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Als voorzitter en als ere-voorzitter van R. K.A. V. C. stellen wij het ten zeer 
ste op prijs het 40-jarig jubileum van onze vereniging bij U te mogen in 
leiden. 
Het feit dat wij deze heuqelijke gebeurtenis nu kunnen vieren is mede te 
danken aan enkele enthousiaste pioniers, die in 1935 besloten om een voet 
balclub op te richten. Aanleiding hiertoe was voornamelijk een gebrek aan 
recreetiemoqelijkheden in die tijd. 
Voor de vele opofferingen die deze werkers van het eerste uur zich hebben 
moeten getroosten, betuigen wij hier onze oprechte dank. 
Dat hun inspanningen niet tevergeefs zijn geweest, moge blijken uit het 
feit dat, ondanks de diverse ups en downs, onze vereniging nog steeds 
springlevend is. 
Het speelveld .Frenkesdenne" waar R.K.A. V.C. in de voor-oorlogse jaren 
over beschikte, was zeker voor die tijd, niet slecht te noemen. 
Meteen na de 2e wereldoorlog werd begonnen met de realisering van een 
nieuw sportveld aan de Dorpsstraat. In 1946 werd dit in gebruik genomen 
en momenteel speelt R.K.A. V.C. nog steeds al zijn thuiswedstrijden op dit 
terrein. 
In 1959 is, op initiatief van het toenmalige bestuur, met eigen middelen 
een kleedruimte gebouwd. Helaas moeten wij konstateren dat deze kleed 
gelegenheid thans niet meer aan de eisen des tijds voldoet. 
Langs deze weg spreken wij onze oprechte hoop en vertrouwen uit dat hier 
op korte termijn wellicht verandering in zal komen. 
In dit jubileumjaar neemt de vereniging met 3 senioren en 4 juniorenelf 
tal/en aan de kompetitie deel. Daarnaast is er ook nog een team van vete 
ranen, dat voornamelijk in de zomermaanden aktief de voetbalsport be 
oefent. 
Het gezegde "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", is zeer zeker van toe 
passing op een vereniging als de onze, die op een kleine dorpsgemeenschap 
is aangewezen. 
Vandaar ook dat het vele werk dat door de jeugdleiders wordt verricht, 
door ons ten zeerste op prijs wordt gesteld. Hiervoor onze oprechte dank. 
Een dankwoord is ook op ziin plaats voor alle huidige bestuursleden en 
oud-bestuursleden. Zonder hun medewerking en inzet was het niet moge 
lijk geweest om onze vereniging te leiden. 
Tenslotte nog een woord van dank aan allen die, op welke manier dan ook, 
hebben meegewerkt om deze mijlpee! te bereiken. 

,,Moge het R.K.A.V.C. goed gaan in de toekomst! " 

voorzitter: P.A. Clerx ere-voorzitter: J. H. v. Dijck 



Voor al Uw 

SMEEDWERKEN 

S. van Dijck 
Asenray 

Hotel-Café-Restaurant "COX" 
Eig.: G. Fischer 
Roermond-Maalbroek - tel. 21154 

Kent U onze weekend menu's al? 
Zo niet, maakt U eens een tripje naar de grens. 
Echt de moeite waard. 
Ook voor de kinderen elk wat wils. 

VOETBALLERS ATTENTIE! 

Blijft goed in conditie ten alle tij, 
en eet daarom lekkere friet bij Lei. 
De echte warme frietbakker. 

Friture 

L. CUPERS 

Bredeweg 498 - Roermond 

Geopend van dinsdags t/m zaterdags. 

BIJ EEN 40 JARIG JUBILEUM 

Van de verschillende verenigingen, welke in onze gemeenschap aanwezig 
zijn, neemt R.K.A.V.C. toch wel een voorname plaats in. 
Immers bijna alle opgroeiende jongens hebben hun voetbalcapaciteiten 
met min of meer succes beproefd op het voetbalveld. De verhalen over 
succes en tegenslag zijn dan ook talrijk, maar was eigenlijk het voornaamste 
is, zijn de goede geest, het plezier, waarmee men gespeeld heeft, de sporti 
viteit in de omgang met de tegenstanders. 
Ik hoop dat deze goede eigenschappen R.K.A.V.C. zullen blijven sieren. 
Gezien het verleden wat prestatie betreft staat de club nu minstens een 
klas te laag. Wij vertrouwen dat door een gezamenlijke inzet van bestuur, 
spelers en hun trainer, het kampioenschap in de afdeling wordt behaald, 
het mooiste geschenk bij een 40-jarig jubileum. 

F. Lenders 
pastoor 
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FEESTPROGRAMMA 

Vrijdag 2 mei 1975 

20.00 uur: Reunie voor leden en oudleden met huldiging Jubilarissen 
in gemeenschapshuis "De Duup", Dorpsstraat, Asenray. 
Muziek: ,,De nieuwe Twee". 

Zaterdag 3 mei 1975 

18.00 - 20.00 uur: Receptie in gemeenschapshuis "De Duup". 
Aansluitend gezellige avond met muziek van "De Ramona's". 

PROFICIAT R.K.A.V.C. 

Zondag 4 mei 1975 

10.00 uur: Hoogmis in de parochiekerk te Asenray voor de levende en 
overleden leden van R.K.A.V.C. 

19.00 uur: Dansavond voor de hele gemeenschap. 
Orkest: ,,Midnight". 

Maandag 5 mei 1975 

15.00 uur: Feestmiddag met spelprogramma voor de jeugdleden van 
R.K.A.V.C. 

