
  

  

Afval scheiden  

Net als iedereen in Ame-

rica zal ook de voetbal-

club er niet aan ontko-

men om het afval beter 

te gaan scheiden. In wat 

voor vorm we dit gaan 

doen is bij het ter perse 

gaan van het AVV-tje 

nog niet bekend. Vooral 

het scheiden van het 

plastic afval zal de eer-

ste prioriteit hebben. Dit 

bespaart ons in het aan-

leveren van restafval 

waarvoor we zakken 

moeten gaan kopen. 

Hier horen of zien jullie 

in het nieuwe jaar meer 

van. 

Op de website van AVV vind 

je verslagen, teaminformatie, 

foto's en uitslagen. De uitsla-

gen en verslagen staan 

meestal dezelfde dag al on-

line www.avvamerica.nl 

Aanmeldformulier  

Iedereen die lid wil worden 

van AVV, leider wil worden, 

mee gaat trainen is voortaan 

verplicht eerst een aanmeld-

formulier in te vullen. Dit for-

mulier kun je downloaden op 

de site www.avvamerica.nl 

onder het kopje download.  

Competitie  

De laatste trainingen en wed-

strijden zijn inmiddels achter 

de rug. We gaan nu genieten 

van een (lange) winterstop. 

Omdat er (bijna) geen wed-

strijden zijn afgelast begint 

de competitie voor de senio-

ren elftallen pas op 4 maart. 

Alleen het 3e elftal heeft nog 

een inhaalwedstrijd voor de 

boeg op 5 februari 2012. 

Voor de jeugd zie mededelin-

gen jeugdcommissie. 

America dames  

De competitie voor de dames 

is dit seizoen in een ander 

jasje gestoken. Zij hebben 

nu een halve competitie 

gespeeld en na de winter 

gaan de bovenste 6 teams 

en de onderste 6 teams 

een hele competitie spelen. 

Wij zijn zeer trots dat de 

dames bij de eerste 6 ge-

ëindigd zijn en dat zij dus 

met 6 andere teams kun-

nen gaan strijden om het 

kampioenschap en promo-

tie naar de 5e klasse. Da-

mes veel succes!! 

Nieuwjaarsreceptie  

In 2012 zal de Nieuwjaars-

receptie plaatsvinden op 

vrijdag 6 januari van 20.00-

21.00 uur. Wij nodigen 

iedereen die AVV America 

een warm hart toe draagt 

dan ook uit om met ons het 

glas te heffen op het Nieu-

we Jaar. 

Bestuursmededelingen 

december 2011 9de jaar, 3e editie 

‘t AVV-’tje 

Van de redactie  

Voor jullie ligt het 

derde AVV-‟tje van 

seizoen 2011-2012. 

Het einde van het 

jaar nadert en de 

winterstop is al inge-

gaan. Maar voor jullie 

ligt de kerstuitgave 

van het AVV-‟tje, met 

deze keer de eerste 

bijdrage van de Korf-

balclub. Namens de 

redactie wil ik ieder-

een een goeie winter-

stop, fijne kerstdagen 

en alvast alle goeds 

voor een sportief en 

gezond 2012 wen-

sen! Interessante 

artikels blijven wel-

kom op redactieavv-

tje@avvamerica.nl. 

Veel leesplezier! 

Redactieleden:   

Hans Derix, Hay 

Mulders, Antoinette 

Poels, Sander Staaks, 

Roy Theeuwen, 

Marjet Derix en Kim 

Baeten.    

Het clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Beste wensen  

Het bestuur van AVV 

America wenst al 

haar leden, ouders, 

vrienden, familie en 

sponsoren en ieder-

een die we nog ver-

geten zijn hele fijne 

feestdagen en een 

gezond en gelukkig 

2012. 

Veteranen  

Top 3 topscoorders   

Richard Houben    11x  

Peter Hesp              9 x  

Geert Mulders        3 x  

William Kleuskens  3 x  

Geert mulders         3 x   

Rob Noordijk           6 x   

(gastspeler) 
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bal. 

c) Hij onderbreekt het spel, 

geeft beide spelers een 

waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart en 

hervat het spel met een 

indirecte vrije schop voor 

de tegenpartij. 

d) Hij wacht tot de bal uit 

het spel is en geeft beide 

spelers een waarschuwing 

door het tonen van de gele 

kaart. Speelt één van beide 

spelers de bal echter eer-

der, dan zal hij het spel 

onderbreken, beide spelers 

een waarschuwing geven 

door het tonen van de gele 

kaart en het spel hervatten 

met een indirecte vrije 

schop voor de tegenpartij. 

