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Voorwoord

Hier is 'ie dan! Met enige trots willen wij U het jubileumboek
aanbieden ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan. AVIOS
bestaat 75 jaar en dat willen we weten ook. Al twee jaar geleden,
begon de jubileumcommissie met het organiseren van diverse
activiteiten. We hebben met behulp en inzet van diverse mensen,
een volgens ons, aardig programma op poten weten te zetten.

In 75 jaar is ons cluppie ver gekomen. We hebben pieken
gekend, dalen, vreugde en verdriet. Maar bovenal ging het in al
die jaren om de sport. Sport die mogelijk gemaakt wordt door u.
Avios heeft bij alle teams de nodige kampioensteams gekend.
Alle vrijwilligers, spelers, de gemeente, sponsors en niet te ver-
geten de spelersvrouwen, willen we dan ook hartelijk danken.
Heugelijk is ons 75-jarig bestaan, niet in het minst omdat we momenteel kunnen spreken van
een gezonde vereniging met een grandioos sportpark. Daarbij een ledenaantal waarbij de
jeugd gelukkig de boventoon voert. Voor een dorp als Alphen zijn we hier ook trots op. We
hopen daarom ook de komende jaren een beroep op u allen te mogen doen om het voetbal in
Alphen nog eens decennialang te mogen behouden. Op naar de honderd!

U zult in deze jubileumuitgave veel oude gezichten herkennen. Personen die bijzonder
belangrijk zijn geweest voor AVIOS. Zonder hen geen geschiedenis en zonder geschiedenis is
er ook geen heden. We zijn natuurlijk bezig geweest met het benaderen van vele oud-leden,
waarvan er toch velen op de reünie zullen verschijnen.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier met deze uitgave en graag tot ziens op ons sportpark
Mariaveld. 

Namens het bestuur van AVIOS,

Henk Fenten
Voorzitter
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De Jubileumcommissie   75 jaar AVIOS

Boven: Adrie van Hoogstraten, Erik Lagarde, Albert Merkx, Toon van Teeffelen, 

Ton van Zonsbeek  Midden: Wieteke Toebast, Bernadet van Zwam, Anky van Nuland, 

Cees Wegman, André Horstmann Onder: Henk Fenten, Bert van Wichen, Ties van Zon



Historisch Overzicht Avios 1933-2008

Dit historische overzicht beschrijft de afgelopen 75 jaar van onze voetbalvereniging Avios.
Ontdek aan de hand van verhalen hoe de club is ontstaan, welke kampioenstitels Avios heeft
behaald en de mooiste herinneringen van leden, trainers en vrijwilligers.

Balletje trappen op het weiland

In de dertiger jaren is er weinig vertier voor de jonge jongens uit Alphen. Jan Tijssen vertelde:
“In die tijd kwamen wij op de Schans bijeen om een partijtje te voetballen. Achter het water-
machien bij Greep. We moesten toen 5 cent betalen en Johan van der Voort zorgde dan voor
de bal. Wat hij overhield bewaarde hij voor de volgende bal, want ze waren nog niet van leer
en dus heel gauw stuk.”

Al snel richten de vrienden samen een eigen voetbalclubje op. Aan het 'Steegske', nu de
Elsweg, huren ze van Albert van Heck een stuk weiland voor 25 gulden per jaar. Daarvoor moe-
ten ze het veld wel zelf klaarmaken en de greppels dichten. En ze beloven de boer dat het vee
niet gestoord zal worden. 's Avonds na het voetballen worden de doelpalen van gekapte 'slie-
ten' uit knotwilgen weer netjes weggehaald. 

Voor een complete voetbaluitrusting is natuurlijk geen geld beschikbaar. “Maar met oude
werkkleding en geleende of gekregen, afgedankte werkschoenen voelden wij ons toch in voet-
baltenue”, aldus Koos Auwens.

Na een tijdje spelen de Alphense jongens tegen het derde elftal van Dreumel. En ze verliezen
helaas. Uit deze tijd stamt ook het verhaal van een gestaakte wedstrijd tegen Dreumel, doordat
een van de Dreumelse spelers een damesonderbroek aan had!

Dit voetbalclubje is overigens niet het enige groepje in Alphen. Aan het Kerkeind is een zelfde
soort club, zij spelen op de Mariakamp. Op een gegeven moment gaan de jongens samenwer-
ken. 

1933 - De club krijgt vorm

Op een zondagmorgen in 1933 vraagt Hendrik Daanen aan Peter Lammers of hij in het bestuur
van de voetbalclub wil komen. Lammers heeft daar wel oren naar. Hij heeft in zijn geboorte-
plaats Vlodrop al in het bestuur van de voetbalclub gezeten, is een jaar scheidsrechter geweest
en heeft bovendien nog een half jaar bij Wamel gespeeld. 

Om het hele dorp achter de voetbalclub te krijgen wordt het bestuur uitgebreid met enkele
mensen met aanzien: Jan van Wichen, Fons Sas en Albert Derks. Gerrit Smits was al bestuurs-
lid. De eerste keer vergaderen zij in de harmoniezaal op Greffelen. Fons Sas wordt voorzitter
en dat blijft hij bijna 20 jaar. Peter Lammers wordt secretaris van de club.
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Naam komt uit boekje

De naam VIOS is afkomstig uit een leesboekje voor de
lagere school. Peter Lammers is destijds onderwijzer in
Alphen en herinnert zich dat in het boekje twee voet-
balclubs tegen elkaar strijden: VIOS en Vogido. De eer-
ste springt eruit als meest populaire club. VIOS
(Vooruitgang Is Ons Streven) is naar aanleiding hiervan
gekozen als clubnaam.

“

“



Visnet als doelnet

Het voetbalveld 'De Molenkamp' (Heuvelstraat, huis van Ab van Wichen) huurt de club van
Coen van Wichen, voor 90 gulden per jaar. Het café van Coen van Wichen, aan het Hoekeind,
wordt uitgeroepen tot clublokaal van VIOS. 

In die tijd hoefde je bij de gemeente niet aan te komen met het verzoek om aanleg van een
voetbalveld. Daarom maken de leden het zelf. Het veld bestaat uit een paar akkers met grep-
pels ertussen. Wat egalisatie is wel nodig en daarom wordt er bij Jagtenberg afval van brand-
hout gehaald wat vervolgens in de greppels wordt gestopt en bedekt met grond. Een voorloper
van de huidige drainagesystemen! Met houtkrullen wordt voor de wedstrijd het ergste water
van het veld gehaald.

Afgedankte visnetten vormen een perfect doelnet. En om de doelpalen wordt prikkeldraad
gespannen, zo blijven de paarden er tenminste vanaf. Lijnen trekken is er ook nog niet bij. Er
wordt gewoon een greppeltje om het veld gestoken dat wordt opgevuld met zand. 

Een van de oudste VIOS-foto's

Boven: Gerrit van Heck, Jan Tijssen, Johan van der Voort, Jupke van Os, Hendrik Daanen.

Midden: Wim Henzen, Wim van Schayk, Has Jansen.

Onder: Marinus van Os, Bertus Henzen, Marinus Henzen.

De entree voor de wedstrijd is een dubbeltje. Sommige mensen blijven daarom liever vanaf de
straat naar het voetballen kijken. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Er moest een schut-
ting komen. Albert Derks maakt de schutting met Leeuwense planken. In die tijd denkt de club
al commercieel, want aan de straatkant van de schutting worden reclameborden aangebracht.
Maar op last van de gemeente moeten de borden aan de andere kant gehangen worden.

3



Pastoor trapt af

Pastoor Peters wordt geestelijk adviseur van VIOS. Met een toespraak en de officiële aftrap
opent hij het terrein 'De Molenkamp' op Hemelvaartsdag 1933. Er is veel publiek. Waaronder
ook enkelen die hun eerste en tegelijk hun laatste stap op het voetbalveld zetten; zij spreken
er schande van dat die jongens daar zo met hun blote benen op het veld lopen.

Tijdens het lof op zondagmiddag mag er niet gespeeld worden van pastoor Peters, daarom
komt er een gemeentelijke verordening dat er tussen 14.15 en 15.15 uur niet gevoetbald wordt.
De wedstrijden beginnen om half een of half 4 's middags. Hierdoor kwam het wel eens voor
dat voetballers geen tijd hadden om zich om te kleden voor ze naar de kerk gingen en met de
klei nog aan de schoenen achterin de kerk stonden.

Van blauw-wit naar oranje-zwart

In de beginjaren zijn blauw en wit de clubkleuren van VIOS. Als er nieuwe tenues moeten
komen, besluit Peter Lammers om over te gaan op het huidige oranje en zwart, overigens niet
geheel toevallig ook de kleuren van zijn geliefde club uit Vlodrop. Kleedkamers zijn er dan
nog niet, in een oude schuur worden de voetbaloutfits aangetrokken. Van een trainer is ook
geen sprake en het vervoer naar de wedstrijden ging per fiets. 

VIOS kampioen: 5-4 tegen Unitas 2

Het is 1937 en het eerste kampioenschap voor VIOS, in de 2e klasse B van de voetbalcompeti-
tie Maas en Waal, is een feit. Tegen Unitas 2 winnen de mannen met 5-4. De opstelling heeft
nogal wat voeten in aarde. Peter Lammers: “De opstelling voor deze beruchte wedstrijd is
gemaakt bij Martien van Rossum in de bakkerij. Meestal plakte ik dat ding maar aan, en dan
was het wel goed, want er waren precies elf man. Maar die zondag hadden we er twaalf.” De
elftalcommissie werd daarom bij elkaar geroepen. “Het ging erom of Martinus Henzen mee
zou doen of Toon van der Voort. De laatste kreeg de meeste stemmen.”

Harrie van Heck en Frans van Lent zijn bevriend met Marinus en haakten af toen ze hoorden
dat hun kameraad niet mee mocht doen. “En we hadden expres die dag twee reserves opge-
steld, iets wat we anders nooit deden.” 's Morgens wordt er altijd gebuurt bij de kerk en
Lammers zegt tegen de reserves dat ze toch meevoetballen. Peter Lammers legt het verhaal uit
aan de jongens en zegt: “Zodra de scheidsrechter fluit, zorgen jullie dat je als eerste op het
veld staat, en dan ga je er niet meer af. En tegen niemand zeggen!” Zoals Lammers hoopte ver-
tellen de reservespelers het natuurlijk aan hun ploegmaten. Als de scheidsrechter het startsig-
naal voor de wedstrijd geeft, staan Harrie en Frans direct op het veld!
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VIOS was een echte vrijgezellenclub, want zodra
je trouwde mocht je niet meer voetballen!

““



De kampioenswedstrijd haalde de krant.

In het kampioenselftal stonden de volgende spelers.

Piet Hol en zijn mannen
Al snel na de kampioenszege volgt de oorlog. Er wordt uiteraard weinig gevoetbald.
Verschillende Maas en Waalse clubs bestaan zelfs niet meer. Als er gespeeld wordt dan is het
vriendschappelijk. Alleen in het seizoen 1942-1943 wordt een beperkte competitie gespeeld.
Deze en de jaren na de oorlog zijn de jaren van Piet Hol en zijn mannen. Piet breekt drie keer
zijn been, maar komt telkens weer terug op het veld.

Vechten met fietspompen
De oorlog is inmiddels voorbij en VIOS pakt het voetballen weer op. De KNVB stuurt 16 schoe-
nenbonnen voor de spelers. In 1946 doen er drie elftallen mee aan de competitie. Dat jaar staat
te boek als een berucht jaar. Tijdens de jaarvergadering op 18 september spreekt de voorzitter
zich uit over het schandalige gedrag van de spelers na afloop van een wedstrijd tegen Unitas.
Er is met fietspompen geslagen, met stenen gegooid en een speler wordt zelfs geschorst. 
In diezelfde jaarvergadering wordt het bestuur uitgebreid tot zeven personen: Fons Sas, Bertus
Henzen, Hendrik Derks, Antoon van der Voort, Harrie de Leeuw, Piet van Tuil en J. Menting.
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Degradatie! Of toch niet?

Het competitiejaar 1946-1947 eindigt aanvankelijk vervelend voor VIOS. Ze worden derde van
onderen, gelijk met Afferden. VIOS heeft echter een beter doelgemiddelde. Het bestuur van
de afdeling Nijmegen besluit dat er een beslissingswedstrijd gespeeld moet worden. Afferden
wint met 2-1 en de degradatie voor VIOS lijkt een feit. Maar de Alphenaren protesteren in
Nijmegen en bij de KNVB. Ze moeten namelijk vijf spelers missen die naar Indië moeten met
het leger. Bovendien komen mensen niet kijken naar wedstrijden tegen tweede elftallen: een
onredelijke verlaging van het spelpeil én een financiële dreun voor de club.