Veertig jaar georganiseerd voetbal in Asenray. 
Het is goed gezien om hier eens even bij te blijven stilstaan en op gepaste wijze feest 
te vieren. 
Het is geen sinecure om, in een toch betrekkelijk kleine gemeenschap, gedurende 
40 jaar een voetbalclub op de been te houden. 
Dit is alleen mogelijk wanneer men over mensen kan beschikken die bereid zijn, vrije 
tijd, heel veel vrije tijd ter beschikking te stellen en die genoeg idealist zijn om, on 
danks alle teleurstellingen, te blijven vechten voor de belangen van hun club. Ik denk 
hier aan de mannen die als bestuurslid of jeugdleider leiding moeten geven aan de ver 
eniging. Hun taak is minder spektakulair dan die van de speler. Zij staan minder in de 
schijnwerper dan de spelers, maar hebben het vak veel moeilijker. 
Deze heren verdienen het, bij een gelegenheid als deze, eens in het zonnetje te worden 
gezet en ik doe het dan ook bij deze met veel plezier. 
De spelers van R.K.A.V.C. wil ik vragen hun dankbaarheid te tonen, ten opzichte van 
degenen die hun in de gelegenheid stellen de voetbalsport te beoefenen. U kunt dit 
doen door, niet als individu, maar als eenheid naar buiten te treden, een eenheid die 
toont het beste te willen geven zowel bij training als wedstrijden, die uitblinkt door 
sportiviteit, door disciplinair gedrag, een eenheid die overal graag geziene gast is. 
Wanneer R.K.A.V.C. elftallen heeft met een dergelijke mentaliteit, dan zal het voor 
het bestuur een genoegen zijn om leiding te geven en ontstaat er een totale eenheid 
die een sieraad is voor de hele gemeenschap Asenray en dan zal R. K.A. V .C. met veel 
elan doorstoten naar het 50-jarig jubileum. 
In deze geest R.K.A.V.C.-ers, wens ik u allen proficiat met het veertigjarig jubileum 
en veel sportief sukses in de komende jaren. 

P.L.J. Willems 
voorzitter K.N.V.B. 
Afdeling Limburg. 
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COX-AUTO's 

COX -AUTO's 

COX -AUTO's 

COX-AUTO's 

COX -AUTO's 
COX-AUTO's 

* Financiering 
* Persoonlijke lening 
* Taxatie-inruil 
* Diskrete behandeling 
* 3 maanden volledige garantie 

cox - AUTO's 

SPORTVRIENDEN 

Aan het verzoek om als mede-oprichter, 
13 jaar actief speler en de eerste 15 jaar 
secretaris/penningmeester, de voornaam 
ste feiten uit deze periode te memoreren, 
voldoe ik gaarne. 
Op school werd er in de jaren 1926 tot 
1930 reeds flink getrapt tegen meestal 
een afgedankte tennisbal. Onder speel- 
tijd en ook dikwijls onder de gymnastiek 
werd er regelmatig een partijtje voetbal op 
klompen uitgevoerd en menige klomp 
sneuvelde in de hitte van de strijd. 's Zon 
dags werden al wedstrijden gespeeld op de 
"Zandberg" tegen het schoolelftal van 
Maasniel. 
De jeugdige voetballiefhebbers waren ge 
tuige van de successen van oud-A.V.C., 
dat in 1928 beslag legde op het kampi 
oenschap Il-klasse R.K.L.V.B. Het vol 
gend seizoen werd veelbelovend gestart, 
maar door het vertrek van enkele promi 
nente spelers, o.a. Hub v. Dijck werd be 
noemd als onderwijzer te Bladel en H. 
Verheggen ging naar de toenmalige kweek 
school, werden de successen minder en de 
club verdween in 1930 van het toneel. 
Maar in de harten van de jeugd bleef de 
liefde voor de voetbalsport voortbestaan 
en men wachtte op de tijd, dat men zelf 
in staat zou zijn in clubverband te gaan 
spelen. 
1 n het voorjaar 1935 was het zover, dat 
S. v. Dijck en W. Engels, die in Roermond 
naar de Ambachtsschool gingen, een 
vriendschappelijke wedstrijd organiseer 
den tegen het St. Josephgesticht op de 
Stadsweide. Het werd een 8- 1 nederlaag, 
doch deze uitslag was geen bezwaar om 
meerdere vriendschappelijke wedstrijden 
te spelen, o.a. tegen Maasniel en Herken 
bosch. 
Op 5 mei 1935 werd een vergadering be- 
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legd om definitief over te gaan tot op 
richting van een voetbalclub onder de 
naam A.V.C. Staande de vergadering ga 
ven zich dertien leden op en een drietal 
oud-leden van A.V.C. - dhr. W. Aelen, 
P. Cox en H. Verheggen - zou proberen 
een voetbalveld te bemachtigen. 
Dit mislukte echter jammerlijk, omdat de 
boeren destijds geen afstand wilden doen 
van hun bouw- of weiland, om dat te la 
ten vertrappen. Maar het jeugdig enthou 
siasme wist van geen wijken en men koos 
zelf een bestuur, bestaande uit J. Beulen, 
M. Cox, W. Clercx, P. Kessels als secreta 
ris en P. Verheggen als voorzitter. Men 
kreeg de beschikking over een terrein aan 
Frenkens Dennen, gelegen aan de duitse 
grens, enkele kilometers buiten het dorp 
en slechts te bereiken over slechte veld 
wegen. 
De contributie werd bepaald op 10 et. 
per zondag. Spoedig kreeg men de be 
schikking over een voetbal, doelen en 
oude shirts, restanten van oud A. V.C.-ers. 
Met man en macht werd gewerkt om het 
terrein zover in orde te brengen, dat er 
op gevoetbald kon worden. Men zou zich 
nog beperken tot het spelen van vriend 
schappelijke wedstrijden en het deelne 
men aan seriewedstrijden. 
In september organiseerde A.V.C. zelf 
seriewedstrijden. Als prijzen werden be 
schikbaar gesteld een voetbal, lauwerkrans 
en oude medaljes, zelf overgegraveerd. 
Oud-A.V.C. won in de vallende duisternis 
de finale contra Maasniel. De voetbal 
werd spontaan geschonken aan jong A. V.C. 
en de winst was zodanig, dat op één uit 
zondering na unaniem besloten werd deel 
te nemen aan de competitie van de toen 
malige R.K.L.V.B. 
Het jaar 1935 was het jaar van de herop- 
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Voor gezelligheid en sfoer naar 

