afgelo-
pen weken zijn nog niet alle 
teams aan de beurt geweest.  

 Opgave nieuwe leden en 
afmelden leden 
Opgave of afmelding svp 
doorgeven aan het jeugdse-
cretariaat: Antoinette Poels, 
077 464 14 98. Meld je niet 
alleen af via de leider; neem 
altijd zelf contact op met het 
secretariaat.  

 Seizoen 2011/2012 
Gedurende de winterstop zal 
de situatie voor het seizoen 
2011-2012 alvast bekeken 
worden. Het complete jeugd-
kader zal weer een evaluatie-

formulier ontvangen en kan 
ook aangeven wat de plan-
nen en wensen voor het 
nieuwe seizoen zijn. Hierdoor 
zullen wij tijdig op zoek kun-
nen gaan naar mogelijk 
nieuwe mensen.  
Voor spelers geldt zoals elk 
jaar dat zij tijdig aan dienen 
te geven wanneer zij volgend 
seizoen wilen stoppen. Liever 
nu aangeven dan pas eind 
mei, wanneer de plannen al 
allemaal zijn uitgewerkt. Af-
melden uiterlijk 31 mei bij 
het jeugdsecretariaat. De 
technische commissie zal de 
komende periode gaan in-
ventariseren hoe de teams er 
in het nieuwe seizoen uit zul-
len gaan zien. Daarbij zullen 
ook de hoofdtrainers nadruk-
kelijk betrokken worden.  

 Uitbreiding jeugdkader  
Lijkt het je leuk om zater-
dags of doordeweeks een 
avond met de jeugd aan de 
slag te gaan. Neem dan con-
tact op met Bart Hermans 
(077 851 3643). Voor het 
nieuwe seizoen zijn wij zoals 
altijd nog op zoek naar aan-
vulling van ons jeugdkader.  

 Fluiten pupillenwedstrijd-
jes  
Heb je zin om op zaterdag-
ochtend af en toe een wed-
strijdje van de F en/of E 
jeugd te leiden/fluiten, neem 
dan contact op met Bart 
Hermans (077 851 3643). 
Ook jeugdspelers die dit 
graag willen, kunnen contact 
opnemen met Bart. Voor hen 
is dit zeer leerzaam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.avvamerica.nl 

Foto‟s, verslagen, uitslagen, 
teaminformatie, etc. Je vindt 
alles op de website van AVV 
en de uitslagen en verslagen 
staan de avond van de wed-
strijd meestal al online. Lees 
en geniet ervan. En wil je zelf 
een keer een stukje schrij-
ven. Stuur dit dan gerust 
naar  

webmaster@avvamerica.nl 
 

 
WIST U DAT……?  

 Matz de hoofdsponsor van de 
twedde 2e helft van de twed 
is?  

 hij zijn geld beter kan uitge-
ven aan een goede,"niet door-
heen te slaen" wekker? 

 de twed momenteel geen 2e 
van boven (zoals vorig sei-
zoen), maar 2e van onder 
staat? 

 dit mogelijk komt door het 
ontbreken van het scorend 
vermogen van Dennis (ge-
stopt) en Tim Pantelic (blessu-
re)? 

 de regen er helaas regelmatig 
voor zorgt dat de Americaanse 
velden onbespeelbaar zijn? 

 dhr. R.P. te H. een jassendief 
is? 

 de hoofdtrainer van America 
daar o.a. de dupe van is ge-
weest?  

 er bij de twed regelmatig spe-
lers zijn die iets kwijt zijn? 

 zij dit dan per twed-mai ken-
baar maken? 

 wij helaas geen verstand of 
talent kunnen teruggeven aan 
deze heren? 

 de AVV-Sint zijn eigen Sinter-
klaasavond organiseert? 

 Het weer allemaal goed gere-
geld was? 

 Elk team weer een leuke act 
verzonnen had? 

 De veteranen met hun filmpje 
de hoofdprijs gewonnen had-
den? 

 Zij toch beschikken over enke-
le technisch zeer vaardige 
voetballers? 
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 Michel van Rengs ballen over 
40 meter zomaar dood op de 
voet legt? 

 Frankie a.ka. Linkie Links 
Derks deze ballen onhoudbaar 
in de goal jaagt? 

 Tom Ummenthun afgelopen 
zaterdag een nieuwe sport 
probeerde uit te oefenen? 

 Hij een gat in de markt zag 
met de sport dienbladsurfer 

 Hij hiervoor nog maar ff goed 
moet oefenen? 

 Dit anders ten koste gaat van 
zijn ledematen? 