Een overtuigende 10-0 overwinning tegen Afferden II in de volgende competitie en een hand-
tekeningenactie van alle voetbalverenigingen in Maas en Waal brengt het afdelingsbestuur in
Nijmegen aan het twijfelen. Op 21 oktober komt het verlossende bericht; de degradatie wordt
teruggedraaid! Een unicum en een mooie start voor de viering van het 15-jarig bestaan.

Het programma van het feestweekend in 1948. VIOS bestaat dan 15 jaar.
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1948-1949 - Een topseizoen

Het seizoen 1948-1949 is een hoogtepunt voor VIOS. Drie seniorenelftallen en een juniorenelf-
tal doen mee aan de competitie. Het eerste elftal speelt erg sterk. En het publiek stroomt mas-
saal toe. Niet alleen bij thuiswedstrijden is de belangstelling groot, twee bussen met suppor-
ters trekken naar Hernen. Enkele doorzetters verkiezen de sterke wind boven de volle bussen.
Het is de enige wedstrijd die de VIOS-mannen verliezen dat seizoen. Ze worden kampioen van
Maas en Waal!

De kampioensploeg van 1949

Van links naar rechts: Cobi van Rossum, Arnold Hol, Has van Os, Harrie van de Wert, 

Broer Termeer, Toon van Erp, Tiny van de Wert, Antoon van der Voort, Bernard van Geffen, 

Piet Hol, Grad van der Voort, Wim van de Velden (Mzn)

Dan volgen de promotiewedstrijden voor een plaats in de 'grote' KNVB, VIOS speelt tegen
Germania, OSC en Havo. Helaas verliest VIOS alledrie de wedstrijden. Financieel legt het kam-
pioenschap de club echter geen windeieren. Er wordt ruim 1300 gulden aan entreegelden bin-
nengehaald. En dat terwijl er maar een kwartje entree wordt gevraagd. Tijdens de kampioens-
wedstrijd tegen Leones 2 op 20 maart 1949 staan er maar liefst 700 supporters langs de lijn.

In gesprek met........

Cobi van Rossum

Bij het 60-jarig jubileum in 1993 krijgt Cobi de

gouden KNVB-speld voor bewezen diensten.

Cobi van Rossum (80) werd lid van AVIOS toen
hij 16 jaar was. Hij heeft in al die jaren heel veel
taken gehad binnen de vereniging. Op en rond de
velden een zeer actief clublid.
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“Mijn eerste wedstrijd herinner ik me nog goed” vertelt hij. “Vanaf je 16e kon je lid worden van
de A-junioren. Elftallen voor jongere spelers waren er nog niet. Wij moesten een wedstrijd
spelen tegen Unitas. Het was 17 september 1944. Op die dag begon ook operatie Market
Garden. Toen wij op het veld het geschut in de verte hoorden, wilden de jongens uit Wamel
begrijpelijk genoeg naar huis. De wedstrijd heeft maar een half uur geduurd.”

Na een paar wedstrijden met de A-junioren en het 3e en 2e elftal kwam Cobi al vrij snel in het
eerste terecht. Ruim twintig jaar verdedigde hij vervolgens het doel van AVIOS-1. Zijn laatste
wedstrijd was tegen SDOO, die werd net als de eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen.

Actief op veel fronten
Naast het keepen waren er verschillende functies waar Cobi zich mee bezig heeft gehouden.
Hij was onder andere jeugdleider van de A-junioren, secretaris, wedstrijdsecretaris, grensrech-
ter, lid van de onderhoudscommissie en consul. 
“Als consul moest je vroeg uit de veren. Je was dan verantwoordelijk voor de veldkeuring. Kan
er gespeeld worden of niet. Eerst naar het voetbalveld om te kijken hoe de velden erbij lagen.
Als er niet gespeeld kon worden naar het kastje, dat jarenlang bij de bakkerij van Gerrit van
Rossum aan de muur hing, om de wedstrijden te annuleren.”
“In de onderhoudscommissie zaten we met zijn drieën; Johan van Rossum, Wim van Uden en
ik. In principe waren we daar een halve dag per week aan kwijt, maar het kwam regelmatig
voor dat we anderhalve dag bezig waren. Tegenwoordig staat Gijs van Hoorn er alleen voor.”
Als secretaris zat Cobi lange tijd in het bestuur van AVIOS. “Je moet me niet vragen hoe lang ik
al die functies precies beoefend heb hoor. Je moet zoiets met plezier doen en dan tel je de
jaren niet. Het is ook belangrijk dat de samenwerking goed is. Fouten maakt iedereen. Maar als
je eerlijk kunt zeggen dat je een fout hebt gemaakt, moet je daarna weer gewoon verder kun-
nen gaan. Gelukkig heb ik in mijn tijd met vier heel goede voorzitters samengewerkt; Piet Hol,
Cees Strik, Ton van Zonsbeek en Corjan Strik. Dat mag ook wel eens gezegd worden, want
zonder een goede voorzitter begin je als secretaris ook niets.”

Niet alleen in de club maar ook bij de KNVB was Cobi actief. Hij zat hier o.a. in de het bestuur
van de medische sportkeuring en was een jaar of 5 lid van de commissie Toto/Lotto. Verder is
hij jarenlang als scheidsrechter actief geweest op de velden in de verre omtrek. “Ook met de
mensen van de KNVB heb ik altijd goed kunnen samenwerken”.

Hoogtepunten
Als je zo lang lid bent van een vereniging maak je natuurlijk van alles mee. De ene anekdote
na de andere wordt dan ook verteld. “Maar het mooiste voor een club zijn toch de kampioen-
schappen en de jubilea”, vindt Cobi. Zelf is hij met het eerste elftal 1 keer kampioen gewor-
den. Dat was in 1949. “In latere jaren hadden we hier een aantal goede trainers; Henk
Verbruggen, Theo Robben, Ben Werts en Charles van Husen en in Tiny Hooymans een heel
goede verzorger. Daar hebben we als AVIOS mooie kampioenschappen mee behaald. Toen we
in 1997 kampioen werden bij Diosa, was in Alphen de braderie aan de gang. Terug in Alphen
werden we op een vrachtwagen naar het kerkplein gereden. Daar kregen we op het podium
een echte huldiging op een vol plein. Prachtig was dat.”

“En dan de 50- en 60-jarige jubilea. Dat waren ook heel mooie feesten waar het hele dorp bij
werd betrokken.” Bij het 50-jarig jubileum kreeg Cobi de zilveren bondsspeld van de KNVB uit-
gereikt voor bewezen diensten en bij het 60-jarig jubileum kwam hier nog de gouden bonds-
speld bij.

Als we vragen naar het clubgevoel van AVIOS, antwoordt Cobi: “Ik denk dat iedereen dat wel
kent. Iedere club is toch voor zijn eigen dorp, de beste. Ik spreek nog wel eens mensen die al
heel erg lang Alphen uit zijn, maar altijd wordt er toch nog even naar AVIOS geïnformeerd. Dat
zegt eigenlijk genoeg. Ik wens AVIOS dan ook voor de toekomst heel veel sportiviteit toe en
op naar het volgende jubileum!”
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Van de Molenkamp naar het Hoekeind
Op 1 januari 1950 wordt de huur van De Molenkamp opgezegd. Het bestuur gaat op zoek naar
een nieuw terrein en vindt een stuk uiterwaard vlak bij het clublokaal. Jan van Wichen pacht
dat stuk land van De Domeinen en is bereid om de voetbalclub het veld te verhuren voor 120
gulden. Het weiland wordt omgetoverd naar een mooi voetbalveld en in september van dat
jaar vindt de opening plaats.

De openingswedstrijd in 1950

VIOS bestaat twintig jaar!
Het twintigjarig bestaan viert VIOS met een receptie en een feestavond en het hoogtepunt:
een unieke show van de Motorkozakken. Dit evenement brengt wat extra geld in het laatje
voor de club. Ook de geslaagde fancy fair met medewerking van enkele andere vereniging
levert een leuk centje op.

Groepsfoto ter ere van het 20-jarig bestaan in 1953

9



Dat VIOS een warme club is met hart voor de gemeenschap blijkt op 20 augustus 1953. De
voetballers organiseren een speciaal toernooi ten behoeve van de fanfare St. Lambertus, die
wat krap bij kas zit. In de jaren daarna volgen nog wat activiteiten, waaronder optredens van
toneelgroep 'De Rosita's', waarvan de opbrengst wordt gedeeld met korfbalclub Roda.

Er wordt een nieuwe lichtmast gezet en er komt een trainer, Broer Termeer. Thé Lagarde houdt
het terrein bij en Antoon Appeldoorn zorgt voor het materiaal. Er zijn dan 42 seniorenleden
die elke week 15 cent contributie betalen. Ook zijn er 18 juniorenleden.

In deze periode verandert ook de naam van VIOS in AVIOS.

Supporters Maken Avios Sterk
Afgekort wordt dit SMAS. Op 1 mei 1956 wordt deze enthousiaste supportersvereniging opge-
richt. Iedereen van 15 jaar en ouder kan lid worden voor een gulden inschrijfgeld en 10 cent
contributie per week. Vijf bestuursleden trekken de kar: Antoon Appeldoorn, Tonia Hol, Joke
van Os, Gerrit Steenbruggen en Martien de Leeuw. De gekozen busleider heeft een seizoen
lang de leiding over de supportersbussen.

Buschauffeur valt in
AVIOS 2 promoveert in 1956 naar de reserve 1e klasse. Op 3 januari 1957 speelt het eerste elftal
in Opheusden. Tijdens de thuiswedstrijd zijn er wat voorvalletjes geweest, waardoor niet alle
spelers meedurven naar Opheusden. Geen probleem, want de buschauffeur helpt de jongens
uit de brand door in te vallen.

Een van de beste spelers dat jaar is Leo de Leeuw. Hij is op dat moment dienstplichtig soldaat.
AVIOS kijkt met schuine ogen naar de dreigende degradatie. Daarom verzoekt AVIOS de
Generaal de Bonskazerne in Grave om Leo elke zondag vrij van dienst te geven, zodat hij mee
kan voetballen.

Persil-actie
In 1957 begint Tonia Hol voor AVIOS met de Persil-actie. De verzamelde lege waspoeder-
emmertjes leveren de club elk jaar wat geld op. Ook de voetbaltoto van Piet van Tuil en Frans
van de Wert brengt extra centen in de kas.

Een kwart eeuw AVIOS!
Het zilveren jubileum op 26 mei 1958 wordt uiteraard gevierd. Eerst een Heilige Mis en daarna
de koffietafel. De oud-leden van AVIOS brengen een leuk cadeau mee naar de receptie: elf
shirtjes. En er wordt natuurlijk gevoetbald op deze feestelijke dag. Ook is er een loterij
gepland, maar om onbekende redenen neemt de politie het loterijgeld in beslag. Maar geen
nood, een nieuwe verloting wordt opgezet en later komt het in beslag genomen geld toch nog
terug.

Gehavende Piet Meijs
In december 1959 vindt de derby Aquila 1 - Avios 1 plaats. Geen rustige pot voetbal, zo blijkt
uit het wedstrijdrapport. Piet Meijs wordt van achteren door een paar heethoofden bespron-
gen en loopt de nodige klappen op, om uiteindelijk met een aan flarden gescheurd shirt uit de
strijd te komen.

Opknapbeurt veld doet wonderen
Begin jaren zestig wordt het veld flink opgeknapt. Nieuwe graszoden voor de goals, vangnet-
ten achter de goals en een nieuwe afrastering. De gemeente maait het veld voortaan en de
hoek van de weg naar de Loswal wordt dichtgepoot met populieren om niet-betalende sup-
porters het zicht op het veld te ontnemen. Met de kersverse kleedkamers onder het zaaltje bij
Antoon van Wichen voelt AVIOS zich de koning te rijk. En als klap op de vuurpijl promoveert
het eerste elftal naar de hoofdklasse. 
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De kosten voor een trainer vallen nog reuze mee!

De jeugdopleiding krijgt ook in die tijd al de aandacht. Antoon van der Voort, Frans Derks en
Cobi van Rossum volgen de opleiding tot jeugdleider. In 1961 gingen ze 16 avonden naar
Druten voor de cursus en ze behalen alledrie het basisdiploma.

Het gaat financieel gezien best goed met AVIOS in 1962. Dat blijkt ook uit onderstaand verslag. 

Frans van de Wert verruilt de elftalcommissie voor het secretariaat-
schap. Hij neemt het stokje over van Antoon van der Voort. De laatste
neemt in 1968 met pijn in het hart afscheid na 30 jaar van toewijding
en liefde voor de club. Antoon wordt benoemd tot erelid en ook de
KNVB toont zijn waardering door hem buitengewoon lid van verdien-
ste te maken. Van der Voort verrast AVIOS op zijn beurt met een
mooie clubvlag. 