5. Bij het nemen van een 

hoekschop staat een 

speler van de tegenpartij 

niet op de vereiste af-

stand. De hoekschopne-

mer schiet de bal toch en 

de bal wordt door de 

doelverdediger onder-

schept. De scheidsrech-

ter beslist: 

a) Vrije trap voor de tegen-

partij, omdat de hoek-

schopnemer had moeten 

wachten totdat de scheids-

rechter ervoor gezorgd had 

dat de speler op de vereis-

te afstand ging staan. 

b) Overnemen van de 

hoekschop. 

c) Indirecte vrije schop 

voor de hoekschopnemer 

op de plaats waar de te 

dichtbij staande speler 

stond. 

d) Overnemen van de 

hoekschop en een waar-

schuwing voor de verdedi-

ger door het tonen van de 

gele kaart. 

1. Tijdens het spel bemerkt 

de scheidsrechter dat de 

uitrusting van een speler 

niet aan de voorschriften 

voldoet. Hoe reageert hij? 

a) Hij wacht tot de eerstvol-

gende onderbreking en zendt 

dan de speler van het speel-

veld om het mankement te 

herstellen.  

b) Hij draagt, tijdens het spel, 

de aanvoerder op de speler 

van het speelveld te zenden 

om het mankement te her-

stellen.  

c) Hij onderbreekt de wed-

strijd, zendt de speler tijdelijk 

van het speelveld en hervat 

met een indirecte vrije schop.  

d) Hij onderbreekt de wed-

strijd, zendt de speler tijdelijk 

van het speelveld en hervat 

met een scheidsrechtersbal. 

2. Tijdens de rust beledigt 

een speler de scheidsrech-

ter. De scheidsrechter sluit 

de speler uit voor de twee-

de helft en staat een inval-

ler toe. Handelt hij juist? 

a) Ja, want het spel is dood. 

b) Nee, dit kan uitsluitend na 

overleg met de beide aan-

voerders.  

c) Nee, het verwijderen is 

correct; een invaller toestaan 

is echter niet juist. 

d) Ja, doch uitsluitend na 

goedvinden van de aanvoer-

ders. 

3. Wanneer kan de 

scheidsrechter ertoe over-

gaan om een spelstraf toe 

te passen? 

a) Zodra de scheidsrech-

ter het speelveld betreedt.  

b) Zodra de scheidsrech-

ter het teken heeft gege-

ven om de beginschop te 

laten nemen.  

c) Zodra de aftrap voor de 

eerste helft op reglemen-

taire wijze is genomen.  

d) Zodra alle spelers staan 

opgesteld. 

4. In de rust hebben de 

doelverdediger en een 

veldspeler van tenue 

gewisseld. Als het spel 

in de tweede helft een 

paar minuten aan de 

gang is, wordt dit door 

de scheidsrechter opge-

merkt. Op welke manier 

zal deze nu juist hande-

len? 

a) Hij wacht tot de bal uit 

het spel is en geeft dan 

beide spelers een waar-

schuwing door het tonen 

van de gele kaart. 

b) Hij onderbreekt het 

spel, geeft beide spelers 

een waarschuwing door 

het tonen van de gele 

kaart en hervat het spel 

met een scheidsrechters-

De scheids … Roy Theeuwen z’n hoekje 

Spijker je voet-

balkennis bij! Vijf 

vragen met vier 

mogelijke ant-

woorden. De ant-

woorden staan 

achteraan in het 

AVV-tje. Succes 

en groet, Roy 

Tussenstand  

positie per 5 dec 

1ste Derd 

2e B1 

6e C1 

6e Dames 1 

6e E1 

6e Ierst 

7e A1 

7e Twed 

8ste B2 

9e D1 

10e Viefd 

11e E2 

11e F1 

12e Verd 
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nieuwe seizoen zijn. Hier-

door kunnen wij tijdig op 

zoek gaan naar mogelijk 

nieuwe mensen.  