 De C1 op 20 november hun 
eerste punt van het seizoen 
gepakt heeft? 

 Dit gebeurde met een 1-1 
gelijkspel door een doelpunt 
van Bram? 

 Dat gebeurde tegen Venlosche 
Boys op kunstgras nog wel? 

 De C1 nu wil dat America ook 
kunstgras krijgt? 

 Ze de resterende thuiswed-
strijden dan wel punten gaan 
pakken? 

 De E2 door alle weersperike-
len deze herfst, helaas maar 5 
wedstrijden heeft kunnen spe-
len? 

 De wedstrijd Wittenhorst E7 – 
America E2 zelfs 3 keer afge-
last werd? 

 Enkele spelers van de E2 en 
zelfs F1 bij verschillende wed-
strijden moesten invallen bij 
de E1? 

 Dit kwam omdat zij door bles-
sures geen compleet team 
meer hadden? 

 
 
 

REDACTIE AVVtje 

Redactie van het AVVtje zoekt 
nog iemand die na dit seizoen 
(dus met ingang van seizoen 
2011-2012) de samenstelling 
van het AVVtje op zich wil ne-
men.  
Ben je creatief en heb je hier wel 
oren naar neem dan contact op 
met de redactie van het AVVtje: 
(emailadres zie voorzijde) 
 

TOPSCOORDERS   

PER 13-12-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSSENSTAND   

PER 13-12-2010 

 

Tussenstand competitie 

positie per 13 December 

6e A1 

9e B1 

10e B2 

11e C1 

7e D1 

6e Dames 1 

12e Derd 

7e E1 

8e E2 

8e F1 

9e F2 

7e Ierst 

11e Twed 

8e Verd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAADSELS  

 

Wat is het verschil tussen een 
nieuwe vrouw en een nieuwe 
hond? 
Na een jaar is de hond nog 
steeds opgewonden als hij je ziet 
 
Wat doet de ideale vrouw na 
de seks? 
Ze verandert in een kratje bier 
en drie vrienden. 
 
Waarom doet Jos Verstappen 
mee aan het programma 
“Wedden dat” ? 
Hij kan aan het geluid van het 
grind horen welk formule 1 cir-
cuit het is. 
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In een nieuwbouwwijk moeten 3 
huizen voorzien worden van wa-
ter, gas en elektriciteit. De aan-
sluitingen hiervan mogen niet 
met elkaar kruisen. Hoe moet je 
de leidingen neerleggen zodat 
alle drie de huizen voorzien zijn 
van water, gas en elektriciteit 
maar elkaar niet kruisen? Deze 
is voor de actievelingen met te-
veel vrije tijd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen 

             1A – 2C – 3A – 4A – 5C 

 

SANDERS HOEKJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedronken! 
Een man wordt „s morgens met 
een ontzettende kater wakker 
nadat hij en zijn vrouw een ge-
weldig kennismakingsfeest heb-
ben gehad bij de nieuwe overbu-
ren. 

 “Ik heb weer eens veel te veel 
gedronken”, mompelt hij voor 
zich uit.  
Hij weet zich te herinneren dat 
de overbuurvrouw er leuk uitzag, 
en dat hun huis mooi was inge-
richt.  
En toen de wc beneden bezet 
was en hij gigantisch uit de 
broek moest vanwege de scherp 
gekruide snacks, is hij boven een 
toilet gaan zoeken.  
En hoe langer hij erover na-
dacht, was hij er van overtuigd, 
dat hij op een gouden toilet had 
gezeten.  
Dit hield „m zo bezig dat hij de 
volgende dag weer bij zijn over-
buren aanbelde. De overbuur-
vrouw deed de deur open.  
Met een vriendelijke glimlach zei 
de man dat hij het feestje erg 
leuk vond en dat hij de gouden 
wc graag even weer wilde zien.  
De vrouw keek hem even met 
gefronste wenkbrauwen aan, 
draaide zich in de deuropening 
om en riep:  
“Kees, hier is die kerel die eer-
gisteren in je tuba heeft gesche-
ten!” 
 
Tuin 
De oude Mustafa leeft al meer 
dan 40 jaar in New York. 
Hij wil graag in zijn tuin aardap-
pelen planten, maar hij is alleen 
en oud en zijn zoon leeft in Irak. 
Hij schrijft een e-mail aan zijn 
zoon: 
……. 
„Lieve Ahmed. 
Ik ben erg verdrietig omdat ik in 
mijn tuin geen aardappelen 
kan planten. 