“

“



AVIOS groeit
In de 2e helft van de jaren '60 degradeert AVIOS 1 uit de hoofdklasse. Ondertussen groeit de
club uit zijn jasje. In 1967 nemen er al 7 elftallen deel aan de competitie. Vijf jaar later zijn dit
er maar liefst 12. Tijd om eens over een nieuwe locatie na te denken dus. Het ene veld aan de
dijk is simpelweg te klein.

Democratie in de club
Met de komst van Piet Nuijs als voorzitter (1968-1971), doet ook de democratiseringsgedachte
zijn intrede in de vereniging. Een aantal jongeren wordt lid van het bestuur en vernieuwende
ideeën worden in de praktijk gebracht. Daarnaast kiezen de elftallen voortaan zelf hun aan-
voerder en er zijn vaker ledenvergaderingen om het contact tussen bestuur en leden te bevor-
deren. 

Dan wordt de eerste jeugdcommissie gevormd, bestaande uit Johan Strik, Coen van Wichen,
Mari Jansen, Toon Engelbart en Hennie Auwens. In de jaren daarna gaat de jeugdcommissie
steeds zelfstandiger opereren. 

Tot slot organiseert AVIOS baraque-toernooien en komt er een internationale vriendschap tot
stand tussen Rheinhausen en AVIOS. Een uitwisseling in 1969 bekroont de vriendschapsband. 

Kluporgaan 't Krukske
In 1969 rolt de eerste editie van clubblad 't Krukske uit het stencilapparaat. Johan Strik en Cor
van Ooyen vormen de redactie van het blad dat de onderlinge verbondenheid en openheid
binnen de club moet bevorderen. Met de medewerking van enkele adverteerders wordt het
'kluporgaan' enkele jaren uitgegeven, maar dan gaat het toch ter ziele door geringe animo. 

In deze editie van 't Krukske is te lezen dat Leo van Lent het derde elftal kampioen wil maken.
Als dit lukt, schenkt Leo 25 gulden aan AVIOS, zo belooft hij. En AVIOS 3 wordt inderdaad
kampioen in 1970-1971. Het eerste elftal degradeert overigens dat jaar naar de 2e klasse na een
beslissingswedstrijd in Wamel tegen UNI uit Bergharen. Een jaar later volgt AVIOS 2 dit slechte
voorbeeld.

16.200 kolommen
Piet van Tuil stopt in 1969 als bestuurslid en daarmee ook zijn penningmeesterschap voor de
voetbaltoto. Een flinke klus. Een paar cijfers ter illustratie: 16.200 ingevulde kolommen, 8.100
opgeplakte zegels, ruim 8.000 geïncasseerde guldens en 4.000 mensen over de vloer. De toto
levert AVIOS 1.600 gulden op. Chris van Avezaath neemt de taken van Piet over. In dat jaar
neemt ook Frans van de Wert wegens ziekte afscheid van het bestuur. Hij is dan secretaris en
penningmeester van de vereniging. Coen van Wichen vervangt Frans. In 1972 worden zowel
Piet als Frans benoemd tot erelid van AVIOS.
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De Maas en Waal-cup wordt geboren
In 1970 bedenkt AVIOS dat het wel leuk zou zijn om een bekercompetitie op te zetten voor
alle eerste elftallen van de Maas en Waalse clubs. Aan het einde van reguliere competitie van
1971 gaat de strijd om de Maas en Waal-cup van start. De clubs DSZ, UNI, DIO, AAC, Unitas,
SCD, SCP en AVIOS doen mee. In de finale staan AAC en Unitas. AAC neemt uiteindelijk de
wisselbeker mee naar huis. Een jaar lang pronkt de cup in hun prijzenkast. 

Daar komen de dames!
AVIOS begint in 1972 als een van de eersten 
in de regio met een dameselftal. 
De oproep in dagblad De Gelderlander 
levert een stroom aan enthousiaste 
reacties van vrouwelijk voetbaltalent op.

Er wordt meteen met twee elftallen deelgenomen aan de competitie. En met succes! Het eer-
ste dameselftal wordt op overtuigende wijze kampioen. De meiden zijn hartstikke trots.
Slechts één verliespunt, 50 doelpunten voor en maar 5 tegen. De gemiddelde leeftijd van dit
gouden elftal is maar net 15 jaar. 

Het kampioenselftal van de dames

Boven: Ciska van den Boogaard, Diny van Mil, Net van Wichen, Toos van Lent, Marjan Oorthuis,

Helmien van Wichen, Hannie Henzen, Henk van den Boogaard (trainer), Onder: Thea van de

Broek, Bernadet van Os, Marijke Oorthuis, Maria Derks, Maria Smits, Maria van Os.
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In gesprek met........

Bernadet van Zwam

Bernadet van Zwam (49) is vanaf het begin, in 1972, lid van het
damesteam. Ze vertelt over de gouden tijden en over de hilarische
momenten met de meiden. Geen wonder dat ze nooit definitief
afscheid neemt, maar telkens weer terugkomt!

In 1972 stond er een oproep voor een Alphens dameselftal in
de krant. “Ik was toen 13 jaar en ben meteen lid geworden. Het
krantenbericht vond ik geweldig en ik heb het destijds meteen
in mijn schoolagenda geplakt, zo leuk vond ik het.” De animo
was groot. “We startten met twee elftallen. Mijn zus Maria was
er ook vanaf het begin bij.” Dat de AVIOS-meiden voortvarend
van start gingen is bekend: ze werden meteen twee keer achter
elkaar kampioen! 

Maas en Waal-cup
“Het hoogtepunt was het winnen van de Maas en Waal-cup in
1987. Unitas organiseerde dat jaar het toernooi. Het grappige
was dat Unitas zich helemaal had voorbereid op de winst en vanalles geregeld had in de kanti-
ne. Wij zijn na afloop met z'n allen naar het Anker gegaan om het flink te vieren. En ja, daar-
door verloren we de volgende dag meteen weer een wedstrijd!”

Henk van den Boogaard was de eerste trainer, daarna volgden onder meer Martien de Leeuw,
Adri van Lent, Ab de Leeuw, Wim van Ooijen, Toon van Teeffelen, Toon Engelbart en Gerrit
Pasman. Bernadet begon als laatste vrouw maar Ab zette haar op mid-mid. “Hoe ouder ik
wordt, hoe meer ik moet lopen”, lacht Bernadet. “Tijdens een blessure ben ik ook even keeper
geweest, maar dat was niet zo'n succes. Ik had last van mijn knie en mocht eigenlijk helemaal
niks doen, maar ik kon het toch niet laten om op het veld te staan.”

Jullie weten de weg wel, hè?
De trainers zorgden goed voor de dames. “We hebben altijd veel speelsters van buiten het
dorp gehad. Gerrit Pasman vond het maar niks dat die meiden in het donker moesten komen
trainen, daarom haalde hij ze altijd netjes op, en ik bracht ze dan vaak weer neer huis”, vertelt
Bernadet. Over het vervoer van en naar wedstrijden kan Bernadet genoeg vertellen. “Louis de
Ruiter reed ons vaak in een busje en later kreeg Martien de Leeuw zelf ook een bus. Antoon
Last bracht ons ook geregeld weg.” Gerrit hield de dames goed scherp. “Als we wegreden
vroeg hij altijd: Jullie weten de weg wel, hè? Dat wisten we meestal niet en dan reden we maar
op goed geluk. In Nijmegen wist Gerrit het wel: Hier moeten we zijn! We stonden bij DVE,
maar zij hadden helemaal geen dameselftal. Bleek dat we bij Trajanus moesten zijn!” Toen de
dames zelf een rijbewijs kregen was dat ook geen garantie voor een vlekkeloos vervoer. “We
zaten soms zo te kleppen dat we afslagen misten.”

Gezelligheid troef
Het damesteam is niet alleen een goed team dat telkens weer op jonge aanwas kan rekenen,
het is vooral ook erg gezellig. “Er is een goede saamhorigheid, ondanks het grote leeftijdsver-
schil. De meesten blijven ook lang lid. Elk jaar hebben we een uitje. We zijn wezen boerengol-
fen, waterskiën en hebben een weekend doorgebracht op de Veluwe.”

Tineke Hol was jarenlang de vaste verzorger van het dameselftal. Inmiddels heeft Joost Veens
zijn taak overgenomen. “Hij is onze vaste supporter!” Bernadet nam een paar keer afscheid,
maar bleef vaak meetrainen en werd dan toch weer opgesteld. Gelukkig blijft ze voorlopig
actief voetballen en zich inzetten voor AVIOS!
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Mariaveld nieuwe stek
Eindelijk is het langverwachte moment daar. De definitieve verhuizing van het Hoekeind naar
sportpark Mariaveld aan de Dijkgraaf de Leeuwweg. Aanvankelijk wordt er alleen getraind en
blijven de wedstrijden voorbehouden aan het veld aan de dijk. Dat blijft zo tot 1978, dan is ook
het tweede veld op het Mariaveld klaar. In dat jaar wordt het 45-jarig bestaan van AVIOS en de
ingebruikname van het nieuwe voetbalveld gevierd met een gezellige feestweek. 

In het begin bestaan de kleedkamers uit een houten keet. Diezelfde keet wordt een kantine als
de eerste twee echte kleedkamers klaar zijn. Op 29 november 1975 is de nieuwgebouwde kan-
tine af. Ter gelegenheid van de opening speelt oud-AVIOS tegen oud-Aquila. Een ouderwets
gezellige wedstrijd. Het beheer van de kantine ligt vanaf het prille begin in de bekwame han-
den van Sjaak en Mien van Os. Na 45 jaar is café Van Wichen dan geen clublokaal meer en
krijgt Jan van Wichen zijn stukje grond na dertig jaar weer terug. De verhuizing is compleet.

Glorieuze jaren '70
De zeventiger jaren staan in het teken van feest en overwinning. Het volgende indrukwekken-
de rijtje bevat de diverse kampioenschappen in deze periode. Vooral de dames laten flink van
zich horen.

De kampioenschappen:
1971 - AVIOS 3
1973 - AVIOS Dames
1974 - AVIOS Dames
1975 - AVIOS 3, AVIOS 4 en A-junioren
1976 - AVIOS 2 eindigt als 2e maar promoveert
1977 - AVIOS 2, A-junioren ongeslagen kampioen
1979 - A-junioren en AVIOS Dames
1980 - AVIOS Dames

1975 - AVIOS 4 kampioen

Boven: Geert de Jong, Jan van Ooyen, Piet van Mil, Tonny Lagarde, Johan Derks, Gerrit Pasman,

Theo Last, Chris van Avezaath (leider).

Onder: Joke de Jong, Leo van Lent, Lambert van Uden, Harrie van Dijk, Theo de Rijk.
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De opstellingen hangen sinds jaar en dag voor het winkelraam van
Gerrit van Rossum (voorheen Martien van Rossum). Bijna 60 jaar lang
maken de AVIOS-leden dezelfde gang naar de Schoolstraat om te zien
of ze 'erin' staan. Als Mien van Rossum in 1992 stopt met de bakkerij
wordt de opstelling voortaan opgehangen bij Ons Winkeltje.

In gesprek met........

Ton van Zonsbeek

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met AVIOS. De Dreumelnaar
kwam in 1971 naar Alphen en werd er al snel actief voor de voetbal-
club. “Ik ben een voetballer in hart en nieren”, aldus Ton van
Zonsbeek (61).

Zelf voetbalde Ton ook graag, maar een knieblessure maakte hier
begin jaren tachtig een einde aan. De meeste mensen kennen hem
echter als een grote bestuurlijke kracht binnen AVIOS. “In 1973
begon ik als jeugdleider en twee jaar later werd ik leider van de A-
junioren, nadat Broer van Rooij onverwacht overleed. Ook maakte ik nog enkele jaren deel uit
van het jeugdbestuur”, vertelt Ton. Een aantal jaren daarna, in 1981, werd Ton voorzitter van de
voetbalclub, een functie die hij overnam van Cees Strik. “Een leuke tijd, waarin we veel mooie
dingen mee hebben gemaakt. Natuurlijk zijn er ook problemen geweest, maar daar zijn we
altijd goed uitgekomen. In het bestuur werk je met veel verschillende mensen samen en ieder-
een heeft zijn eigen kwaliteiten. Daar leer je zelf ook weer van.”

