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MAART 2023 | EDITIE 3 

 ’N NEIJE HEDDE NEIJSBRIEF!? 

Voor u ligt de derde editie van de ‘Hedde Neijsbrief!?’ van het seizoen 2022/2023. En zoals 

jullie weten is dit niet zomaar een seizoen, maar hét jubileumseizoen van 90 jaar sv AVIOS. 

Inmiddels is het programma bekend gemaakt én daar gaan we in deze ‘Hedde Neijsbrief’ 
uitgebreid bij stilstaan. Ook zijn de inschrijvingen geopend in maart! In de lokale 

nieuwsblaadjes vindt u de inschrijfformulieren, maar ook online inschrijven is mogelijk. Via 

deze weg weer een update van wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is – en op de 

planning staat – bij AVIOS/DBV. 

 

 ALV SV AVIOS 

Op vrijdag 27 januari heeft de ALV bij sv AVIOS plaatsgevonden. Uit de ALV bleek dat er op 
enkele posities binnen de vereniging knelpunten ontstaan met betrekking tot vrijwilligers. 

Het gaat om… 

• De coördinatie van kantinediensten en/of het draaien van kantinediensten (op 

zaterdag of zondag).  

• Het Jeugd Coördinatie Orgaan (JCO). 

• Een tekort aan jeugdtrainers.  

• Een tekort aan scheidsrechters bij senioren. 

Vanuit deze ‘Hedde Neijsbrief!?’ doen wij de oproep aan (oud)leden, supporters en ouders 
om bij te dragen aan het mogelijk maken van lokaal sporten aan de Maaskant voor jeugd en 

senioren. De tijdsbesteding gaat altijd in overleg: wij zijn blij met ieder uurtje 

vrijwilligerswerk! Dus ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande rollen en/of wil je 

hier meer over weten? Zoek dan contact met secretaris@sv-avios.nl of 06-47317926. 

 DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST 

Op zondag 8 januari pakte onze JO7 de eerste prijs van 2023 en van hun carrière bij het 

Martien de Reuver Zaalvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door sv 

DSZ in Boven-Leeuwen. Na 4 leuke en spannende wedstrijden stonden onze klasbakken 

bovenaan, waarna bij de prijsuitreiking het feest losbarstte! Merijn, Vik, Jax, Lars, Thijn, 

Hidde en Mick van harte gefeliciteerd! 
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 WK POULE 

Het is al even geleden dat in Qatar gevoetbald werd om de wereldbeker. Echter waren de 

winnaars van de AVIOS/DBV voetbalpoule nog niet vermeld in de “Hedde Neijsbrief!?” Uit 

de eindstand blijkt dat het voetbalverstand bij sv AVIOS toch écht zit bij AVIOS/DBV 4, want 
twee spelers van ons Vierde staan in de Top 3: Willem Kuijpers en Twan vd Brand. Zij werden 

gevolgd door Paul van den Boogaard. Paul begeleidt en traint onze JO7, dus aan hem de 

taak om zijn voetbalverstand over te brengen op onze jeugdleden. Dat is tijdens het Martien 

de Reuver toernooi in ieder geval al gelukt. De top 3 kreeg hun prijs overhandigd tijdens 

het snerttoernooi. Dat Willem Kuijpers die dag het geluk aan zijn kont had hangen bleek 

ook later, want hij won tijdens de loterij ook nog een combikaart voor Pleinpop en mag 

gaan genieten van o.a. Snelle, Rowwen Hèze en Jannes. Eindstand: 

1. Willem Kuijpers  998 punten 
2. Twan vd Brand  992 punten 

3. Paul van den Boogaard 988 punten 

 

 STRAFSCHOP SPECIALISTEN 

Louis van Gaal trainde er een heel jaar op met het Nederlands elftal: strafschoppen. Het 

mocht niet baten. De spelers van het Nederlands elftal faalden hopeloos. Dat 

penaltyreeksen een vak apart zijn, bewijst ‘t Twidde van AVIOS/DBV in hun bekeravontuur. 
Penalty’s nemen is een gave, die je beheerst óf niet beheerst.  