Ik weet zeker dat jij me had ge-
holpen de tuin om te spitten, als 
je hier was 
geweest. 
Ik hou van je. 
Je Vader‟ 
………… 
De zoon schrijft meteen terug: 
…………. 
„Lieve Vader. 
Raak alsjeblieft niets in de tuin 
aan! 
Ik heb daar namelijk „het spul‟ 
verstopt. 
Ik hou ook van jou. 
Ahmed‟ 
………….. 
Nog geen 2 uur later staan de 
US Army, de Mariniers, de FBI 
en de CIA voor het huis van de 
oude man. Ze spitten de tuin 
spade voor spade om, zoeken 
iedere millimeter af, maar vin-
den niks. Teleurgesteld gaan ze 
weer weg. Dezelfde avond nog 
krijgt de oude man een e-mail 
van zijn zoon: 
………. 
„Lieve Vader. 
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin 
nu helemaal omgespit en kan je 
aardappelen planten. Meer kon 
ik op deze afstand niet voor je 
doen.  
Ik hou van je. 
Ahmed‟  
 
Jezus 
Midden in de nacht drong een 
inbreker een huis binnen. 
Hij liet zijn zaklantaarn door de 
huiskamer schijnen, op zoek 
naar kostbaarheden. 

Toen hoorde hij een stem in het 
donker, die zei: “Jezus weet dat 
je er bent !” 
De inbreker kreeg zowat een 
hart verzakking, knipte zijn zak-
lantaarn uit en bleef stokstijf 
staan. 
 
Toen hij na een tijdje niets meer 
hoorde, schudde hij zijn hoofd 
en ging verder met zijn “werk”. 
Maar nèt toen hij de dvd-speler 
naar zich toe trok, zodat hij de 
bedrading los zou kunnen ma-
ken, hoorde hij, luid en duide-
lijk: “Jezus kijkt naar je !” 
Helemaal overstuur scheen hij 
met zijn lantaarn om zich heen, 
op zoek naar de plek waar de 
stem vandaan kwam. 
 
Uiteindelijk kwam de lichtbundel 
van zijn zaklamp in een hoek 
van de kamer tot stilstand, ge-
richt op een papegaai. 
“Was jij dat, die tegen me praat-
te ?”, siste de dief tegen de pa-
pegaai. 
“Yes”, bekende de papegaai en 
krijste verder: 
“Ik wil je alleen maar waarschu-
wen dat hij naar je kijkt”. 
 
De inbreker ontspande zich weer 
een beetje: “Me waarschuwen, 
hè? En wie ben jij dan wel ??” 
“Mozes”, antwoordde de vogel. 
“Mozes ?”, lachte de inbreker, 
“wie noemt een vogel nu Mozes 
?” “Hihi”, lachte de papegaai, 
“mensen die een Rottweiler Je-
zus noemen !”. 
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Papegaai 
Een man besluit op een dag dat 
het tijd wordt om een huisdier 
aan te schaffen.  
Hij gaat naar de dierenwinkel, 
kijkt rond en ziet een prachtige 
papegaai, rustig zittend op een 
stok in zijn kooi.  
Toch heeft het beest geen voe-
ten en pootjes. 
 
„Wat is er met jou aan de hand?‟ 
denkt de man hardop. „Tja, zo 
ben ik geboren. Ik ben eigenlijk 
een defecte papegaai..‟ zegt de 
vogel.  
„Haha,‟ lacht de man, „het lijkt 
wel of die papegaai begrijpt wat 
ik zeg en zelfs antwoord geeft!‟ 
„Ik versta en begrijp alles wat je 
zegt.  
Ik ben bovenmatig intelligent en 
zeer goed opgeleid‟ zegt de vo-
gel. 
 
„Nou, als je dan zo slim bent, 
vertel me dan eens hoe je zon-
der pootjes en voetjes zo recht 
op je stok kan blijven zitten‟.  
„Nou‟ zegt de papegaai „t is een 
beetje genant maar oké, ik wik-
kel mijn kleine papegaaienpie-
mel om de stok, als een soort 
haakje, zeg maar.  
Maar dat verberg ik met mijn 
dikke veren.‟ 
 
„Wow, je begrijpt echt alles wat 
ik zeg he?‟ zegt de man „Jaze-
ker,‟ antwoordt de vogel, „en 
bovendien spreek ik vloeiend 
Spaans en Engels, 
 ik kan op niveau meepraten 
sport en filosofie en ik heb me 
gespecialiseerd in vogelkunde.  