Prestatie voor een klein dorp
Het sportieve hoogtepunt is voor Ton het moment dat het eerste elftal naar de 4e klasse KNVB
promoveerde. “Het was 1989 en we hadden een topelftal. Er waren op dat moment erg veel
goede spelers in Alphen en dat kwam toevallig allemaal samen in één elftal. Een geweldige
prestatie voor zo'n klein dorp.” Daarnaast heeft hij goede herinneringen aan zaken die zich
buiten het veld afspeelden. “Weekendjes weg met de selectie, het jeugdkamp en natuurlijk het
50- en 60-jarig jubileum. Maar ook de Hometrainer 3-daagse en de Stratenloop.”

Zilveren Speld
In 1997 nam Ton afscheid als voorzitter van AVIOS. Zijn werk slokte veel van zijn tijd op. Maar
dat was niet de enige reden voor zijn afscheid. “Soms is het tijd voor vers bloed. Nieuwe
gezichten. Een goede doorstroom op bestuurlijk niveau is wat een club nodig heeft, dat is zo
belangrijk.” Zijn periode als voorzitter wordt gekenmerkt door groei, er is veel verbouwd en
aangebouwd rond het sportveld. “Ik kijk er met plezier op terug. Ook op de contacten met de
KNVB, gemeente en met andere voetbalclubs.” In het jaar voor zijn aftreden kreeg Ton nog een
prachtige onderscheiding: een Zilveren Speld van de KNVB voor zijn jarenlange, tomeloze
inzet. “Ik werd verrast na afloop van een wedstrijd, echt geweldig! Ik ben er hartstikke trots
op.” Na zijn voorzitterschap was Ton nog twee jaar leider van het eerste elftal, met Charles van
Husen als trainer.

Thuiskomen bij AVIOS
“Nu ik verhuisd ben naar Helmond kom ik iets minder vaak naar AVIOS kijken, maar elke keer
dat ik hier weer kom, lijkt het alsof ik nooit ben weggeweest. Ik voel me er helemaal thuis”,
zegt Ton als hem gevraagd wordt naar het AVIOS-gevoel. “Voor de toekomst hoop ik dat
AVIOS een gezonde club blijft op sportief en financieel vlak, die leuk meedraait in de competi-
tie. Als ik het nu zo zie, dan gaat dat helemaal lukken. Met goede begeleiding en een sterk
bestuur hoop ik dat de club zelfstandig kan blijven. Tot slot heb ik veel vertrouwen in onze
groeiende jeugdafdeling.”
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Talentvol 2e elftal
Dit 2e elftal uit het jaar 1976-1977 heeft veel sterke voetballers voortgebracht. Een groot deel
van dit team heeft namelijk reserve 1e klasse gespeeld. Frans Merkx is bovendien een verdien-
stelijk scheidsrechter geworden na zijn periode bij dit elftal. De mannen poseren hier met hun
sponsor, Dhr. Van Os, en zijn rijdende schoenenzaak.

Boven: 

Dhr. Van Os (sponsor),

Toon de Leeuw, 

Johan van Wichen, 

Henk van Wichen, 

Geert Derks, 

Piet Derks, 

Marinus van Lith, 

Toon Engelbart, 

Bas van Zon

Onder: Joop Burgers, 

Tom van den Boogaard, 

Frans Merkx, 

Reinier van Os 

(zoontje sponsor), 

Kees Cruijsen, 

Ab de Leeuw

De competitie opnieuw ingedeeld
In 1979 stelt AVIOS de KNVB voor om de competitie voor de standaardelftallen van het zon-
dagamateurvoetbal te wijzigen. Grote motor achter dit idee is Cobi van Rossum. Er zijn twee 2e
klassen, waarvan er een zou moeten verdwijnen. De omvang van de competitie is te klein, met
alle gevolgen van dien. In 1981 gaat het experiment van start: een hoofdklasse, twee 1e klassen
en een tweede klasse. De proef valt gunstig uit voor AVIOS 1. Na twintig jaar weet Alphen
weer te promoveren. De uitwedstrijd tegen Bottendaal in Nijmegen is beslissend. Het team
onder leiding van trainer Henk Verbruggen is kampioen!

Boven: Adrie van Lent (grensrechter), Gerrit Smits, Adrie Peters, Toon van Deursen, Dick Smits,

Peter Hol, Hein van Toor, André Strik, Henny Auwens, Henk Verbruggen (trainer).

Onder: Kees Sas, Tom van den Boogaard, Peter van Doornik, Benny de Leeuw, Erik Lagarde, 

Bert van Wichen.
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AVIOS 50 jaar!
Het is mei 1983 en voetbalvereniging AVIOS ziet Abraham. De feestcommissie doet er alles aan
om een fantastische feestweek neer te zetten, en niet zonder resultaat. Samen met de
Alphense bevolking wordt het gouden jubileum een onvergetelijk feest. Ruim 3000 mensen
nemen deel aan de meest uiteenlopende activiteiten. Van de reünie en quizavond, tot de disco
in de stijl van AVRO´s TopPop. Hoogtepunt is de Alphense avond waar 64 plaatselijke artiesten
optreden. Deze avond is de voorzet voor wat later de Alphse Bonte gaat heten. 

Geen boerenkoolvoetbal
Op 12 mei 1985 haalt AVIOS het kampioenschap in de 1e klasse binnen met een 5-2 overwin-
ning tegen Uni uit Bergharen. Promotie naar de hoofdklasse! Trainer Theo Robben heeft een
elftal dat zowel op technisch, als op tactisch gebied erg sterk is. Robben houdt niet van 'boe-
renkoolvoetbal', maar heeft des te meer met een fijne techniek: het 'stiften en slenzen'. Dat
alles in combinatie met een goede inzet. Het elftal is kwalitatief zeer krachtig en blinkt uit in
het uithoudingsvermogen. Een eigenschap die met name naar voren komt als er na het beha-
len van het kampioenschap een kroegentocht wordt gehouden!

Het kampioenselftal uit 1985

Boven: Henk van Erp, Gerrit Smits, Jos Lemmers, Peter Hol, Sjaak Derks, Ronny van Wichen,

Albert Merkx, Herman Merkx, Marcel Hol, Theo Robben

Onder: Theo Hol, Sjaak Meijs, Bert van Wichen, Maarten van Geffen, Benny de Leeuw, 

Erik Lagarde, Toon van Teeffelen

Theo Robben: “Mijn tijd bij AVIOS zijn de twee mooiste jaren uit mijn trainerscarrière. Het team
was een leuk stel bij elkaar. Ik zag meteen dat het goede voetballers waren, waarmee een kam-
pioenschap te behalen viel. Allemaal jonge jongens die een goede jeugdtraining hadden door-
lopen bij Wim van Ooijen. Daarna was het voor mij zaak om de conditie op peil te houden en
discipline en verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen. Aan het einde van het eerste seizoen
wist ik: hier zit meer in. Toen heb ik de jongens allemaal apart drie kwartier gesproken om ze
ervan te verzekeren dat ze het konden: jullie worden kampioen! Jullie kunnen als jonge men-
sen iets heel groots voor dit dorp betekenen. Om ze extra te motiveren heb ik toen beloofd
dat ze duizend gulden van me zouden krijgen als ze het zouden halen!
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Ik had het altijd over 'boerenkoolvoetbal', dat zeggen we in de Achterhoek als iemand bijvoor-
beeld een slechte pass geeft. Dat wilde ik dus niet zien. En dat die jongens elke week naar De
Stoep gingen droeg ook niet altijd bij aan het voetballen, ik vervloekte die tent soms! Maar
goed, het is gelukt om met deze geweldige groep talentvolle voetballers kampioen te worden.
Ik vind het ook mooi dat veel van die jongens nu nog hun steentje bijdragen binnen de vereni-
ging. Ik kijk terug op een fantastische periode in Alphen.”

Niet alleen het eerste elftal laat zich in dat jaar van zijn beste kant zien, ook het tweede elftal
wint met maar liefst 9 punten voorsprong de titel in hun klasse. Daarnaast zijn tevens de
dames bijna kampioen. Bijna, want door het terugtrekken van een team in de beslissende fase
van de competitie gaan de Beuningse Girls met de eer strijken. Maar de ware kampioenen zijn
toch de Alphense dames dat seizoen.

Het eerste seizoen in de hoofdklasse levert bijna weer een hoofdprijs op. Onder leiding van
de nieuwe trainer Henk Mulder gaan de mannen voortvarend van start. Maar op
Koninginnedag 1986 worden de titelkansen verspeeld in de thuiswedstrijd tegen de latere kam-
pioen Rood-Wit uit Groesbeek. Maar toch, alle lof voor AVIOS. Nog maar net in de nieuwe

klasse en direct een tweede plaats inne-
men, dat is niet niks. Als pleister op de
wonden worden twee toernooien wél
gewonnen: de Stuw-cup te Lith en
Rhelico in Deil.

Maas en Waal-cup: 2 AVIOS-kampioenen!
In het jaar 1986-1987 wint AVIOS maar liefst twee keer de Maas en Waal-cup. Eerst haalt AVIOS-
1 de beker binnen, daarna de AVIOS-dames. Een mooi afscheidscadeau voor damestrainer en
leider Adrie van Lent, een sleutelfiguur als het op de geschiedenis van het dameselftal aan-
komt.

In dat jaar zijn de E- en F-pupillen overigens eveneens zeer succesvol. Ze worden beiden kam-
pioen in hun klassen.

Het trotse damesteam
met de veroverde Maas
en Waal-cup, nadat ze
Unitas met 4-2 hebben
verslagen.
Boven: Susan Sas,

Ingrid Derks, 

Erica Pasman, 

Paula van Lent, 

Maria de Leeuw, 

Adrie van Lent (lei-

der), Annelies Derks,

Joan Luites, 

Annet Burgers

Onder: Gerdie Sas,

Bernadet van Os,

Maria van Os, 

Trudy de Leeuw, 

Jori van de Wert
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Sjaak en Mien
Op 25 juli 1986 nemen Sjaak en Mien van
Os afscheid van 'hun' kantine. Twaalf jaar
lang vormen de twee een vertrouwd en
gezellig gezicht van de AVIOS-kantine. 
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Hometrainer 3-daagse
Deze bijzondere wielerwedstrijd wordt jarenlang druk bezocht, uiteraard ook om de hoge
amusementswaarde. In 1987 komt er een einde aan dit evenement. AVIOS organiseerde de
Hometrainer 3-daagse in samenwerking met Schietvereniging De Alph.

Een ander samenwerkingsverband is die tussen AVIOS en tennisvereniging ATC. Zij organise-
ren vanaf 1985 een aantal keer de populaire stratenloop, de Kerst- en Nieuwjaarsloop. In het
topjaar doen er 135 hardlopers mee. Zestig vrijwilligers en de EHBO zorgen voor een vlekkelo-
ze organisatie.

Kampioenschap voor 3e elftal
In 1987-1988 staat AVIOS 3 op zijn kop: ze behalen het felbegeerde kampioenschap! Een pres-
tatie van formaat. Ook gezien het feit dat ze gedurende de hele competitie strak bovenaan
hebben gestaan.

Aapjes kijken en de Python trotseren
AVIOS bestaat 55 jaar en neemt daarom de jongste leden een dagje mee uit. De jeugdleden
gaan naar de Apenheul en pretpark Julianatoren. Terwijl de junioren naar de Efteling gaan en
daar de bloedstollende attracties niet kunnen weerstaan. Kortom, dolle pret!

Kampioen in de hoofdklasse!
Het absolute historische hoogtepunt in de AVIOS-geschiedenis is het behalen van het kampi-
oenschap in de hoofdklasse. Op 4 mei 1989 zet het enthousiaste team, onder leiding van trai-
ner Ben Werts en verzorger Tiny Hooymans, deze geweldige prestatie neer. Voor het eerst in
het dan 56-jarig bestaan van de club promoveert AVIOS naar de 4e klasse KNVB. 

Opvallend is dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Want AVIOS gaf Uni in 1985 ook al een
veeg uit de pan om er vervolgens met de titel vandoor te gaan.  

Tijdens de competitie wordt de strijd steeds spannender. De teams SVO, Heumen, NEC,
Groesbeekse Boys en AVIOS spelen de hoofdrollen. Op 9 april zou een beslissende tik kun-
nen worden uitgedeeld tijdens de topper tussen SVO en AVIOS in de Ooij. Maar helaas,
AVIOS gaat snoeihard onderuit. SVO wint met maar liefst 5-0. Het kampioenschap lijkt niet
meer haalbaar.

Ondanks de nederlaag blijft trainer Ben Werts optimistisch over de kansen van zijn team. Zijn
onverdeelde positiviteit slaat over op de spelers, met als resultaat 10 punten uit de laatste 5
wedstrijden. SVO, de enige overgebleven concurrent, kan de druk niet aan en laat punten lig-
gen.

Na de thuisoverwinning op Groesbeekse Boys (1-0) nemen de AVIOS-jongens alvast een voor-
schot op de feestvreugde. Het kampioenschap is in zicht! Het team blaakt van zelfvertrouwen.
Het zou de derde promotie in acht seizoenen betekenen.