Voor spelers geldt zoals elk 

jaar dat zij tijdig aan dienen 

te geven wanneer zij vol-

gend seizoen willen stop-

pen. Liever nu aangeven 

dan pas eind mei, wanneer 

de plannen al allemaal zijn 

uitgewerkt. Afmelden uiter-

lijk 31 mei bij het jeugdse-

cretariaat. De technische 

commissie gaat de komen-

de periode inventariseren 

hoe de teams er in het nieu-

we seizoen uit zullen gaan 

zien. Daarbij worden ook de 

hoofdtrainers nadrukkelijk 

betrokken.  

Uitbreiding jeugdkader   

Lijkt het je leuk om zater-

dags of doordeweeks een 

avond met de jeugd aan de 

slag te gaan. Neem dan 

contact op met Bart Her-

mans (077 851 3643). Voor 

het nieuwe seizoen zijn wij 

op zoek naar aanvulling van 

ons jeugdkader.  

Fluiten pupillenwedstrijd  

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 willen, kunnen con-

tact opnemen met Bart. 

Voor hen is dit zeer leer-

zaam.  

Jeugdleidersvergadering  

De jeugdleidersvergadering 

voor de voorjaarsreeks 

vindt plaats op maandag 6 

februari. Aanvang 20.30 

uur. 

Winterfutsal competitie  

Gedurende de winterstop 

is er voor enkele Pupillen 

weer een Winterfutsal 

Competitie door de knvb 

op poten gezet. De spe-

lers en teams die hieraan 

meedoen hebben deze 

informatie inmiddels via 

hun leiding ontvangen en 

hebben als het goed is 

ook al gevoetbald.  

AVV America zaalvoetbal-

toernooi winterperiode  

Het interne zaalvoetbal-

toernooi voor onze jeugd 

zal dit jaar niet in het 

weekend voor kerst 

plaatsvinden, maar pas 

aan het einde van de win-

terstop in het weekend na 

de carnaval op zaterdag 

25 februari. De F-jeugd 

speelt in de gymzaal in 

America.  

Mini Pupillen:  

10.00 tot 11.00 uur   

F-jeugd van F1:  

11.00 tot 12.00 uur   

Voor de andere jeugd is 

de Berkel in Horst van 

10.00 tot 18.00 uur ter 

beschikking.  

E-jeugd:  

10.00 tot 11.30 uur   

D-jeugd:  

11.30 tot 12.45 uur   

C-jeugd:  

12.45 tot 14.00 uur    

B-jeugd:  

14.00 tot 16.30 uur   

A-jeugd:  

16.30 tot 18.00 uur  

Nadere informatie over 

vertrektijden ontvangen 

jullie via jullie leiding.  

Voorjaarsreeks  

De voorjaarsreeks gaat 

van start op zaterdag 3 

maart 2012. De laatste 

wedstrijddag is vastgesteld 

op zaterdag 12 mei. Vaste 

inhaaldagen zijn 7 april, 5 

mei, 19 mei, 26 mei en 2 

juni. De complete speelda-

genkalender voor de jeugd 

vind je op 

www.avvamerica.nl.  

Ouderavond  

Het is de bedoeling dat er 

bij de start van de voor-

jaarsreeks een oudermid-

dag voor de jeugd wordt 

ingepland. In principe aan-

sluitend aan een oefenduel 

op zaterdag of na de eer-

ste thuiswedstrijd.  

Opgave nieuwe leden en 

afmelden leden  

Opgave of afmelding svp 

doorgeven aan het jeugd-

secretariaat: Antoinette 

Poels, 077 464 14 98. Meld 

je niet alleen af via de lei-

der; neem altijd zelf contact 

op met het secretariaat.  

Toernooien mei en juni  

Een overzicht van alle toer-

nooien waarvoor de jeugd-

teams zich kunnen inschrij-

ven ligt bij de trainers en 

leiders. Elk team zal nor-

maal gesproken voor mini-

maal 1 toernooi worden 

ingeschreven. Zodra deze 

inschrijvingen met data 

bekend zijn, wordt dit via 

de website gecommuni-

ceerd.  