CAFE · RESTAURANT 

,,Den Ouden" 
HERKENBOSCH 

Vol automatische kegelbanen. 

Voor bruiloften en koffietafels - vergaderingen 
naar: 

,,De Sport" Café Friture 

Schietbaan 
Discotheek W. DOHMEN-LOVEN 

Europalaan Oost 28 
Herkenbosch - tel. 04752 - 1912 

Uitdeuken en spuiten 

Dinitrol anti roest met 5 jaar garantie 

G.BECKERS 
Eiermarkt 4 
Maasniel 

richting van diverse voetbalclubs o.a. 
P.S.V. '35, Vlodrop, St. Odiliënberg en 
Groen-Wit - Melick, thans Vesta. Ondanks 
de jeugdige leeftijd van de spelers, varië 
rend van 15 tot 20 jaar, schrikte men er 
niet voor terug uit te komen in de 11-e 
klasse R.K.L.V.B., omdat er toen geen 
111-e klasse was. 
De eerste competitiewedstrijd - thuis te 
gen St. Odiliënberg - werd een 2-0 neder 
laag, maar het vertoonde spel was zo veel 
belovend, dat oud-A. V .C.-spelers als Jac 
v. Dijck, Th. Engelen en P. Cox spontaan 
de gelederen kwamen versterken. 
De eerste overwinning werd behaald in de 
uitwedstrijd tegen Linne 11 en meerdere 
successen volgden. 
De uitwedstrijd tegen Stevensweert werd 
een gebeurtenis, omdat deze tocht ge 
maakt werd met de "Uiver", een gammele 
autobus. Ofschoon de spelers en suppor 
ters de reiskosten zelf moesten betalen, 
was de belangstelling enorm. De wedstrijd 
eindigde onbeslist 2-2 op een zwaar be 
speelbaar veld. Hub v. Dijck, die voor de 
ze wedstrijd beschikbaar was, verbaasde 
iedereen en was de ster van het veld. Ook 
Jan Engelen - oud-AVC-er - maakte in 
deze wedstrijd zijn rentree. 
Het bestuur werd uitgebreid met Jac v. 
Dijck en P. Cox als voorzitter. Reeds voor 
de aanvang van de competitie werd P. 
Verheggen secretaris/penningmeester en 
zou dit bi ij ven tot 1950. 
De eerste competitie eindigde A.V.C. in 
de middenmoot; de daaropvolgende com 
petitie 1936/37 telde A. V .C. reeds ge 
ducht mee en de competitie 1937 /38 
werd een volledig succes. Na een uiterst 
spannende nek-aan-nek race met Groen 
Wit en Vlodrop werd A.V.C. ongeslagen 
kampioen. 
Dit kampioenschap werd behaald in de 
volgende opstelling: 

P. Cox 
J. Beulen M. Cox 

S. v. Dijck Jos Cox M. Lamers 
Jac v. Dijck G. Janssen Th. Engelen 
L. Verheggen A. Cox. 

Van de reserves was H. Hermans, ondanks 
het niet meespelen van diverse wedstrij 
den de top-scorer van A.V.C. 
Het kampioenschap werd uitbundig ge 
vierd. Vermeld dient te worden, dat Jac 
v. Dijck op zijn eentje organiseerde een 
gratis-tombola voor alle leden. Het debuut 
in de 1e klasse R.K.L.V.B. was overwel 
digend. 
Gestart werd met een 6-1 overwinning op 
Roggel, dat beschikte over de oud-R.F.C. 
speler P. Kooiman. De tweede wedstrijd 
thuis tegen Haelen, de kampioen van het 
vorige seizoen, werd een 5-0 overwinning. 
De uitwedstrijd tegen Wit-Zwart 11, later 
Megacles, werd na een enerverende wed 
strijd met 3-1 gewonnen. Een paar arbi 
trale beslissingen tegen Nivea Il en Roggel, 
die velen zich nog zullen herinneren, kost 
ten de puntjes, die A.V.C. van het kam 
pioenschap afhielden. 
Met een 2e elftal werd deelgenomen aan 
de onderlinge Maas- en Roer-competitie. 
In de zomer van 1939 werd de jeugd be 
neden 18 jaar de kans geboden deel te 
nemen aan een competitie, georganiseerd 
door de Kring Roermond van de R.K. 
L.V.B. met het bestuurslid G. Sillen als 
competitieleider. 
Aanvankelijk bestond de belangstelling 
voor onze jeugd uit enkele supporters, 
maar naarmate de competitie vorderde 
werd deze steeds groter. 
De thuiswedstrijd tegen Herkenbosch 
werd met 4-0 verloren, doch dank zij een 
zwaar bevochten 1-0 overwinning in de 
uitwedstrijd - een onvergetelijke doelpunt 
van P. Engels werd de bovenste plaats 
met Herkenbosch gedeeld. Door een 3-1 
overwinning in de beslissingswedstrijd te 
Melick werd de A.V.C.-jeugd kampioen 
van hun afdeling. 
In 2 wedstrijden tegen de P.S.V.-jeugd 
zou worden beslist, wie jeugd-kampioen 
van de Kring Roermond zou worden. 
De eerste wedstrijd werd thuis met 4-0 
verloren; in de return werd een gelijk spel 
0-0 behaald. Wegens het ongerechtigd 
meespelen van H. Thegels bij P.S.V. werd 
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Drank bestellen 
POTTER bellen 