Ben Werts: “In het eerste jaar dat ik bij AVIOS kwam presteerden we al redelijk, maar in het
tweede jaar ging alles perfect. We stonden het hele seizoen bovenaan. Al misten we bijna de
boot toen we in de Ooij een flink pak slaag kregen, maar daarna wonnen we alles. Het was een
leuke periode met een goed team. De kracht van dit team was dat elke linie goed bezet was,
zowel de achterhoede als voorin. Bovendien was het een hecht team. Een elftal met jonge spe-
lers en oudere, ervaren voetballers. De ouderen namen de jongeren mee op sleeptouw. Ze
hingen echt aan elkaar, erg mooi om te zien. En voor die klasse waren het ook nog eens zeer
goede voetballers.”
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Op 28 mei 1989 mag AVIOS, als kampioen van de afdeling Nijmegen, deelnemen aan de voor-
ronde van het landskampioenschap voor afdelingskampioenen te Malden. Door blessures en
schorsingen, en wellicht de naweeën van het huwelijksfeest van een teamgenoot, kan AVIOS
de wedstrijd niet met de gewenste kracht spelen. Ze worden laatste, maar deze geweldige
ervaring neemt niemand deze jongens meer af.

Als kroon op het seizoen wordt AVIOS uitgekozen tot sportploeg van de gemeente West Maas
en Waal. Ze krijgen de beker uit handen van de voorzitter van de Sportfederatie. 

De Alphense mannen die historie schreven in 1989.
Boven: Henk van Erp, Dick Smits, William Lagarde, Ronny van Wichen, Sjaak van Rossum, 

Theo Hol, Marcel Hol, Herman Merkx, Tiny Hooymans (verzorger), Ben Werts (trainer)

Onder: Ab de Leeuw, Erik Lagarde, Sjaak Derks, Rik-Jan Burgers, Benny de Leeuw, 

Toon van Teeffelen, Gerrit Smits

We zakken weg
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, zo blijkt. Het is
lastig om het topniveau vast te houden voor AVIOS 1. In het begin van de jaren '90 blijft AVIOS
nog twee seizoenen meedraaien in de 4e klasse KNVB. Daarna moeten de jongens afscheid
nemen van deze klasse.

Het eerste seizoen, 1989-1990, wordt gekenmerkt door wisselvalligheid, met als positieve uit-
schieter de winst in de uitwedstrijd tegen DSZ met 4-1.

Het seizoen daarop kent een moeizame start. Gelukkig volgt daarna een goede periode met de
overwinningen op Angeren, Trajanus en de latere kampioen Germania uit Groesbeek. Een
zwarte bladzijde is de wedstrijd van 9 december 1990: thuis tegen Orion. Dubieuze beslissin-
gen van de scheidsrechter, een verloren en gestaakte wedstrijd, geschorste spelers. Het stapelt
zich op. Het wil niet meer lukken, de rek is eruit en degradatie naar de hoofdklasse volgt.

Desalniettemin heeft AVIOS de voorgaande jaren een topprestatie neergezet met allemaal jon-
gens uit het eigen dorp. Met recht Alphens trots.

Derde elftal excelleert
AVIOS 3 blinkt uit door successen. In mei 1990 wordt het team kampioen met twee punten
voorsprong op de naaste belagers: Hernani en Olympia. Opvallend zijn de doelcijfers, maar
liefst 73 doelpunten uit 18 wedstrijden!
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Verjonging voor dames
Het damesteam voert begin jaren '90 een verjonging door. Het team met enkele spelers van
slechts 13 jaar, verkeert in de opbouwfase en daardoor zijn de resultaten even wat minder. Er
komen meiden uit Dreumel en later ook Maasbommel en Altforst bij.

In gesprek met........

Wim van Ooijen

Een toptalent. Zo mag je
Wim van Ooijen (67) wel
noemen. In zijn tijd was
hij een zeer goede voet-
baller en sinds zijn 33e
een trainer die het beste
in zijn spelers naar boven
haalt.

“Vanaf mijn 15e heb ik
gevoetbald bij AVIOS. 
Ik woonde bij Tonnie
van Wichen achter en
was altijd bezig met
voetbal. Ik liep naar
school met een voetbal
aan mijn voet. En altijd
even een paar keer met de bal tegen het noodschuurtje koppen. Zo deden we dat toen alle-
maal. Daardoor hadden we veel controle over de bal. Wat die jongens in de eredivisie nu
doen, dat deden wij toen ook. We konden alles met een bal. Ik heb nog met Has van Os en
Cobi van Rossum gespeeld, dat waren goede voetballers. Jammer genoeg heb ik net niet meer
met Piet Hol gevoetbald, dat is de beste voetballer die Alphen ooit gekend heeft.”

Voetbalschoenen met stalen neuzen
In de beginjaren was het voetbal wel anders dan nu. Met name de uitrusting is sterk verbeterd.
“We hadden voetbalschoenen met stalen neuzen en de voetbal had nog een veter. Je kunt wel
raden wat er gebeurt als je kopt en dat vetertje zit net verkeerd. En als het regende, dan kon
die bal wel vijf kilo worden. Nu spelen ze met lichtgewicht voetballen, dat is dus wel flink ver-
beterd”, vertelt Wim. “En elke zondag gingen we met twee bussen vol spelers en supporters op
pad. Als we terugkwamen over de Schans kon iedereen zien of we gewonnen of verloren had-
den. Als we gewonnen hadden, dan ging namelijk de hele bus heen en weer! We hebben ook
wel eens in Dreumel gespeeld met 1500 man publiek. Dat is nu niet meer voor te stellen!”

Bij de marine
Op zijn 20e gaat Wim bij de marine. “Maar ik bleef voetballen. Ik zat door de week in Den
Helder en geregeld moest ik in het weekend wacht lopen. Dan ging ik op zaterdag weer terug
naar Den Helder en de volgende ochtend stapte ik om 8 uur op de trein naar huis. In
Zaltbommel kwam Harrie de Kapper of Kees Derks me dan halen met de motor of de
Volkswagen. Stipt om half 3 stond ik op het veld.” Dat Wim een talentvolle voetballer is, blijkt
uit het feit dat hij in die periode ook bij het militair elftal speelde. “Ik heb tegen veel landen
gespeeld en in mijn team zaten jongens uit de eredivisie. Niemand kon geloven dat ik 4e klas-
se speelde. Een mooie tijd was dat.”

Veel mensen zullen zich de schijnbewegingen van Wim herinneren. “Bijvoorbeeld in de wed-
strijd tegen OSC in Oosterhout. Ik nam de bal aan die van de andere kant van het veld kwam
en speelde 'm zogenaamd terug naar keeper Willem van der Beek. Twee spelers van de tegen-
partij vlogen richting doel, maar ik had de bal en speelde zo verder!”
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Wim wordt jeugdtrainer
Na een knieblessure besluit Wim om te stoppen met voetballen en de jeugd te gaan trainen.
En met succes. Hij trainde eind jaren '70 en begin jaren '80 de A-junioren en de B-junioren, die
samen 4 keer het kampioenschap behaalden. “Dit waren prachtige jaren. Het team A-junioren
op de foto heb ik 7 jaar lang getraind en ik was ook nog hun shirtsponsor in die tijd.” Wim is
een trainer die technisch sterk is. “Ik ben daarnaast erg fanatiek en dit kan ik overbrengen op
de spelers. Vaak doe ik acties voor, bijvoorbeeld doelschieten. Ik liet de jongens geregeld
vanaf de 11-meterlijn op de paal schieten, maar ze wonnen nooit van me. Het hield ze echter
wel scherp en gemotiveerd.”

“Ik heb veel met die mannen meegemaakt. Zo speelden we eens in Angeren en we moesten
tegen een stel grote mannen. Moeten we daartegen, vroegen ze. Na een peppraatje stonden
ze binnen een mum van tijd met 3-0 voor. Toen begonnen die anderen te schoppen en verve-
len. De scheidsrechter greep in en we gingen er weg met 9-0 winst op zak! En elke zondagoch-
tend kwamen de jongens bij ons over de vloer, vanaf 9 uur dronken we samen koffie, werd er
een potje gekaart of gebiljart, en om half 11 vertrokken we dan voor de wedstrijd. Ik vind het
leuk om nu Gerrit Smits weer als trainer van het eerste te zien, omdat ik hem vroeger weer
getraind heb. Samen bespreken we nog wel eens spelsituaties aan de hand van vroeger. Mooi
hoe alles dan weer terugkomt.”

KNVB-trainer
Na en tijdens de successen met de A- en B-junioren was Wim ook op andere terreinen actief.
Zo heeft hij de Unitas-dames in de hoogste klasse getraind en is hij zelfs KNVB-trainer voor de
jeugd geweest. Het is bijzonder dat hij dit heeft bereikt én dat we hem in Alphen hebben kun-
nen houden!

De laatste jaren floot Wim de jeugd op zaterdagochtend en sinds twee jaar traint Wim de
dames. Tot voor kort ook de B-meiden, maar nu heeft hij zich helemaal toegelegd op de
dames. Hij bereidt per seizoen de trainingen voor en oefent met specifieke situaties die zijn
uitgetekend en beschreven. “Het is een fijn team. Er is ook een aantal dames dat alleen mee-
traint, gewoon omdat ze het leuk vinden!”. Dat zegt wat over de trainerskwaliteiten van Wim.
Hij weet voetballers te motiveren, stimuleren en weet waar ze moeten staan in het veld, zodat
ze goed tot hun recht komen en de beste prestatie met het team neer kunnen zetten. Een
echte gave!

Jeugd in het nieuw
In november 1991 worden de F- en E-pupillen in het nieuw gestoken door Bouwbedrijf Hola. In
de daarop volgende jaren worden langzaam maar zeker ook de andere jeugdteams voorzien
van nieuwe kleding. Als in oktober 1996 ook de B-junioren hun nieuwe tenue krijgen van Theo
en Henriëtte Hol zijn alle jeugdteams voorzien. Maar liefst 75 spelertjes lopen dan in een outfit
gesponsord door Bouwbedrijf Hola.
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Wie is de mol?
In oktober 1990 wordt AVIOS geteisterd door een ware mollen-
plaag. Dit nieuws haalt zelfs de krant. Gravende en wroetende
mollen ploegen het hoofdveld om, waardoor sommige wedstrijden
bijna worden afgelast. Dit ondanks het feit dat Bertus Beck het jaar
ervoor ruim 200 mollen gevangen heeft op het sportcomplex!

“

“



Bouwbedrijf Hola steekt begin jaren '90 alle jeugdteams in het nieuw.

Ben Werts neemt afscheid
In juni 1992 neemt trainer Ben Werts afscheid van AVIOS. Na 5 seizoenen met sportieve ups en
downs. Samen met zijn vrouw Cor is hij telkens betrokken bij alle activiteiten van de vereni-
ging. De afscheidsreceptie met feestavond wordt goed bezocht, een mooi gebaar voor deze
geliefde trainer.

Buitenvoetbalse activiteiten
De jaren '90: de teams van AVIOS zijn hecht en de saamhorigheid is groot. Dit uit zich niet
alleen op het veld, ook daarbuiten wordt er vanalles samen ondernomen. Zoals een bingo, een
quizavond en kaartavonden. Bij die laatste zijn Stella Troef en Marietje Piek graag geziene gas-
ten. De selectie pakt het wat groter aan: wat dacht je van Parijs, Center Parcs en Beekbergen?
Alles voor die teamspirit!

Grootse feestweek
Het is 1993 en AVIOS bestaat 60 jaar! Dit jubileum wordt groots gevierd met een uitgebreide
feestweek. Er staat een grote tent op het trainingsveld, in en rondom deze tent zijn talrijke acti-
viteiten georganiseerd. Onder meer een reünie, triviant, de feestavond, de strijd om de penal-
tybokaal en verschillende toernooien. Een van de hoogtepunten is een wedstrijd van de Maas
en Waal-selectie tegen oud-internationals. 

Kantine krijgt metamorfose
In september '93 nemen Jos en Anny Derks het beheer van de kantine op zich. Het paar zorgt
voor veel gezelligheid in het clubhuis en met hun ruime horeca-ervaring pakken ze hun taken
professioneel op.
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Twee jaar later wordt de kantine compleet verbouwd. Met hulp van veel sponsoren en nog
veel meer vrijwilligers wordt er hard gewerkt om de kantine flink te vergroten. Het resultaat is
een prachtige nieuwe ruimte met een behandelkamer, bestuurskamer en een perfect ingerich-
te splinternieuwe bar en keuken.

In 1999 nemen Jos en Anny afscheid van de kantine, veel mensen bedanken hen persoonlijk
tijdens de drukbezochte receptie. 