Seizoen 2012/2013  

Gedurende de winterstop 

wordt gestart met de voor-

bereidingen voor het sei-

zoen 2012-2013. Het com-

plete jeugdkader ontvangt 

een evaluatieformulier en 

kan aangeven wat de plan-

nen en wensen voor het 

Jeugdmededelingen  

Winterstop 

De winterstop is  in-

middels van start ge-

gaan en alle spelers 

hebben via hun trai-

ner of leider een pro-

gramma voor de win-

terperiode ontvangen. 

Alle teams zullen een 

aantal weken niet trai-

nen en in de loop van 

januari zal iedereen 

weer starten met de 

trainingen. De eerste 

trainingen van de 

teams zijn, indien het 

weer dit toe laat, op 

onderstaande data: 

F-jeugd:  

woensdag 1 februari   

E-jeugd:  

dinsdag 31 januari  

D-jeugd:  

maandag 30 januari  

C-jeugd:  

dinsdag 24 januari  

B-jeugd:  

maandag 23 januari  

A-jeugd:  

woensdag 25 januari 
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Uit de oude doos   

Ant-

woorden 

op vragen 

aan de 

scheids …  

1) A   2) C   

3) C   4) A    

5) D 

Uit een wedstrijd van het 1e 

elftal tegen Wanssum: vlnr Piet 

Wijnhoven, Piet Kuenen, Jan 

Nabben ( beetje wazig), rechts 

Lambert Keijsers (heel wazig).  

Waarschijnlijk uit een wedstrijd 

van het 1e elftal tegen Leunen: 

keeper Jo Wijnhoven en Lam-

bert v/d Munckhof werken de 

bal weg, Peter Wijnhoven kijkt 

in de verte gespannen toe.  
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kader zal in de loop van 

2012 geevalueerd worden 

en men kan ook aangeven 

wat de plannen en wensen 

voor het nieuwe seizoen 

zijn. Hierdoor zullen wij 

tijdig op zoek kunnen gaan 

naar mogelijk nieuwe men-

sen.   

Voor spelers geldt zoals 

elk jaar dat zij tijdig aan 

dienen te geven wanneer 

zij volgend seizoen willen 

stoppen. Liever nu aange-

ven dan pas eind mei, 

wanneer de plannen al 

allemaal zijn uitgewerkt. 

Afmelden uiterlijk 31 mei bij 

het ledenadministratie. Het 

liefst vooraf even contact 

opnemen met de technisch 

coördinator William Kleus-

kens.  

Competitiestart voorjaar  

Vrijwel alle teams hebben 

voor de winterstop al hun 

wedstrijden kunnen spelen. 

Alleen het 3e elftal moet 1 

wedstrijd inhalen en deze is 

vooralsnog ingepland op 

zondag 5 februari. De com-

petitie gaat weer van start na 

de carnaval op zondag 4 

maart 2012. De laatste wed-

strijddag is vastgesteld op 

zondag 6 mei. Daarna zijn er 

eventueel nog inhaalduels. 

Dit programma is bij eenie-

der bekend als het goed is 

en deze informatie is ook te 

vinden onder de teaminfor-

matie of de speeldagenka-

lender op 

www.avvamerica.nl.  

Nieuwe teamfoto’s   

Inmiddels zijn van alle 

teams nieuwe teamfoto‟s 

gemaakt. Deze teamfoto‟s 

zijn te vinden op de websi-

te van AVV America.  

Opgave nieuwe leden en 

afmelden leden  

Opgave of afmelding svp 

doorgeven aan het leden-

administratie: Walter 

Peeraer, 077 467 3675 of 

ledenadministra-

tie@avvamerica.nl. Meld 

je niet alleen af via de lei-

der; neem altijd zelf con-

tact op met de ledenadmi-

nistratie.  

Seizoen 2012/2013  

Gedurende de winterstop 

zal een start worden ge-

maakt met de voorberei-

dingen voor het seizoen 

2012-2013. Het complete 

Technische commissie  

Winterstop  

De winterstop is 

weer begonnen, 

zodat iedereen 

weer volledig op 

krachten kan ko-

men voor het vol-

gend jaar. Besloten 

is door het bestuur 

dat in de periode 

van week 51, 52, 

en week 1 en 2 van 

2012 de sportvel-

den niet gebruikt 

worden. De selec-

tie start weer met 

trainen op vrijdag 

13-1-2012 en de 

andere elftallen 

kunnen weer be-

ginnen vanaf 

maandag 16-1-

2012. 