Drankenhandel Potter 
Charles Ruysstraat 80 
Tel. 04750 - 29654 

Cremers Wijnhandel 
Wilhelminalaan 14 - Maasniel 
Telefoon: 29103 

Spec. aanbieding van: 
Jonge Jenever p.l. 
Vieux 
Sherry, pracht kwaliteit 

f. 9.35 
f. 9.35 
f. 4.98 

Eerste Roermondse CASH & CARRY 

Voor vers vlees 

Fr. BERGER 

Gebroek 110 

Roermond 

de A.V.C.-jeugd kampioen verklaard. 
Uit dit jeugd-elftal zijn vele goede voet· 
ballers naar voren gekomen, o.a. de ge 
broeders Janus en Jac. Cox, P. v. Dijck, 
P. Engels, J. Peters, W. Verheesen en 
Paul Verheggen, die met veel succes ja 
renlang de A. V .C.-kleuren hebben verde 
digd. 
Wegens de oorlogsdreiging werd het sei 
zoen 1939/40 een noodcompetitie, waar 
in A.V.C. moest uitkomen tegen P.S.V. 1 
en Leeuwen, die speelden in de overqanqs 
klasse. 
Onder barre omstandigheden · een keihard 
terrein en strenge vorst· werd P.S.V. 1 op 
eigen veld verslagen. Ook de uitwedstrijd 
tegen Leeuwen werd een overwinning, 
'nadat de scheidsrechter genoodzaakt was 
de wedstrijd te staken i.v.m. rnoeilijkhe 
den met Leeuwen-spelers. P.S.V. nam re· 
vanche met 5-0 en werd kampioen. 
Onder de bezetting werd de I.V.C.B. en 
R.K.L.V.B. in 1940 opgeheven en bij de 
K.N.V.B. ondergebracht. Ondat in de 
K.N.V.B. een andere vereniging A.V.C. 
oudere rechten had, werd de naam onzer 
vereniging gewijzigd in R.K.A.V.C. 
In de oorlogsjaren wist R.K.A.V.C. zich 
onder moeilijke omstandigheden, gedwon 
gen tewerkstelling in Duitsland, onder· 
duiken van spelers en materiaalschaarste, 
te handhaven. 
In tegenstelling met de tegenwoordige 
tijd met subsidie van de gemeenten, waren 
de verenigingen helemaal op zich zelf 
aangewezen. S.V.-Victoria Maasniel had 
in 1942 niet meer de beschikking over 
een eigen speelveld en verzocht gebruik 
te mogen maken van ons speelveld. Op 
zondag 21 juni 1942 - de dag, dat Hitler/ 
Duitsland Rusland was binnengevallen, 
werd gespeeld de wedstrijd R.K.A.V.C. · 
S.V.-Victoria om de Van den Hof-beker, 
beschikbaar gesteld door de voorzitter 
van S.V.-Victoria als blijk van waardering 
voor de sportiviteit van R.K.A.V.C.-zijde. 
Na een spannende en sportieve wedstrijd 
won R.K.A.V.C. met 2·1. 
Op dit veld moest ook Swift, de vereni- 

ging die met bekende spelers als keper 
Jan Brummans, de gebr. Hoefnagels, K. 
Lommen en Fr. Wiers in de kortste tijd 
opgerukte van de onderafdeling naar de 
3-klasse K.N.V.B., in R.K.A.V.C. de meer· 
dere erkennen. 
Voor een uitwedstrijd tegen Laar moest 
men 's morgens om 7 uur in Roermond 
op de trein stappen om in Weert een H. 
Mis te kunnen bijwonen, en verder te voet 
naar Laar. Een over·winning maakte alles 
goed en de stemming was opperbest. 
R.K.A.V.C. nam met twee elftallen deel 
aan de competitie en kreeg zelfs een trai 
ner, dhr. H. Reulen, een bekende oud 
speler van R.F.C., die gedeeltelijk in na· 
tura moest worden betaald. De spelers 
moesten zelf hiervoor zorgen. 
De competitie 1944/45 was goed voorbe 
reid en werd met vertrouwen tegemoet 
gezien. Het zou heel anders verlopen! 
Limburg werd door de terugtrekkende 
Duitsers oorlogsgebied en later qe-evacu 
eerd. Na de oorlog moest opnieuw wor 
den begonnen met niets. 
R.K.A.V.C. bleef niet bij de pakken zitten 
en formeerde een nieuw bestuur, be· 
staande uit niet-spelers als Maan Heldens, 
voorzitter, W. Aelen, J. Christiaans, Jan 
v. Dijck en R. Peters; alieen P. Cox en P. 
Verheggen als secretaris/penningmeester 
bleven gehandhaafd. Wat voorheen nog 
niet mogelijk was geweest, zou eindelijk 
werkelijkheid worden. Een nieuw voetbal· 
terrein, centraal gelegen aan de Molenweg 
tussen Asenray en Maalbroek. Hiervoor 
was de medewerking nodig van zeven land· 
bouwers, die een perceel bouwland be 
schikbaar moesten stellen. De nieuwe 
voorzitter Maan Heldens, een zeer beken 
de figuur met invloed, heeft hierbij een 
grote rol gespeeld. 
Nog een seizoen moest gespeeld worden 
aan Frenkens Dennen. 
Met medewerking van alle leden kon in 
september 1946 plechtig in gebruik wor 
den genomen een prachtig voetbalveld 
met afrastering en omheining. 
Ook in de competitie telde R.K.A.V.C. 
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Voor kwaliteit en service 