In gesprek met........

Cees Wegman

Cees achter de tap, al jarenlang een ver-
trouwd beeld voor veel bezoekers van de
AVIOS-kantine. Maar hoe is hij daar
terecht gekomen? En wat doet hij nog
meer? Bestuurslid Cees Wegman (58)
vertelt. En heeft schokkend nieuws.

“De laatste dag van de jubileumweek,
wordt namelijk ook mijn laatste dag als
bestuurslid”, zegt Cees prompt. “Mijn
vrouw stopt binnenkort ook met wer-
ken en dat is een mooie aanleiding om
het wat rustiger aan te doen. Daarnaast
is het tijd voor nieuwe mensen. Alles
loopt nu prima, dus een goed moment om ermee te stoppen. Daarna komen we natuurlijk wel
gewoon kijken naar AVIOS!”

Dat wordt dus het einde. Maar hoe begon het? “Ik heb voor mijn werk op veel verschillende
plekken in het land gewoond. Zestien jaar geleden kwamen we in Dreumel wonen. En toen
gingen we vaak op zondag kijken bij AVIOS, naar Ronny van Wichen, mijn zwager. Tja, en dan
rol je er gewoon in. Ik begon met het onderhoud en reparaties en later ging ik de kantine
beheren. Dit houdt in onder meer in dat de inkoop en het personeel gecoördineerd wordt.
Inmiddels ben ik ook verantwoordelijk voor de sponsoring.”

Persoonlijke aandacht
Je rolt erin. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Niet iedereen belandt zomaar in
het bestuur van een club. Je moet wel degelijk bepaalde kwaliteiten hebben. Organisatietalent,
het vermogen om zaken te coördineren, aanpakken wat aangepakt moet worden, overzicht
houden en dingen over kunnen brengen op anderen. Cees is de spin in het web als het op de
kantine en sponsoring aankomt. Alles heeft hij uitermate goed georganiseerd. De sponsoring
bijvoorbeeld. Elke sponsor krijgt van hem een foto van zijn bord. “Persoonlijke aandacht vind
ik belangrijk. De Sponsordag is hier een voorbeeld van. En je moet de balans vinden tussen
sponsoren, je kunt niet altijd overal voor aankloppen. Iedereen sponsort op zijn eigen manier.”
Dat deze taak Cees aan het hart gaat, blijkt wel uit het volgende. “Soms word ik 's nachts wak-
ker en denk: ik ben die of die toch niet vergeten? Dan schrijf ik het meteen op, om het de vol-
gende dag te checken.”

De rode draad in zijn werk als bestuurslid is absoluut de verbouwing van de kantine 12 jaar
geleden. “Dat is voor mij persoonlijk het mooiste moment. Ik heb me er hard voor gemaakt en
het is prachtig geworden.” Sportief gezien is Cees onder de indruk van een initiatief enkele
jaren geleden. “Er was geen eerste elftal. Erg jammer voor de club. Maar toen stond een aantal
oud-spelers op om alsnog een eerste elftal op te zetten. Dat vond ik geweldig, dat een dergelij-
ke actie van onze oud-leden komt.”
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Teamgeest
Cees is sowieso trots op de teamgeest van AVIOS. “Elke zaterdag en zondag is het hartstikke
gezellig in de kantine. Iedereen gaat heel positief en respectvol met elkaar om. Er is een grote
saamhorigheid onder de spelers. Dat heb ik bij andere clubs wel eens anders gezien. En wat
dacht je van de trouwe aanhang? Er is geen enkele club die zoveel supporters heeft, thuis en
uit.”

Zijn drijfveer is duidelijk, het is een soort sociale plicht. “Iedereen die gezond is van lijf en
leden kan iets betekenen voor de vereniging. Ook als je zelf geen lid bent, maar bijvoorbeeld
kinderen bij de club hebt zitten. Voor de toekomst hoop ik dat AVIOS blijft zoals het nu is. De
club moet niet te groot worden. Die dorpsmentaliteit mag niet verdwijnen. Op sportgebied
lijkt de 4e klasse me een mooie uitdaging voor het eerste elftal”, besluit Cees.  

Successen voor het derde, vierde en D-pupillen 
In het seizoen 1993-1994 weet zowel het derde, het vierde elftal en de D-pupillen grote succes-
sen te behalen. Het derde verliest slechts een keer in twintig wedstrijden en  haalt de titel met
33 punten. Met een doelsaldo van 80 doelpunten slepen ze het kampioenschap in de wacht.

AVIOS 3 kampioen!

Staand vlnr: Hein van Toor, Stefan van Wichen, Jos van Zon, Bert van Wichen, Dick Smits, 

Fred Derks, Benny de Leeuw, Hennie van Ooijen, Hein Derks.

Zittend vlnr: Leo Janssen, Joseph Rambach, Johan van Wichen, Erik Lagarde, Hans van Lent, 

Ruud Kuijpers, Albert Merkx, Paul Driessen.

AVIOS 4 promoveert naar de 6e klasse, zonder kampioenschap. Met maar liefst 91 gescoorde
doelpunten: een resultaat om trots op te zijn.

De D-pupillen slagen er dit seizoen in om kampioen te worden van hun klasse. 
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Twee toppers nemen afscheid
In 1994 neemt Johan Hol na bijna 50 jaar voetbal afscheid van AVIOS. Mari van Tuil stopt na het
seizoen 1997-1998 eveneens, na 37 jaar voor AVIOS gespeeld te hebben. Mari is in al die jaren
nog nooit kampioen geweest. In zijn laatste jaar ligt een titel binnen handbereik. Met de win-
terstop staat het team op de 3e plaats, maar helaas voor Mari levert ook zijn afscheidsjaar geen
kampioenschap op. In het seizoen dat daarop volgt lukt dit echter wel, maar jammer genoeg
speelt Mari dan niet meer mee.

Mari van Tuil geeft onder toeziend oog van het vierde bloemen aan Johan Hol die afscheid neemt.

De Twaalfde Man
De supportersvereniging De Twaalfde Man ziet het levenslicht in september 1994. De trouwe
clubaanhang bestaat na een jaar al uit 62 leden. Met enige regelmaat verschijnt er een clubblad
met verslagen van de elftallen en activiteiten van de supportersvereniging. 

De Twaalfde Man organi-
seert onder meer de
doelpuntenactie. Deze
actie houdt in dat het
zowel het senioren- als
het juniorenelftal met de
meeste netto doelpun-
ten 100 gulden krijgt aan
het einde van het sei-
zoen. Teams die met
deze eer strijken zijn o.a.
AVIOS 2, AVIOS 4, de D-
pupillen en de pupillen
van de F 1. Ook de kaart-
competitie, EK-toto en
Eredivisie League zijn
ideeën uit de koker van
De Twaalfde Man.
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Daarnaast wordt de bekende Kerststerrenactie opgericht, waarbij huis-aan-huis kerststerren
worden verkocht om de clubkas te spekken. Met de opbrengst van deze actie worden allerlei
zaken voor de club bekostigt. Denk aan een scheidsrechtertenue, waterzakken en bidons voor
de jeugdteams. Waar nodig helpt de supportersclub een handje mee.

Dames bundelen krachten
In het seizoen 1994-1995 besluiten de Alphense dames hun krachten te bundelen met Aquila.
Er komen maar liefst 8 speelsters bij. De jaren hierna spelen de dames aardig en eindigen gere-
geld in de bovenste regionen van de ranglijst. In het jaar 2000-2001 worden ze zelfs 2e en pro-
moveren ze naar de 5e klasse. “Maar daarna weer snel terug naar de 6e klasse, als vanouds”,
aldus teamlid Wieteke Toebast. 

Hola!
In augustus 1995 vindt de aftrap plaats van het allereerste Hola-toernooi, het jeugdtoernooi
voor pupillenelftallen. Het begin van een lange traditie. Bouwbedrijf Hola sponsort het toer-
nooi. Dat jaar strijden 28 teams met E- en F-pupillen en C-junioren om de prijzen. In het derde
jaar groeit het toernooi al naar 38 teams. Naast de wedstrijden is de penaltybokaal een vast
onderdeel van deze dag, waarop zo'n 450 voetballertjes actief zijn.

Dit F1 team wist het Hola toernooi winnend af te sluiten in 2001. In de finale werd Leones F1 met
3-1 verslagen.

Bestuurskwesties
Midden jaren '90 besluit de KNVB te reorganiseren. De Afdeling Nijmegen gaat over in District
Oost. Dit brengt flink wat aanpassingen met zich mee. Niet in de minste plaats het veranderde
contact met de KNVB. De goede band met de Afdeling Nijmegen wordt na deze organisatori-
sche ommezwaai duidelijk wat afstandelijker.

Een andere bestuurlijke kwestie is de privatisering die opgelegd wordt door de gemeente.
Voetbalclubs worden hierdoor onder meer geacht zelf voor het onderhoud van het veld te zor-
gen. Naast verscheidene materiële consequenties, heeft het ook financiële gevolgen voor
AVIOS.
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Vereniging in rouw
AVIOS en Alphen zijn geschokt en verdrietig als AVIOS 4 speler Twan de Leeuw op 16 februari
1997 overlijdt op het voetbalveld. Twan was een zeer actief lid van de vereniging. Naast speler
in AVIOS 4 was hij oud-jeugdleider en bestuurslid, oud-voorzitter van de jeugdcommissie en
voorzitter van de supportersvereniging. Zijn foto hangt sindsdien ter nagedachtenis in de 
kantine.

AVIOS 1 Kampioen
In het seizoen 1996-1997 gaat het eerste elftal voortvarend van start in de 6e klasse, onder lei-
ding van trainer Charles van Husen. Ongeslagen pakken ze de 1e periode. Pas in februari komt
de eerste nederlaag. Hoewel DBV eindigt met slechts 9 spelers weten ze toch de wedstrijd te
winnen met 1-2. AVIOS staat nog bovenaan, maar een zwakkere periode volgt. De mannen ver-
liezen van Unitas, AAC, Diosa en wederom DBV. De eerste plek wordt dan ook ingewisseld
voor de tweede plaats in de ranglijst. 

Op 20 april komt de grote ommekeer. AVIOS wint de traditionele derby tegen Aquila met een
klinkende 8-0! De doelpunten worden gescoord door Willian Lagarde (5 goals) en Ronny van
Wichen (3 punten). 

In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen wordt thuis gespeeld tegen Batavia, dat op dat
moment de eerste plaats bezet. De topper wordt gewonnen met 2-1 en AVIOS is met nog een
wedstrijd te gaan weer lijstaanvoerder. De laatste wedstrijd dat seizoen zal gaan tegen Diosa,
dat in de laatste periode alle wedstrijden nog had gewonnen en daarin een doelsaldo van 21-0
behaalde. Geen gemakkelijke opgave dus. Diosa gaat tijdens deze wedstrijd voor de periodeti-
tel, maar AVIOS trekt met 1-3 dik verdiend aan het langste eind. Ze worden kampioen van de
6e klasse!

Ton van Zonsbeek zwaait af
In 1997 neemt Ton van Zonsbeek afscheid als voorzitter. Het jaar daarvoor ontvangt hij uit han-
den van de KNVB de Zilveren Speld als blijk van waardering voor zijn inzet. Corjan Strik neemt
de voorzittershamer over van Ton.
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In gesprek met........

Ab de Leeuw
Vanaf midden jaren zestig is
Ab de Leeuw (50) lid van
AVIOS. “Er waren destijds nog
geen F-pupillen, dus toen ik
een jaar of 8 was, werd ik lid
van AVIOS en begon ik in het
E-elftal. Na ongeveer 25 jaar in
verschillende elftallen te heb-
ben gespeeld, ben ik op mijn
33e gestopt als actief voetbal-
ler.” Maar een voetbalclub
bestaat natuurlijk niet alleen
uit voetballers, eromheen zijn
nog veel andere taken te ver-
vullen en gelukkig bleef Ab
daarin wel actief.

In de loop der jaren heeft hij nogal wat functies gehad. Zo is hij al ongeveer 25 jaar jeugdlei-
der. Hij was een jaar of 5 jeugdsecretaris, 8 jaar trainer van de dames, 5 jaar leider van het 1e
elftal, 5 jaar leider van het 2e elftal en sinds 3 jaar is hij met Toon van Teeffelen en Tonny
Wijgerse ook lid van het JCO (Jeugd Coördinatie Orgaan) met als taak wedstrijdsecretaris voor
de jeugd. 