 

AVIOS/DBV 2 overleefde de poulefase van de beker eenvoudig door tweemaal te winnen: 

van ONA ’53 en Aquila 2. Vervolgens werd in de eerste ronde van het bekertoernooi WVW 2 

opzijgezet met penalty’s nadat na 90 minuten de brilstand op het scorebord stond. In de 

tweede ronde van het bekertoernooi kon ’t Twidde het af binnen 90 minuten: Trekvogels 4 

werd verslagen met 3-2. Het bekersprookje bleef daarmee in leven en kreeg op 22 januari 
een vervolg in Wijchen, tegen Woezik 2. Na een mooie actie van Martijn hamerde Tim Derks 

raak met zijn hoofd: een 0-1 voorsprong. Kort voor tijd sloeg Woezik toe door een vrije trap 

die via een bovenbeen binnenviel: 1-1. Wederom moesten er dus penalty’s aan te pas 

komen. 

 

De heren van ’t Twidde raakten niet in paniek. Harm en Sander scoorden de eerste twee 

penalty’s en keeper Dide stopte de eerste twee penalty’s van Woezik. De spanning kwam 

terug nadat Pieter en Edwin hun penalty’s misten. Maar doordat Ronald, Ferry en tot slot 
Sander van Kampen (die kent de zwakke plek van een keeper) raak schoten, en Woezik hun 

zevende penalty miste, wist AVIOS/DBV 2 de wedstrijd te winnen. Daarmee bereikt ‘t 

Twidde de volgende ronde van het bekertoernooi en belandt bij de laatste acht! Een knappe 

prestatie! Ronald Koeman; let je op?  

 

 JUBILEUM SV AVIOS 90 JAAR 

Het afgelopen half jaar is er veel inzet geweest van de jubileumcommissie ter voorbereiding 
op het grote feest dat plaats gaat vinden van 22 t/m 25 juni 2023. De jubileumcommissie 

(bestaande uit Bas van Coolwijk, Bennie de Leeuw, Jacco van Rossum, Jesse Fenten, Kay 

van Hulst, Sander van Kampen en Tonny Wijgerse) heeft een prachtig programma in elkaar 

weten te zetten voor alle leeftijden! Tijdens het snerttoernooi op zondag 8 januari is het 

programma bekend gemaakt, welke hieronder is samengevat. Samen met een grote groep 

vrijwilligers gaan we er een top jubileum van maken! Het programma staat hieronder 

samengevat. Inschrijven kan via www.sv-avios.nl of via de inschrijfformulieren die verspreid 
zijn via de lokale nieuwsblaadjes (UNION en Hanzebládje). Inschrijving sluit 31 mei 2023. 
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DONDERDAG 22 JUNI 2023  

 ACTIVITEIT  VOOR WIE?  TIJDSTIP  

 KRAAIENJACHT      

Een spannende speurtocht voor de jeugd als 
aftrap van het jubileumweekend   

Deelnemers jeugd (t/m 
JO15) jubileumcompetitie  

18:30 aanvang 
ca. 20:30 eind  

 KAARTEN      

Het kaarten op de dinsdagavond in de AVIOS-
kantine wordt éénmalig voortgezet in de 
jubileumtent. Alle kaarters uit het Land van Maas 
& Waal zijn welkom! De kaartspellen zijn jokeren 
en rikken.   

Openbaar 18:30 inloop  
19:00 aanvang  

 

VRIJDAG 23 JUNI 2023  

 ACTIVITEIT  VOOR WIE?  TIJDSTIP  

 PUBQUIZ      

Test je (algemene) kennis in deze spannende 
quiz. Teams bestaand uit 6-8 personen. Niet 
alleen deelnemers jubileumcompetitie, maar 
ook anders teams uit Alphen, Maasbommel en 
omgeving zijn van harte welkom!  

Deelnemers 
jubileumcompetitie & 
openbare inschrijvingen  

19:45 inloop  
20:00 aanvang  

 

ZATERDAG 24 JUNI 2023  

 ACTIVITEIT  VOOR WIE?  TIJDSTIP  

 ALPHSE SPEULE - JEUGD      

Een spannende zeskamp voor de jeugdleden  
van onze verenigingen. Ook teams van buiten 
AVIOS/DBV zijn van harte welkom!  

Deelnemers 
jubileumcompetitie & 
openbare inschrijvingen   

13:30 aanvang  
ca. 16:00 eind  

 ALPHSE SPEULE - SENIOREN      

Een spannende competitie voor alle leeftijden 
tussen 18 en 99 jaar. Ook teams van buiten 
AVIOS/DBV zijn van harte welkom!  