Dit alles is en blijft 

natuurlijk afhanke-

lijk van de weers-

omstandigheden. 

Bij deze wenst de 

technische com-

missie jullie allen 

prettige feestdagen 

en tot volgend jaar. 

William Kleuskens, 

Bart Hermans en 

Roy Theeuwen 

Erik van Asten tekent contract onder toeziend oog van technisch directeur William Kleus-

kens en voorzitter Mart Peeters.  

Contractverlenging Erik van Asten voor seizoen 2012 - 2013  
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Erik van Asten ook volgend seizoen trainer is van het eerst   

Wij hier natuurlijk heel blij mee zijn  

De eerst de sinterklaasavond gewonnen hebben  

Ze dit te danken hebben aan het feilloze optreden van de Kerstman en zijn 2 Winnie de poeh‟s  

Oi oi oi oi, zeer herkenbaar is voor de hele voetbal en korfbalclub  

Jens Kleuskens tijdens het uitstapje van de selectie de Duitse cultuur geproefd heeft  

Hij hier zeer over te spreken was  

Stijn Jacobs moeite had zijn eten binnen te houden tijdens de busreis  

Hij daarom maar achteruit gegeten heeft  

Hij zijn moeder wijs probeert te maken dat hij in de modder gevallen was  

Dit natuurlijk een hopeloze missie was  

Tim Camps stoer denkt te zijn door met zijn telefoon te gaan 

gooien tijdens sinterklaasavond  

Deze nu natuurlijk gehemeld is  

Joep Geurts (A1) zijn debuut in de Ierst en de Twed heeft ge-

maakt  

Haantjes nog steeds Koning Assist van de Twed is   

De spitsen van de Twed alleen bij de Derd scoren  

De spits van de Derd gelukkig ook bij de Twed scoort  

Hij hier al bijna topscoorder is  

Mark Geuijen er een collega-misser bij heeft  

Dit Rob Keijsers betreft  

Hij moeite heeft om de bal in een lege goal te tikken   

Hij wel netjes onze gastspelers in staat stelt om te scoren  

De Derd ondanks dit toch 76 goals maakt in 11 wedstrijden!!  

Er 20 van die 76 goals in 1 wedstrijd gemaakt zijn  

Er ook nog 3 goals zijn afgekeurd die wedstrijd  

Die wedstrijd ook nog eerder is afgefloten omdat de tegenstander medelijden had met de tegenstander   

Het waarschijnlijker is dat hij schouderklachten kreeg van het constant wijzen naar de middenstip  

 

Loes Weys ijverig en zeer gemotiveerd alle trainingen bezoekt, maar de spelregels nog niet helemaal kent   

Als aan Loes gevraagd wordt, om de corner te nemen, er geroepen wordt: “gooi hem maar voor….!!!”, zij ver-

volgens vraagt; “mag ik de bal ook gooien”   

De B1 een gemiddelde heeft van 6,5 goals per wedstrijd   

Ze hiermee normaal gesproken wel najaarskampioen kunnen worden    

Dit nagelaten is door de 1ste wedstrijd te verliezen   

Dit notabene tegen Lottum was   

Zij blij zijn dat ze net rechtop kunnen staan   

Jimmy (B1) normaal meer kansen mist dan dat hij goals maakt   

Hij blijkbaar te goed naar zijn coach (Mark Geuijen) gekeken heeft  

Hij een weddenschap met zijn trainer afgesloten had   

Dat hij een krat bier zou krijgen bij 10 goals of meer   

Hij er dan natuurlijk 15 goals in schiet  

Hij het kratje bier samen met zijn teamgenoten opgedronken heeft  

De C1 2 keer gelijk speelt met 5-5   

De goals alleen door Bram werden gemaakt (9 x Bram Hermans, 1 x Bram 

Nelissen)  

Thijs van de Munckhof ook aan zijn doelsaldo werkt  

Wist je dat … ?  
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deeld zijn in poules van 8 

teams?  

-  we trots zijn op onze 

jongste leden, de kangoe-

roetjes?  

-  zij nu alleen nog maar 

trainen op de zaterdagmor-

gen?  

-  zij in 2012 ook beginnen 

met het spelen van wedstrij-

den?  