Plezier als drijfveer
De grootste drijfveer voor deze lange lijst van bezigheden is het plezier van de jeugd. “Ik
begon als jeugdleider nog op het oude voetbalveld bij Tonnie van Wichen, samen met Gerrit
van Heck, om te proberen de jeugd wat bij te brengen en toch regelmatig iemand te kunnen
laten doorstromen naar het 1e of 2e elftal. Als je dan ziet met hoeveel plezier de jeugd bezig
is, dan zet je je daar graag voor in. Er plezier in hebben is erg belangrijk, niet alleen voor de
jeugd maar ook voor de vrijwilligers. Want er is best veel te doen. We hebben nu 12 jeugd-
teams, samen zo'n 120 kinderen en daar zijn toch wel 25 tot 30 begeleiders bij nodig. Dat is
niet altijd gemakkelijk. Als je op een doordeweekse avond om 19.00 uur een wedstrijd in moet
halen in Groesbeek, dan valt het niet mee om daar op tijd te kunnen zijn.”

Herinneringen
Twee gebeurtenissen die een diepe indruk bij Ab hebben achtergelaten, zijn de twee sterfge-
vallen op het voetbalveld: een speler van een team uit Maren-Kessel en Twan de Leeuw. Deze
tragische voorvallen zijn hem altijd bijgebleven. Tegenover deze dieptepunten staan ook hoog-
tepunten.

Sportief hoogtepunt voor Ab is het kampioenschap met het 1e elftal in 1989, onder leiding van
Ben Werts. Maar ook het laatst behaalde kampioenschap in 1997, onder leiding van trainer
Charles van Husen roept mooie herinneringen op. “In 1989 was ik speler en in 1997 was ik lei-
der van het 1e elftal. Maar het kampioenschap van 1989 steekt er wel boven uit. Met spelers uit
het eigen dorp kampioen worden van de Hoofdklasse, afd. Nijmegen en promoveren naar de
4e klasse KNVB is toch wel een hele prestatie geweest. Daar was ook een goede trainer voor
nodig die het team kon samenbinden naar een goed geheel.”

Ook het 50-jarig jubileum van AVIOS in 1983 is een hoogtepunt geweest. “Het regende bijna
de hele week, maar het was echt een geweldig feest, om nooit te vergeten. Ik hoop dat het ook
dit jaar met het jubileum zo zal zijn. Ik zit zelf bij de organisatie van de fietstocht die op de
eerste avond wordt gehouden. En hoop dat we daar een mooie start mee kunnen maken. We
zijn daar toch al wel bijna anderhalf jaar mee bezig. Het is zowel voor leden als niet-leden en
dat kan een mooie avond worden.”
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Actieve club
“AVIOS is een gezellige vereniging die niet te groot is”, vindt Ab. “Er wordt door het jaar heen
veel georganiseerd voor zowel de senioren als de jeugd. Met de jeugd hebben we bijvoor-
beeld, zaalvoetbal, toernooien, een uitje voor de jeugd, een gezellige avond met de  jeugdlei-
ders. Ook het Hola-toernooi is een grote activiteit. Het laatste jaar hadden we toch op één dag
zo'n 45 teams ofwel 450 spelertjes op de velden rondlopen. Om het één en ander een beetje
te kunnen financieren hebben we ook elk jaar de flessenactie en gaan we met kerststerren
langs de deuren. Daar wordt een leuke cent mee opgehaald, want de mensen geven dan gul in
Alphen. We vinden het belangrijk om voor de jeugd naast het trainen en de wedstrijden ook
wat extra's te kunnen doen.”

Thuis kampioen worden
Ab: “We hebben de laatste 3 tot 4 jaar toch bijna 20 jeugdleden naar de selectie kunnen door-
schuiven en het team doet het goed in de competitie. Ik hoop dan ook dat we binnen een paar
jaar met dit team onder leiding van Gerrit Smits weer een trede hoger kunnen gaan spelen.
Het wordt ook tijd dat we een keer in Alphen kampioen kunnen worden, want we hebben alle
kampioenschappen altijd in uitwedstrijden moeten behalen. Het is mooi om spelers kampioen
te zien worden, die je zelf vanuit de jeugd hebt zien doorgroeien. Ook voor een vereniging is
een kampioenschap op zijn tijd erg belangrijk. Alles leeft dan weer op, meer leden, meer
bezoekers, maar ook meer sponsors.”

“We hebben in de regio verschillende verenigingen die samen moesten gaan werken om met
voldoende leden de teams te kunnen laten doordraaien. Het is belangrijk dat zo'n samenwer-
king er kan zijn, maar op het moment loopt bij AVIOS alles gelukkig lekker en ik hoop dat dit
ook in de toekomst zo kan blijven.”

Zus de Leeuw
Zus de Leeuw is een vrouw die zich jarenlang heeft ingezet voor AVIOS, en nog draagt ze
geregeld haar steentje bij. Niet voor niets werd ze ooit gekroond tot Miss AVIOS. Na 15 jaar
zegt ze in 1998 haar vaste werkzaamheden gedag. Naast tal van andere activiteiten verricht te
hebben, was Zus onder meer penningmeester van de Jeugdcommissie. Samen met anderen
verzorgt ze nog steeds de koffiehoek in de rust van het eerste team. Ook het beheer van het
AVIOS-archief is bij Zus in goede handen.

AVIOS 1 weer naar vertrouwde 6e klasse
In 1998 moet AVIOS 1 alweer afscheid nemen van de 5e klasse na de promovering het jaar
ervoor. Het team heeft even mogen ruiken aan deze klasse, maar eindigt op de 11e plek, wat
degradatie betekent. Weer terug dus naar de vertrouwde 6e klasse, waar ze het jaar erop derde
worden op de ranglijst en nacompetitie spelen. In de drie daaropvolgende seizoenen eindigt
AVIOS in de onderste regionen, de negende, tiende en elfde plek.

Albert, woar bende?
Het is 1998 en AVIOS 3 speelt uit tegen SDOO in Heteren. De mannen spelen een lekker potje
voetbal. Daarna onder de douche en een pilsje in de kantine van Heteren. Vervolgens gaan de
voetballers weer richting Alphen, waar tot hun spijt de kantine dicht is. Ze besluiten naar De
Alph te gaan om daar een blaadje bier te bestellen. Dan roept Bert van Wichen: “Waar is Albert
Merkx eigenlijk?” Toevallig gaat juist op dat moment de telefoon. Het is Albert: “Weet je waar
ik zit? In Heteren! Jullie zijn me vergeten!”. Bert gaat Albert halen en vindt hem in de
bestuurskamer van SDOO. Sindsdien wordt iedereen geteld voor ze na een uitwedstrijd huis-
waarts keren!
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Jeugd aan top!
De jeugdafdeling van AVIOS laat in de eerste jaren van deze eeuw flink van zich horen. In
2000-2001 worden maar liefst drie elftallen kampioen: F3, F1 en E2. Het jaar erop zijn het de E1
en wederom de F1 die op de platte kar door het dorp te trekken. In 2002-2003 valt die eer te
beurt aan de E2 Meisjes en E3 pupillen. De E2 wordt kampioen in 2005 en seizoen 2005-2006
staat in het teken van het kampioenschap van de E1. Dat belooft wat voor de toekomst!

AVIOS E2 wordt kampioen in 2005 onder leiding van Piet van Hulst en Toon van Teeffelen.
In de kampioenswedstrijd wordt Roda thuis met dubbele cijfers verslagen!

Tiny Hooymans stopt
Zestien jaar lang is Tiny Hooymans de toegewijde verzorger van de selectie. Vaak bijgestaan
door zijn assistent Tineke Hol, 'dokter van het Radboud'. Spelers kunnen altijd op Tiny reke-
nen, als het nodig is behandelt hij ze door de week, zodat de jongens op zondag weer kunnen
presteren. In 2002 stopt Tiny Hooymans als verzorger. 

Bijzonder initiatief oud-leden
In het jaar 2002-2003 is er geen eerste elftal in de standaardklasse. In plaats daarvan komt het
eerste elftal onder leiding van Willie van Verseveld uit in de reserveklasse. Een aantal oud-
leden besluit dat het anders moet en trekt daarom de voetbalschoenen weer uit de kast om
AVIOS 1 opnieuw in de competitie te brengen. Ronny van Wichen, Erik Lagarde, Wiljan van
Hoogstraten, Jan Gremmen, Robert de Leeuw, Herman Merkx en John van Soest worden
gezien als de redders van het eerste elftal. Met als trainer Albert Merkx. Een prachtig initiatief
dat warm wordt ontvangen door de club en de supporters. 

Het eerste seizoen wordt al zeer goed gepresteerd en wordt de nacompetitie bereikt. Echter
Noviomagum uit Nijmegen blijkt net iets te sterk. Ook het seizoen daarna speelt het eerste elf-
tal voor promotie. In de laatste wedstrijd tegen Aquila moet de beslissing vallen. Deze druk
bezochte derby eindigt in 2-2. Door een minder doelsaldo wordt promotie naar de 5e klasse
helaas mis gelopen. Ondanks deze teleurstelling kan AVIOS 1 terugkijken op een goed sei-
zoen met prima voetbal!
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Licht in de duisternis
In oktober 2004 wordt de lichtinstallatie op het 2e veld in gebruik genomen. De werkgroep
Lichtmasten bestaande uit Ab de Leeuw, Piet van Hulst en Cees Wegman heeft veel en goed
werk verzet om dit te realiseren. Hierbij krijgen zij ondersteuning van vele vrijwilligers, met
name van Gijs van Hoorn en Wim van Ooijen. Met als zichtbaar resultaat zes hoogwaardige
lichtmasten waar we als vereniging trots op mogen zijn. Hierdoor zijn onder andere de trai-
ningsfaciliteiten van onze groeiende jeugdafdeling sterk vergroot.

In gesprek met........

Gijs van Hoorn

Waar zou AVIOS zijn zonder Gijs van Hoorn? Al tien jaar
verzorgt deze alleskunner het veld van de voetbalclub.
Dankzij Gijs (65) ligt het sportcomplex er het hele jaar door
picobello bij.

Het veld werd altijd verzorgd door Jan van Rossum, Wim
van Uden en Cobi van Rossum, iedere maandagmorgen.
Gijs hielp regelmatig een handje en inmiddels doet hij
alles op en rond sportpark Mariaveld. “Het begint op
maandagochtend met het vuilnis verzamelen en het hele
veld nalopen om het weer helemaal schoon te krijgen”,
begint Gijs. “Ik ben ongeveer drie keer per week op het
terrein te vinden. Andere clubs hebben er zes man voor,
maar eigenlijk doe ik dat werk in mijn eentje.”

Naast de wekelijkse klussen, zoals het schoonmaken van
de kleedkamers en het opruimen, houdt Gijs zich ook
bezig met het groot onderhoud. “Het ophangen en reini-
gen van de reclameborden, zodat de sponsoren goed zichtbaar blijven. En het veld egaliseren
met de roller achter de tractor, het drainagesysteem schoonmaken en onderhouden.” De
grootste klus is echter het groen. Er staan 120 bomen langs het veld die netjes gesnoeid wor-
den door Gijs. “Met de struiken ben ik alleen al 40 uur bezig!” 's Zomers is hij druk in de weer
met het beregenen van het veld. “Ja, ook 's nachts eruit om de sproeiers te verleggen. Het mag
niet te nat worden.”

Blauwe vensterbank
Gijs geniet als het veld er weer stralend bij ligt. Des te vervelender vindt hij het als anderen
klakkeloos troep laten slingeren of dingen vernielen. “Ook dat hoort erbij”, verzucht Gijs. Toen
in 2005/2006 Aquila de boel als ludieke stunt blauw schilderde, schrok Gijs wel even. “Maar
alles is er weer af. Hoewel, als je goed kijkt zie je op de vensterbank van de kantine nog een
klein stukje blauw zitten!”

Niet alleen Gijs is actief in het onderhoud van het veld, ook zoon Paul is er geregeld te vinden.
Sinds 12 jaar zorgt hij ervoor dat de lijnen op het veld staan. “Soms neemt 'ie er zelfs een snip-
perdag voor. Het is een intensieve klus”, aldus Gijs. 

Duizendpoot
Bij verbouwingen helpt Gijs eveneens. “De kantine en het ballenhok heb ik mee verbouwd.
Samen met Cobi van Rossum is alles geschilderd, daarbij kreeg Cobi zelfs nog een blik verf
over zijn overall!” Ook het hekwerk, het pad rond het veld en de verlichting op het tweede
veld is mede met hulp van Gijs gerealiseerd. En hij zette onlangs de goalpalen in beton, zodat
het doelnet altijd netjes hangt. Juist die kleine dingen, daar let Gijs op. De Welkom-borden bij
het veld en het bord bij de kerk waar de opstelling in hangt? Gijs maakt het. En is er een wed-
strijd afgelast? Een telefoontje naar Gijs en de borden tegenover De Alph worden direct aange-
past. Kortom, deze man is een echte duizendpoot, onmisbaar voor AVIOS!
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Jonkies AVIOS 1 promoveren
Na het seizoen 2004-2005 besluit een aantal spelers van het eerste elftal om het wat rustiger
aan te gaan doen. Daarom doet AVIOS een beroep op de jongere spelers. Onder de bezielen-
de leiding van Ronny van Wichen en Tonny van Ooijen wordt met groot enthousiasme het
nieuwe seizoen gestart. Sommigen geven de jonge groep weinig kans als het om de ereprijzen
gaat. 