Je zou me moeten kopen, ik ben 
ook een hele goede vriend voor 
je.‟ 
 
De man bekijkt het prijskaartje. 
380 euro staat erop. „Sorry, dat 
kan ik niet betalen.‟  
„Psst,‟fluistert de papegaai terwijl 
hij de man met zijn vleugel dich-
terbij wenkt.  
„Niemand wil me omdat ik geen 
pootjes heb. Bied maar 38 euro 
en je mag me zo meenemen.‟  
De man biedt 38 euro en wan-
delt 5 minuten later met de pa-
pegaai de winkel uit. 
 
Er gaan een paar weken voorbij. 
De papegaai is sensationeel. Hij 
is leuk en interessant, geeft goe-
de adviezen, is sympathiek naar 
iedereen,  
kortom: de perfecte huisgenoot 
en vriend. Op een dag komt de 
man thuis van zijn werk en de 
papegaai zegt:  
„Pssssssssssst‟ terwijl hij weer 
met zijn vleugel wenkt. 
 
De man komt dichtbij de kooi 
staan. „Ik weet niet of ik je dit 
wel moet vertellen,‟zegt de pa-
pegaai „maar het gaat om je 
vrouw en de postbode.‟ 
 „Wat!?‟ zegt de man. „Nou, de 
postbode kwam aan de deur en 
je vrouw begroette hem in een 
niets verhullend nachtgewaad en 
kuste hem plat op de bek.‟ 
 „En toen‟ sist de man. „Wat ge-
beurde er toen?‟ „Nou, de post-
bode kwam binnen, greep onder 
haar nachthemd en begon haar 
overal te strelen.‟  

„Mijn God,‟ zegt de inmiddels 
woedende man. „En verder? Wat 
deden ze nog meer?‟ 
 
„Toen deed hij haar nachthemd 
uit, ging door zijn knieën en be-
gon haar overal te likken, begin-
nend bij haar borsten en steeds 
verder en verder naar beneden..‟ 
„En toen, wat gebeurde er, wat 
deden ze verder ! ?‟ gilt de man 
buiten zinnen. „Geen idee,‟ zegt 
de papegaai, „ik kreeg een stijve 
en ben op mijn bakkes gevallen‟ 
 

 
Nieuws 
De overwinning op Melderslo was 
een logisch vervolg op de op-
waartse lijn van de wedstrijden 
daarvoor. Sint Jozef (SJVV) was 
net iets te sterk. De Sinterklaas-
avond werd wel door ons ge-
wonnen met dank aan de techni-
sche kwaliteiten van Frankie.  
Na 18 december trekken we ons 
terug tot eind februari voor onze 
jaarlijkse winterslaap.  
 
Agenda / programma: 
Winterslaap……… 
 
Bestuur, leider, grensrechters 
en spelers van de Veteranen 
wensen u fijne Feestdagen en 
een gelukkig en sportief 2011  
 
 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 45   

December 2010 

 

Uit de oude doos dec. 2010  
Dit keer een paar foto‟s uit het 
archief van de veteranen.  
 
Inmiddels bevat dit  ook al weer 
een flink aantal foto‟s.  
 
Veteranen  
Eind 70-er jaren 
Staand: v.l.n.r. Leider Toon 
Kleuskens, Jan Gijsen, Martien 
Derks, Huub Derix, Sef Kellenae-
rs, Bertje Lucassen, Hay Kleus-
kens, Wout Janssen, Grensrech-
ter Jan Haegens. 
Gehurkt vlnr Grad Verheijen, 
Hay Sonnemans, Chritje Claes-
sens, Lou Janssen en Sjraar Ja-
cobs.  
  
Veteranen  
Seizoen 1999 - 2000 
Scheidsrechter Fred Peek, Hay 
Sonnemans, Thijs Camps, Piet 
Vervoort, Ton v/d Borne, Piet 
van Lipzig, Richard Houben, Pe-
ter Geurts, grensrechter Wim 
Kleuskens, Jan Nabben en leider 
Jan Minten.  
Gehurkt: Hubert v/d Homberg, 
Henk Vullings, Wim Vissers, Guy 
Derks, Marcel Kleuskens en Jac 
Derix.  
Op deze foto ontbreken enkele 
vaste krachten.  
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50 Jaar Veteranen –  
feest op 3,4 en 5 juni 2011 
De Veteranen bestaan volgend 
jaar 50 jaar.  
Er wordt een uitgebreid feest-
programma voorbereid.  
Voor de expositie van oude spul-
len zoeken we nog van alles, 
foto's, films, voetbaltassen, 
voetbalschoenen, shirts en wat 
verder interessant is. Mooie oude 
verhalen zijn ook welkom.  
Neem hiervoor contact op met 
Hay Mulders (4641949)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