-  onze korfbalclub volgend 

jaar 60 jaar bestaat?  

-  de voorbereidingen voor 

dit jubileum ondertussen 

gestart zijn?  

-  er door het jubileum he-

laas geen korfbalkamp zal 

zijn in 2012?  

-  we er van uit gaan dat 

jullie allemaal weten wie er 

in onze teams spelen?  

-  we, voor het geval jullie 

daar niet van op de hoogte 

zijn, in ieder AVV‟tje een 

team zullen voorstellen?  

-  dit keer “de ierst” aan jul-

lie voorgesteld wordt? 

Tussenstanden 

Team  Ranking  

Ierst  2e  

Aspiranten B1 8e  

Aspiranten C1 3e   

Pupillen D1 4e  

Kangoeroetjes 1e   

Vanuit de korfbalclub zul-

len we vanaf nu ook 

voortaan een kort stukje 

aanleveren voor het 

AVV‟tje. De eerste editie 

van de korfbalclub ligt dan 

nu ook voor je. We vertel-

len je graag wat er alle-

maal speelt binnen onze 

club en natuurlijk de 

teams. En nog belangrij-

ker, we lezen graag wat er 

allemaal gebeurt bij de 

voetbalclub! Om direct een 

kijkje te geven in onze 

club een kort lijstje met 

„wist je datjes‟ over de 

korfbalclub. En mocht je 

een keer iets anders willen 

weten, dan vraag het ge-

rust! 

Wist je dat… 

-  dit de eerste keer is dat 

Erica ook haar aandeel 

aanlevert voor het AVV-

‟tje?  

-  we hiermee weer een 

stap in de richting van een 

samenwerking tussen de 

voetbal- en korfbalclub zet-

ten?   

-  alle leden van de korfbal-

club hun input naar mjet-

je86@hotmail.com kunnen 

sturen?  

-  het „ierst‟ tijdens Sinter-

klaasavond een ontgroe-

ning heeft doorstaan?  

-  onze korfbalteams inge-

Korfbalclub Erica  

Maak kennis met:  

Erica 1 

Speelsters:  

Marjet Derix, Petra Heij-

nen, Eline Hermans, 

Lisa Hermans, Simone 

van Herpen, Angelique 

Korstjaans, Yvonne 

Korstjaans, Gaby v/d 

Munckhof, José Peelen, 

Getty Steeghs, Sandra 

Tielen, Mieke Vervoort 

en Yvonne Vervoort.  

Coach:  

Luuk Blanckers  

Mental Coach:  

Wies Kleuskens 

De ierst in een paar 

kreten:  

Gezellig team, van moe-

der tot student, passie/

hart voor korfbal, op weg 

naar het kampioen-

schap, hecht team, er 

wordt veel gelachen, 

derde helft: drankje bij 

Station & samen naar de 

mac, gemotiveerd, ge-

dreven, onlangs gehuld 

in nieuwe trainingspak-

ken en ...  

slechte verliezers.  
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Sanders hoekje  

Niet Praten  

Er komt een man bij de dokter met 

een briefje en daarop staat: Ik kan 

niet praten.  Oke, zegt de dokter, 

leg uw hand maar op de tafel. En 

dat doet de man. De dokter pakt 

een grote hamer en slaat op de 

hand van de man. AAAAAAA!! %

^$##$%$ roept de man.  De dokter 

zegt: Goed zo, morgen leren we 

de B.  

Vuurwerk  

Twee nederlandse soldaten en 1 

belgische soldaat willen vuurwerk 

smokkelen over de grens. De eer-

ste Nederlander sluipt over de 

grens. hij trapt op een takje en: 

kraaaaaaak.... de wachters komen 

uit hun huisje en roepen: wie is 

daar? woef woef, roept de soldaat. 

De 2e nederlander probeert het 

ook. hij struikelt over een boom-

wortel en: plofffff..... De wachters 

komen weer uit het huisje en roe-

pen weer: wie is daar? woef woef 

roept de soldaat. Dan probeert de 

belg het. Hij stoot zich aan een tak 

en weer: kraaaak..... de wachters 

uit hun huisje en weer: wie is 

daar? Roept de Belg: nog een 

hond! 