y 

Spikkerweg 158 A 
Maal broek 

J" Wulms-Cox 
Vaste- en Vioêiuèlre Brandstoffen 

Maalbroek 148 
tel.: 29999 

Ook in Asenray zult U 't wel weten 

"De sjmeet in Neel 
haet 't heel! " 

P. BONGAARTS 

Raadhuisstraat 37 
NEEL 

geducht mee en de publieke belangstelling 
was groot. Het fel begeerde kampioen 
schap in de 1 e klasse Onderafdeling werd 
telkens op het nippertje niet gehaald. De 
volgende generatie zou doorstoten naar 
de 3e klasse K.N.V.B., een resultaat op 
zich voor zo'n kleine gemeenschap. 
Het seizoen 194 7 /48, het laatste voor mij 
als actief-voetballer, was bizonder aange 
naam. Als aanvoerder van het 2e elftal 
werd het kampioenschap behaald in de 3e 
klasse, na een spannend verloop. De uit 
wedstrijden tegen Vesta Il, E.M.S. 1 en 
SVVM 11 zullen velen onzer zich nog her 
inneren. 
Dit kampioenschap werd behaald in de 
volgende opstelling: 
· A. Clercx 

P. Diels Jac Geurts 
H. Engelen P. Clercx A. Oostra 

M. Cox P. Verheggen J. Franssen 
W. Suntjens H. Lamers 
R.K. A.V.C. heeft in de eerste 15 jaar van 
haar bestaan diverse goede voetballers ge 
had en werd in kringelftallen vertegen 
woordigd door o.a. J. Beulen en Th. En 
gelen. Later waren dit Jos van Dijck en 
P. Engels, die zijn doorgedrongen tot het 

limburgse elftal, dat in Utrecht de finale 
speelde. 
Zonder iemand tekort te doen heeft R. K. 
A. V .C. veel te danken aan de eerste voor 
zitter P. Cox, die ook als keeper heeft 
bijgedragen aan de successen van R.K. 
A. V .C. Gedurende meer dan 15 jaar ver 
gaderde het bestuur te zijnen huize en 
mevr. Cox was hierbij niets teveel. Jac v. 
Dijck was vooral in de jaren 1936/40 de 
grote animator. Jos van Dijck heeft de 
beste en langste staat van dienst. Naast 
zijn lange actieve loopbaan als keeper en 
speler heeft hij vele jaren het materiaal 
verzorgd. Later zou hij R.K.A.V.C. nog 
vele jaren dienen als voorzitter, onder 
wiens bezielende leiding R.K.A.V.C. on 
gekende successen zou behalen. 
1 n 1950 - na 15 jaar het secretariaat te 
hebben waargenomen - werd L. Franssen 
mijn opvolger. Ik kon mij volledig gaan 
wijden aan de duivensport - een hobby 
reeds eerder uitgeoefend - maar zou R. K. 
A.V.C. trouw blijven als lid, met prettige 
herinneringen aan de dagen als actief 
voetballer en de ondervonden medewer 
king van bestuur en leden. 

P. Verheggen. 
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Voor fraai en goed schilderwerk .. 

Sch i I dersbedri jf 

J.J. Aelmans-Cox 
Maalbroek 145 Hét juiste adres! 

Met een bos snijbloemen of een plant maakt U 
het ekstra gezellig in huis! 
Wij hebben dagelijks een grote sortering 
verse snijbloemen en potplanten. 

Fa. H.P. Schrama 
Maalbroek 119 
Roermond 

Vee- en Vleeshandel 

MOOREN B.V. 
Broekhin Noord 40 
Roermond 

tel. privé: 29402 
tel. slachthal: 15648 
tel. kantoor: 18628 

JUBILARISSEN 

P. Verheggen J. v. Dijck S.v. Dijck 

Jeugdelftal uit 1939 

Jeugdelftal uit 1963 
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Kampioenselftal uit 1938 

Kampioenselftal uit 1948 

16 

Ausputzer Allesandro Spinetti 
gelooft niet in strengere straffen voor 
spelverruwing. 
1 k zie heil in maar één gele kaart: 

~ 
J. DIELS 

J. DIELS 
Wilhelminalaan 76 
Maasniel - tel. 29160 

Het gele embleem van m'n Echte Bakker. 
Daar gaan ze allemaal graag het veld voor uit! 

Spinetti, zonneklaar, de voetballer van het jaar. 