Deelnemers 
jubileumcompetitie & 
openbare inschrijvingen  

16:30 aanvang  
ca. 19:00 eind  

 FEESTAVOND      

Aansluitend aan de Alphse Speule gaan we door 
de jubileumtent in waar we er samen met DJ 
Robert Pouwels en zanger Rob van Daal één 
groot feest van gaan maken.   

(Oud)leden, supporters, 
vrijwilligers, sponsoren en 
iedereen die AVIOS/DBV 
een warm hart toedraagt 

20:00 – 01:00  
Let op: alleen entree 
met een geldig bandje  
  

 

ZONDAG 25 JUNI 2023  

 ACTIVITEIT  VOOR WIE?  TIJDSTIP  

 HISTORICAL AVIOS TOUR & Lunch      

Terug in de tijd met de Historical AVIOS Tour 
door Alphen en omstreken, gevolgd door een 
lunch!  

Openbare inschrijvingen  10:00 aanwezig  
10:15 aanvang  
13:00 lunch  

 Z.G.A.N. VS. ANTIEK      

Wanneer de ouders/verzorgers weer zijn 
bijgekomen van de feestavond mogen zij het 
opnemen tegen hun kinderen binnen de lijnen.   

Jeugdteams & 
ouders/verzorgers  

13:30 aanvang  

 MATINEE, JUBILARISSEN & PRIJSUITREIKING      

Gezamenlijk afsluiten met een afzakkertje met 
DJ Silfissa. Hierbij horen ook de prijsuitreiking 
van de Pubquiz, Alphse Speule en de 
Jubileumcompetitie. Ook worden de jubilarissen 
in het zonnetje gezet.   

Openbaar  14:00 – 18:30  
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 AED CURSUS 

Op zaterdag 14 januari heeft er wederom een AED cursus plaatsgevonden in de kantine. 

Circa 15 leden van AVIOS/DBV werden bijgepraat over reanimatie en het gebruik van de 

AED. Een zeer nuttige besteding van een zaterdag tijdens de winterstop. Geri, Gerard en 
Tonny (stichting AED Rivierengebied) en deelnemers, bedankt en complimenten! We houden 

jullie op de hoogte over eventuele vervolgcursussen.  

  

 NIEUW TAPSYSTEEM AVIOS 

In de kantine van sv AVIOS hebben we enige tijd problemen gehad met het tapsysteem. Om 

dit op te lossen is sv AVIOS een samenwerking aangegaan met Heineken en hebben we in de 
winterstop een nieuw tapsysteem geïnstalleerd. Ook de lekbakken, spoelbak en het glaswerk 

zijn vernieuwd. Een heerlijk helder biertje dus, maar het beleid blijft natuurlijk wel 

onveranderd: onder de 18 géén alcohol en tijdens jeugdwedstrijden wordt er niet getapt. 

Via deze weg dank aan de vrijwilligers die de installatie van het tapsysteem mogelijk hebben 

gemaakt! 

 VOORUITBLIK ACTIVITEITEN 

Naast het jubileum, staan de komende tijd onderstaande wedstrijden en activiteiten op de 

planning van sv AVIOS/DBV: 

• 12-03-2023  14:00  AVIOS/DBV 1  – DVSG 1  

• 19-03-2023  14:00  AVIOS/DBV 1  – SCD’33 1 

• 26-03-2023  14:00  SCP 1    –  AVIOS/DBV 1 

• 02-04-2023  14:00  AVIOS/DBV 1  –  BATAVIA 1  

• 16-04-2023  14:30  WVW 1   – AVIOS/DBV 1  

• 23-04-2023  14:00  AVIOS/DBV 1  – AQUILA 1 (DERBYTIME!) 

• 14-05-2023  14:00  AVIOS/DBV 1  – UNITAS’28 1 

• 21-05-2023  14:30  VICTORIA ‘25 1 - AVIOS/DBV 1 

 
Let op: Houd voetbal.nl in de gaten voor afgelastingen of wijzigingen in het programma. 

 

De nieuwsbrief van sv AVIOS/DBV wordt mede mogelijk gemaakt door de gouden sponsoren 

van sv AVIOS: Bakkerij Gremmee, Foepy’s aan de Maas, PBE Bouw, Roelofs Tuinen & Planten. 

Ook jouw steentje bijdragen? Ga naar www.sv-avios.nl en bekijk de mogelijkheden! 

 

Contact: secretaris@sv-avios.nl 
 

 www.sv-avios.nl 

 s.v. AVIOS  

 AVIOSDBV 
 