Zwemdiploma’s  

Een Belg huurt een kano en ped-

delt het water op. Midden op de 

plas kiept zijn kano om. De kano 

komt niet meer overeind. De man 

komt niet meer boven. Enkele om-

standers springen in het water en 

halen de bewusteloze Belg naar 

de kant. Ze beginnen te beademen 

en te reanimeren. De politie komt 

erbij. Ze kijken in zijn binnenzak. 

Daar zitten een Belgisch paspoort 

en drie zwemdiploma's in. Als de 

Belg bijkomt, vraagt een agent: 

"Kon je jezelf nou niet redden? Je 

hebt verdorie drie zwemdiploma's!" 

"Aw?l," zegt de Belg, "maar ik wist 

niet dat die hier ook geldig waren." 

Botsing  

Een Belg en een Nederlander bot-

sen tegen elkaar op en bellen op 

de vluchtstrook de politie. Zegt de 

Nederlander: "Je bent vast erg 

geschrokken. Wil je een slok jene-

ver? Daar knap je van op." 

Zegt de belg: "Ja bedankt" en 

neemt een slok. Vraagt hij: "Moet 

je zelf niks." Zegt de Nederlander: 

"Jawel, maar ik wacht tot na de 

alcoholcontrole!" 

Oefening  

Sjefke en Gaston zitten samen bij 

de Belgische luchtmacht. Gaston 

springt uit het vliegtuig en trekt aan 

zijn parachute. De parachute gaat 

open. Daarna springt Sjefke uit het 

vliegtuig. Hij trekt aan zijn parachu-

te maar er gebeurt niets. Hij trekt 

nog eens aan zijn parachute maar 

er gebeurt niets. Sjefke valt met 

een noodgang naar beneden en 

roept: “Gaston, mijne parachute 

gaat niet open!”  

“Dat maakt niks uit,” roept Gaston 

terug: “„Het is maar een oefening 

vandaag!" 

Thermosfles  

Een Belg komt in Nederland bij de 

Blokker en ziet een thermosfles 

staan. Hij vraagt aan de verkoop-

ster “Wat is dat?” “Nou,” zegt de 

verkoopster “dat is een thermos-

fles, alles wat je er koud instopt 

blijft koud en alles wat je er warm 

instopt blijft warm.” “Ik neem er 

een” zegt de Belg. Teruggekomen 

in België neemt hij de thermosfles 

mee naar z‟n werk en zijn collega‟s 

vragen: “Wat is dat?” Dus hij zegt: 

“Dat is het nieuwste uit Nederland. 

Een thermosfles; alles wat er warm 

in gaat blijft warm en alles wat er 

koud ingaat blijft koud”. Vraagt zijn 

collega: “Wat heb je er nu inzit-

ten?” Zegt die Belg: “Twee koppen 

koffie en een Magnum!” 

Topscorers seizoen 2011/2012 

    5 dec 

Senioren 

Rob Noordijk Derd 24 

Ralf van Herpen Derd 16** 

Jens Kleuskens Ierst 14 

Willem Driessen Twed 12* 

Richard Houben Vet 8 

Hans Derix Twed 7 *** 

Peter Hesp Vet 6 

Nikki Tilleman Dames 5 

Bas Janssen Ierst 4 

Ilze van Duuren Dames 4 

Peter Bouten Verd 3 

Jelle Steeghs Verd 2 
7 goals bij de derd*                                                     
4 goal bij de twed**                                                    

3 goals bij de derd*** 

Topscorers najaarsreeks 2011 

Jeugd 

Stan Beurskens Mini F 25 

Bas Theeuwen B1 23* 

Troy van de Wetering Mini F 22 

Jimmy Hermans B1 18** 

Bram Hermans C1 14 

Jan van Doremaele F1 11 

Joep Geurts A1 10 

Timo Peeters F1 10 

Sjors van de Munckhof E1 8 

Jaimy Koek E1 8 

Bjorn Cuppen C1 8 

Abdul Meidanwal B2 7 

Dominiek Ummenthun A1 5 

Luuk van Herpen E2 5 

Nick Jansen D1 5 

Luuk Haegens E2 4 

Sem Peeters D1 3 

Luc Vervoort B2 2 
 2 goals bij de A, 1 goal bij de B2*                              

3 goals bij de B2** 