Ook Uw adres voor al Uw schoenen 
Uw lederwaren 
Uw sportartikelen 

MELICK 

17 



Bakkerij Th. Diels 
Spikkerweg 158 
Maalbroek - tel. 29981 

de "ECHTE WARME BAKKER" 

1 

Kleding voor het hele gezin 

,,AENGEVAEREN" 
Marktstraat 7 - Roermond 
Stationsweg 7 - Herkenbosch 

Onze salon is een begrip voor haarverzorging 

Kapsalon "Mieke" 
Europalaan West 23 
Herkenbosch 
Tel. 04752 · 1691 

Pruiken - Haardelen · Parfumerie 

Rijwielen en Bromfietsen 

Chrit Jaspers 
Blijf met voetbal gezond en 
trim U fit 
met een fiets van Chrit Ronckenstraat 8 

Maasniel - Roermond 
Tel.: 23301 

Snoep verstandig, eet een frietje bij: 

FRITURE 

W.CLERCX 
Dorpsstraat · Asenray 

Voor granen - meel - kunstmeststoffen 

Graan maalderij 

H.J. Verstappen 
Dorpsstraat 40 
Asenray 
Tel.: 04750 · 29034 

Voor bruiloften - partijen - vergaderingen 

CAFÉ ,,DE KEIZER'' 

Dorpsstraat 98 
Asenray-Roermond 
Tel. 04750 - 29401 

V 
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GOLD FARM 

Fa. L. Suntjens en Zn. 

MAALBROEK 110 

ROERMOND 

EIEREXPORT 

R.K. A.V.C. in de vijftiger jaren 

Kampioenselftal uit 1956 

20 
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Kampioenselftal uit 1959 

Kampioenselftal uit 1967 

/tl~~ 22 

SPORTOVERZICHT 

Na de periode van P. Verheggen voerden 
dhr. L. Franssen, H. Cox (Heide), H. 
Cox (Notenboom) en vervolgens J. Clas 
sen het secretariaat van R.K.A.V.C., waar 
van laatstgenoemde nu reeds 14 jaar. 
In 1950 speelde R.K.A.V.C. in de t-klas 
se van de afdeling Limburg. In de vijftiger 
jaren voerde R.K.A.V.C. het predicaat 
"eeuwige tweede". In 1955 was er zelfs 
een beslissingswedstrijd tegen aartsrivaal 
Horn nodig. Deze wedstrijd werd gespeeld 
op het terrein van S.V.V.M. en eindigde 
in een 3- 1 overwinning voor Horn. 
Wel behaalde het 2e elftal een kampioen 
schap van de 3e klasse in 1952 en 1956. 
In 1958 veroverde R.K.A.V.C. de beker 
van de afd. Limburg na verlenging en 
strafschoppen tegen R.K.D.F.C. (Mer 
kelbeek) op het terrein van Susteren. Na 
al deze tweede plaatsen werd in het sei 
zoen 1958/59 eindelijk het felbegeerde 
kampioenschap behaald, wat automatisch 
promotie naar de 4e klasse van de K.N. 
V.B. in hield. Dit kampioenschap werd 
behaald onder leiding van trainer Piet 
Massy uit Roermond. Dit kampioenschap 
werd behaald met 38 punten uit 20 wed 
strijden en een doelsaldo van 107 voor en 
23 tegen. Hiervan nam Jan Engelen er 31 
voor zijn rekening en zijn broer Frits 30. · 
De eerste 2 jaren in de K.N.V.B. speelde 
men in de Regio Weert waar eervolle plaat 
sen werden behaald. Daarna volgden 2 
seizoenen in de Regio Venlo waar het 
laatste jaar geknokt moest worden tegen 
degradatie. Alleen dankzij een formiba 
bele eindsprint, 16 punten uit 9 wedstrij 
den, werd het 4e klasserschap behouden. 
Na terugkeer in de Regio Weert kwam er 
weer een stijgende lijn in de resultaten. 
In 1964 werd het kringkampioenschap 
van de K.N.V.B. kring Roermond be- 

haald. Na een enerverende wedstrijd werd 
P.S.V. '35 met 3-2 verslagen, na een rust 
stand van 3-0. 
Aan het einde van het seizoen 1965/66 
werd het elftal verrijkt met enkele talent 
volle jeugdspelers. Onder leiding van trai 
ner Barend Licht uit Roermond werd in 
1967 de hoogste trede op de sportieve 
ladder van R.K.A.V.C. bereikt, nl. het 
kampioenschap in de 4e klasse en promo 
tie naar de 3e klasse van de K.N.V.B. 
Dit kampioenschap werd behaald na een 
nek aan nek race met Altweerterheide. 
De ploeg bracht R.K.A.V.C. de enige twee 
nederlangen van dit seizoen toe: 2-0 en 3-2. 
Van de 20 wedstrijden werden er 13 ge 
wonnen, 5 gelijk en 2 verloren. 
Het doelsaldo was 56 voor en 22 tegen. 
Iedereen zal zich nog wel de prachtige 
wedstrijden in de 3e klasse herinneren te 
gen o.a. Veritas, Susteren, Panningen en 
Megacles. Het was voor iedereen duidelijk 
dat deze 3e klasse voor R.K.A.V.C. wel 
iets te hoog was, na 2 seizoenen moest 
men dan ook terug naar de 4e klasse, al 
werd tegen de kampioen Panningen met 
0-0 gelijk gespeeld. Dit was helaas nog 
niet het einde van de neergaande lijn. Na 
13 jaren K.N.V.B. moest men weer terug 
naar de afdeling Limburg. Hieraan gingen 
zelfs 3 beslissingswedstrijden tegen R.K. 
S.V.W. aan vooraf. 
De eerste wedstrijd werd 1 - 1 na verlen 
ging. In deze op het R.K.S.V.N. terrein 
gespeelde wedstrijd heeft R.K.A. V.C. de 
kans op behoud van het 4e klasserschap 
laten liggen. In de tweede wedstrijd, ge 
speeld te Linne, was de stand na 90 min. 
nog steeds 0-0, in de verlenging zegevier 
de R.K.S.V.W. met 3-0. 
R.K.A.V.C. tekende na deze wedstrijd 
protest aan wegens het meespelen van een 
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Voor vlees en vleeswaren 
tegen Cash en Carry prijzen naar: 