Maar de jongens bewijzen het tegendeel. Ze pakken een periode en samen met Heumen en
Niftrik strijdt AVIOS om promotie naar de 5e klasse. De eerste wedstrijd tegen Heumen wordt
een remise, 1-1. Op Hemelvaartsdag wordt in Niftrik gewonnen met 2-1. In het laatste weekend
van de competitie heeft AVIOS de uitslag niet in de hand en is het afhankelijk van de uitslag
van de derby Heumen-Niftrik. Na een bloedstollende wedstrijd die eindigt in een 2-2 gelijkspel
grijpen de AVIOS-spelers en hun aanhang hun kans om een flink feestje te vieren. Ze kunnen
terugkijken op een geslaagd seizoen met promotie naar de 5e klasse!

Ondanks een zeer sterke tweede seizoenshelft waarin veel punten worden behaald, kan
AVIOS het net niet riemen in deze 5e klasse. Op de laatste speeldag van het seizoen 2006-2007
komen we in Nijmegen tegen DVE/Trajanus te kort en volgt helaas degradatie.
Momenteel draait het eerste elftal goed mee in de zesde klasse en zit er in het jonge team,
onder leiding van Gerrit Smits, veel perspectief voor de toekomst.

Dames: jong geleerd, oud gedaan
Het dameselftal heeft geregeld wisselingen gekend in de beginjaren van deze eeuw, maar een
vaste kern voetbalt al jaren in dit team. Bijzonder is het grote leeftijdsverschil tussen de speel-
sters in dit elftal, de jongste is 15 jaar en de twee oudste leden zijn 37 en 49 jaar. Na jarenlange
begeleiding door Adrie van Lent heeft Gerrit Pasman deze taak voor een lange periode op zich
genomen. Tegenwoordig is Wim van Ooijen trainer/coach van de dames. Hij leidt de trainin-
gen op enthousiaste wijze. Ook in het jeugdvoetbal zijn veel meiden actief en het damesvoet-
bal lijkt bij AVIOS een mooie toekomst voor de boeg te hebben.
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Overzicht van voorzitters en trainers door de jaren heen

Voorzitters Trainers
Fons Sas J. van Mourik
Piet van Tuil Adje Timmermans
Antoon van der Voort Broer Termeer
Piet Nuys Adrie van de Donk
Piet Hol Jan Ruys
Cees Strik Dré Saris
Ton van Zonsbeek Cobi van Rossum
Corjan Strik Hans Lans
Henk Fenten Theo van Heeswijk

Cobi van Rossum
Wim Derks
Piet Galiart
Gerard de Leeuw
Henk Verbruggen
Theo Robben
Henk Mulder
Ben Werts
Marinus Janssen-Steenberg
Ab de Leeuw
Charles van Husen
Peter Remmerde
Willie van Verseveld
Albert Merkx
Ronny van Wichen
Gerrit Smits
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AVIOS 1 seizoen 2007-2008
Trainer: Gerrit Smits Leider: Henk Fenten
Ass. Scheidsrechters: Bert van Wichen en Hans van der Beek, Toon van Teeffelen

Selectie op deze foto:

Achter van links naar rechts, Mark van Mook, Grad Croonen, Bert van Wichen, Ronald Pfeiffer,

Leon van Deursen, Ronny van Wichen, Edwin Gijsbers,

Voor: Bart Schellekens, Ferry van Wichen, Joost Schellekens, Jurgen van Zon, Daan Smit, 

Steven van Beuningen (pupil van de week), Eric Witzel, Stan de Krijger,

Niet op de foto: Marco van de Heuvel, Mark van Wichen, Wouter de Leeuw, Raymond Smit

AVIOS 2 seizoen: 2007 - 2008
Trainer: Gerrit Smits Leider: Roland van der Heijden

Staand van links naar rechts: Peter van Hoogstraten, Richard van Sommeren, Jasper Poulussen,

Joseph Rambach, Wouter Hendriks, Gerald van Kraaij, Joep Poulussen, Roland vd Heijden.

Knielend vlnr: Joost Schellekens, Jeroen de Lang, Philip Klijmij, Roy Sas, Sander van Kampen,

Dennis van Wichen

Niet op de foto: Tom vd Boogaard, Christiaan Roeffen, Edwin de Lang, Adriaan von Harenberg,

Bart van Wichen, Martijn van Zon
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AVIOS 3 seizoen 2007 - 2008

Staand vlnr: Bas van Coolwijk, Andre Horstman, Bart van Wichen (AVIOS 2), Corrian Henzen,

Hein Derks, John van Soest, Johan van Wichen, Gerard Hendriks.

Geknield vlnr: Sjaak van Rossum, Gerie van Zwam, Ronny Lagarde, Paul Driessen, 

Tonny Wijgerse, Hein Derks.

Niet op de foto: Sjaak Derks, Peter van Deursen, Willian van Hoogstraten, Jos van Beuningen

AVIOS Dames seizoen 2007-2008

Trainers:  Wim van Ooijen en Jan Peters.

Boven vlnr:  Liza Veens, Wim van Ooijen, Martine Derks, Jan Peters, Ella van Kraaij, Gerdie Sas,

Wieteke Toebast, Manouk Vink, Nicole Ambrosius, Joyce Pijnenburg, Sanne van Deursen,

Nicole Jansen, Patricia Noorlander.

Midden vlnr: Bianca van Sommeren, Bernadette van Zwam, Charlotte Veense, Laura Bosch,

Daisy van Sommeren, Lisa Burgers, Christine Engelbart.

Onder vlnr: Joost Veens, Fraukje Veens, Anita van Dongen, Sanne van Wichen.
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AVIOS B1 junioren seizoen 2007-2008
Trainers: Albert Merkx en Johan van Wichen

Staand vlnr: Albert Merkx, Tim Derks, Bart van Uden, Stefan Gijsbers, Christiaan Hol, 

Mark Driessen, Rik vd Oever, Willem de Lang, Johan van Wichen.

Knielend vlnr: Roy van Wichen, Harm van Zwam, Wout van Baaren, Bas vd Boogaard, 

Sonny van Teeffelen, Martijn van Wichen.

Niet op de foto: Sander vd Berk.

AVIOS meisjes junioren B  seizoen 2007-2008
Trainers: Wim van Ooijen, Theo Schaap en Annemarie Story

Staand vlnr: Wim van Ooijen, Natascha Kunst, Sanne van Wichen, Laura Schonenberg, 

Maartje Lagarde, Iris Gosseling, Theo Schaap, Rosan van Uden, Kim vd Oever.

Knielend vlnr. Iris Story, Judy Schonenberg, Kristel van Rossum, Lise Veens, Ilse van Eck.

Niet op de foto: Lisa Burgers.
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AVIOS C1 junioren seizoen: 2007-2008
Trainers: Benny de Leeuw, Gerie van Zwam, Ferry van Wichen

Staand vlnr: Benny de Leeuw, Maarten van Teeffelen, Marijn van Beuningen, Sjors Vink, Wichard

van Zonsbeek, Jacco van Rossum,  Walter van Zwam, Gerie van Zwam, Tom van Sommeren,

Ferry van Wichen.

Geknield vlnr: Jelle van Teeffelen, Kay van Hulst, Robbie Schaap, Erik Schellekens, Pieter Strik,

Ferry van Zonsbeek.

AVIOS D1 pupillen seizoen 2007-2008
Trainers: Marcel de Bont, Hans van der Beek.

Staand vlnr: Marcel de Bont, Sietse Leseman, Benito van der Beek, Aaron van Zwolgen,  

Remco van Sommeren, Ruben de Leeuw, Joeri Lagarde.

Geknield vlnr: Kevin Lagarde, Jesse Fenten, Jorg de Bont, Jim Vroomen, Djordey  Kuypers.
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AVIOS D2 pupillen meiden 7 tal seizoen 2007-2008
Trainers: Tonny Wijgerse en Jos van Beuningen.

Staand vlnr: Tonny Wijgerse, Brecht Leseman, Veerle van Beuningen, Elise Hermans, 

Yvonne de Krijger, Jos van Beuningen.

Knielend vlnr: Janneke Post, Lieke vd Berk, Bartje Alewijnse, Laura Schonenberg, 

Manouk van Ooijen, Anika Wijgerse.

Niet op de foto: Marinthe Lagarde.

AVIOS E1 pupillen 
seizoen 2007-2008
Trainers: Joost Schellekens en 
Patricia Noorlander.

Staand vlnr: 

Joost Schellekens, 

Veerle van Beuningen, 

Roy Vendeloo, Floris Strik, 

Stan Croes, Frank Schaap, 

Patricia Noorlander.

Knielend: Hugo Lagarde, 

Nina Vroomen, 

Timo van Wichen.

Niet op de foto: Diego Li.
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AVIOS E2 pupillen seizoen 2007-2008
Trainers:  Tonny van Ooijen en Rutger Jansen.

Staand vlnr: Tonny van Ooijen, Wessel vd Pol, Calvin Heijden, Sjoerd Wijgerse, Willem Strik,

Tim de Lorijn, Tjeerd de Leeuw, Rutger Jansen.

Knielend vlnr: Tim Jansen, Mike van Ooijen, Teun van Lent, Jay vd Pol, Robin Jagtenberg.

AVIOS F1 pupillen seizoen 2007-2008
Trainers:  Toon van Teeffelen en Jan Pieter de Leeuw.

Staand vlnr: 

Toon van Teeffelen, 

Sander van Beuningen, 

Luuk Hendriks, 

Jesper van de Berk, 

Sven van de Heuvel, 

Steven van Beuningen, 

Jan Pieter de Leeuw.

Zittend vlnr: 

Joyce Derks, 

Ilse van Teeffelen, 

Lisanne de Leeuw, 

Yana Beun en 

Lars Croes.
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AVIOS F2 pupillen seizoen 2007-2008
Trainers: Walter de Leeuw, Frank Gerritsen en Frank Raaymakers.

Staand vlnr: Frank Raaymakers, Ties de Leeuw, Meike Smits (F4), Willem Kuypers, Freddie

Gerritsen, Twan van den Brand, Sanne Smits (F4), Frank Gerritsen.

Knielend vlnr: Noëlle Vonk, Christa Rike, Lotte vd Pol, Milan Beun.

Niet op de foto: Marieke Strik en Gijs van Heeswijk.

AVIOS F3 pupillen 
seizoen 2007-2008
Trainers: Ronald Pfeiffer en Hilco Strik

Staand vlnr: 

Koen van Eerd, 

Levi Mulders, 

Mirthe van de Pol, 

Noah Pfeiffer en 

Don van Schaik

Zittend vlnr: 

Jonas Lindenaar, 

Wes Stensen (F4) , 

Pim Schaap (F4) en 

Luuk van Eerd.

Niet op de foto:  

Stijn Strik, 

Cato Alewijnse en 

Naomi Verschuure.
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AVIOS F4 pupillen seizoen 2007-2008
Trainers:  Ab de Leeuw en Willie van Schaik.

Staand vlnr: Nynke Wijgerse, Sanne Smits, Meike Smits, Amea van Schaik, Anne Feenstra.

Zittend vlnr: Siebe Hendriks, Max Arts, Wes Stensen, Pim Schaap, Nick Reuser.

AVIOS F5 pupillen seizoen 2007-2008
Trainer:  Ab de Leeuw.

Staand vlnr: Luke Vonk, Bas van Hoften, Sidney Kuijpers, Geert van Hoogstraten.

Zittend vlnr: Jesse van de Hurk, Micha van de Hurk, Sanne van Hoogstraten, Inge van Heeswijk

Niet op de foto: Floris Lindenaar.
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De omslagfoto’s van 75 jaar AVIOS



Tijd voor AVIOS!

Rabobank Maas en Waal

alanenweg 15   5342 pv oss   telefoon 0412 622082   fax 0412 648947
e-mail info@tg-oss.nl   internet www.tg-oss.nl

Total Graphics,

Uw partner in gedrukte media tot en met het formaat 52x72 cm,
ook voor het digitaal printen en het maken van posters op groot

formaat bent u bij ons aan het goede adres.

Sinds kort hebben we ons dienstenpakket uitgebreid met
relatiegeschenken, het bedrukken van bedrijfskleding,

caps,  pennen, enzovoort.

Kortom, grafisch compleet.
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