Slagerij van Cruchten-Theunissen 

Elmpterweg 29 - Neel 

Geopend: vrijdag van 9.00 - 18.00 uur 
zaterdag van 9.00 - 16.00 uur 

Fa. Th. Creemers 
Spikkerweg 162 A 5j 

Zand- en Grindhandel 
en aannemen van 
Grondwerken 

Veldje 11 A, Maasniel 

Neet langer zwaegele 
Kom bie os kaegele 

Café "Kegelbaan" 

HET TREFPUNT 

H. Ramakers 
Stationsstraat 6 

. Reuver 
Tel.: 04704 - 1253 

ongerechtigde speler. Dit protest werd 
door de K.N.V.B. toegewezen en er volg 
de een derde wedstrijd op eigen terrein, 
die echter na veel spanning met 2-1 verlo 
ren ging. Ook het tweede elftal moest 
een toontje lage• zingen en degradeerde 
van de 2e naar de 3e klasse. Na een ver 
blijf van 2 jaar in de 1 e klasse volgde 
zelfs degradatie naar de 2e klasse. De re 
sultaten in het lopende seizoen zijn zoda 
nig, dat zowel het 1 e als het 2e elftal in 
staat moet worden geacht enig verloren 
terrein goed te maken. R.K.A.V.C. neemt 
op het ogenblik met 3 senioren elftallen 
deel aan de competitie. 
Hiernaast zijn er nog 4 jeugdelftallen en 
een veteranen elftal. Sinds 1935, waarbij 
gestart werd met 1 elftal, is R.K.A.V.C. 
steeds blijven groeien en momenteel is 
het ledenaantal 152. Alleen de jeugd is 
tijdelijk afwezig wegens een te gering 
aantal leden. 
Deze jeugd is na veel moeite in 1962 toch 
weer van de grond gekomen en sindsdien 
zijn er fraaie resultaten behaald. Naast 
enkele kampioenschappen ook zeer vele 
bekers die mee gebracht zijn van diverse 
toernooien. 
Het mooiste succes werd in 1970 door de 
pupillen behaald, nl. het kampioenschap 
van de kring Roermond, waarbij E. V.V. 
uit Echt in de laatste wedstrijd werd ver 
slagen. 
In 1961 werd er door de leden een ver 
lichting op het voetbalveld aangelegd. 

Het benodigde geld werd verdiend door 
op zaterdag in het bos te gaan werken, 
wat in die tijd nog helemaal geen proble 
men opleverde. 
In 1971 werd J. v. Dijck door de kring 
voorzitter Emans onderscheiden met de 
zilveren Bondsspeld van de K.N.V.B. Dit, 
omdat hij 25 jaar bestuurslid is geweest, 
waarvan 13 jaar voorzitter. 
Tevens werd hij benoemd tot ere-voor 
zitter van R.K.A.V.C. 
Een ander hoogtepunt was het behalen 
van de sportiviteitswimpel in het seizoen 
1967/68. 
Aan het eind van dit overzicht willen wij 
nog enkele opmerkingen plaatsen. 
a. Uit de stroom van gebeurtenissen van 

de afgelopen 40 jaar hebben wij slechts 
een greep moeten doen. Misschien 
zijn daardoor bepaalde feiten te veel 
belicht en zijn andere niet of nauwe 
lijks vermeld. 

b. Over onze jeugd is in het overzicht niet 
veel geschreven. R.K.A.V.C. kan ech 
ter trots zijn op deze afdeling en op de 
leiders die elke week opnieuw vele 
uren belangeloos voor de junioren op 
offeren. 

Wij hopen dat het 40-jarig jubileum van 
R.K.A.V.C. een echt en mooi clubfeest 
zal zijn, dat de nodige inspiratie zal ge 
ven om door te gaan naar een volgend 
jubileum. 
Deze feestgids is hopenlijk mede een bij 
drage daartoe. 

Bestuur R.K.A.V.C. 
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Voor apart Bruidswerk 
en modern Bloemwerk 

Bloemenhuis 

Wim Sillekens 
Elmpterweg 8b - Roermond 
Tel. 29733 

Grote partij damesregenjassen t/m maat 60 
vanaf f. 79.50 
Partij militaire jacks vanaf f. 45.- 

IN DE ZON 
Roermond - tel. 12907 

Café J. Metsemakers 
Wilt U zich ontspannen bij een koele drank naar vraag, 
ga dan naar Sjaak en Mia, die serveren hem U graag. 

Raadhuisstraat 34 - Tel. 23815 

Tevens zaal voor vergaderingen, bruiloften en partijen 

,,S10-SERVICE" 

* Levensmiddelenbedrijf 

* Drogerijen 
* Fijne vleeswaren X 
TON WOLTERS 

Dorpsstraat 117 

ASENRAY 

W. Opbreek b.v. 
Int. transport en overslagbedrijf 

Voor al Uw transport van 0,5 t/m 25 ton 
speciaal spoed - transport 

Ook vervoer van stukgoed. 

X MAALBROEK/ROERMOND 

Dorpsstraat 33 
Tel. 04750 - 29710 
Telex 58134 

Speciaal adres voor Uw familiedrukwerk 

• Visitekaartjes 
• Geboortekaartjes (enorme sortering) 
• Ondertrouwkaarten 
• Dankbetuigingskaarten enz. 

Drukkerij P I ET C L E R C X 
Wilhelminalaan 1 · Maasniel-Roermond 
Tel.: 04750 - 29180 
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Voor alle takken van sport 

Geluid Techniek 

ROUBROEKS 
Door bijzondere kwaliteit 
bekend door geheel Limburg 

Kapellerlaan 233 - Roermond - Tel. 04 750-1254 7 

Uw eigen spaarbank 

Centrale Volksbank voor: 

* hoge rente 
* persoonlijke service van de kassier 
* absolute geheimhouding 

Inlichtingen bij de kassier: 

G. PIEPERS, Ridder v. Asenrodeweg 6 

Meubels en Textiel 

J.H. Minkenberg & Zn. 
Wanneer U een woning moet inrichten of 
in Uw woning iets vernieuw moet worden 
ga dan eerst een kijkje nemen bij 
de Fa. Minkenberg & Zn. Meubelhuis MODERN. 

- Meubelinrichting: Hoofdstraat 42, Herkenbosch 
Telefoon: 04752-1793 

- Woningtextiel: Hoofdstraat 36, Herkenbosch 
Telefoon: 04752 - 1392 

Specialiteit in vloeren - Enorme voorraad 

Steeds de modernste gordijnen 

Gardisette in alle maten steeds voorradig 

Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen 

Voor al Uw rijlessen naar autorijschool 

MEYS 
Gebroeklaan 32 
tel. 22476 

Pasfoto's - 1e kwaliteit 
klaar terwijl U wacht. 

Drogisterij W. Naus 
Julianalaan 12 
Maasniel 

Internationaal Takel & Bergingsbedrijf 

Piet van Cruchten 
Schout Offermanstraat 33 
Telefoon: 04750 - 29114 
Roermond * Bovag erkend 

* Kraanverhuur 
* Alle wagens zijn uitgerust met 

Hydraulische persen en snij-apparatuur 

J. Sillekens-Dings 
Julianalaan 10 
Maasniel 

Uw bakker voor vers gebak. 
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TANKSTATION 

cox 

MAALBROEK (nabij grenspost) 

Voor al Uw vlees en vleeswaren 

Kwaliteitsslagerij 

Sjra Janssen & Zonen 
Tegelarijveld - Maasniel 
Tel. 29105 

HEES 
Steenweg 19 
Roermond 

* radio 
• televisie 
• grammofoonplaten 
• elektrische huishoudelijke art. 

Lou is Janssens 
Steenweg 10 

KLEDING OP DE MAN AF! 

M. Pleunis 
St. Odiliënberg 

DOE HET ZELF 

Alles op het gebied van sanitair - 
centrale verwarming en electra 

Sittert 4 - Tel. 04752 - 2451 

R. K. A. V.C. dankt alle adverteerders 
en begunstigers 
voor hun financiële steun, 
waardoor deze jubileumviering mede 
mogelijk werd gemaakt! 
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ELGOZO 
Hamstraat 29 
Roermond 

Het adres voor modebewuste mensen 

Electro Technisch Bureau 

Minkenberg 
ruim gesorteerde electro-speciaalzaak met attractieve prijzen 

Herkenbosch 
Hoofdstraat 46 
Tel. 04752 - 1273 

Voor: * Schoenen 
* Sportartikelen 
* Lederwaren 

is uw adres: 

W. KESSELS 
Pedicure op afspraak 

Raadhuisstraat 12 
Maasniel 

,,Karramba'' 
MANEGE 

Heide 2 
Asenray - Roermond 
Tel. 04750 - 29627 

* Rijlessen in binnen- en buitenmanege 
* Buitenritten met begeleiding 
* Pony's voor kinderen 
* Verzorging zieke paarden 
* Kraamkliniek voor paarden en pony's 
* Africhting jonge paarden 
* Stalling en pension 
* Ruiterkampen in zomer en weekends 
* Vervoer van paarden 
* Hengstenhouderij 
* Rijlessen vanaf f. 6.- per uur 
* Lessen met eigen paard mogelijk 
* Speciaal spring- en dressuurlessen 
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Hebt U een koe, 
kalf of wat voor in de wei, 

dan is 

Joseph Bidlot 
er als de kippen bij. Tel. 04750 - 29485 

Restaurant 

,,De Kwekkert" 
voor bruiloften en partijen 

Joop en Dien VOS 

Heinsbergerweg 202 - Roermond 
Tel. 04750 - 22580 

FOTO-SERVICE 
Al uw ontwikkelwerk: zowel zwart/wit als kleur 
binnen 48 uur klaar. 

(1) 
Natuurlijk bij 
Drogisterij - Parfumerie 

APPELS 
Winkelcentrum - Maasniel 

IMPORT EXPORT 

Linco Conserven 

Asenray Roermond Holland 

Slagerij H. Hendriks 
Het adres voor fijne vleeswaren 
Wilt U fijne bief of iets anders voor te braden, 
ga dan naar Herman, hij kan U raden. 

Willem Il Singel 32 - tel. 13393 

Schildersbedrijf 

Naus en Gubbels 
Winkel Veldje - Maasniel 
Tel. 29119 Glas - Verf - Autolakken 

Bootlakken - Talensverf 
Tekenbloks - Schildersgereedschap 
R & D Behang 

H. Beckers 
Julianalaan 36 - Maasniel - tel. 29863 

ENKABE Zelfbediening 

Dagelijks vers gesneden panklare groenten 

DE ZAAK voor prettige sfeer en service! 
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Uw voordeligste adres voor 

Dames- Heren en Kinderkleding 

B.T.W. 
Raadhuisstraat 40 - Roermond 
Telefoon: 22342 
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Voor al Uw 

D.H.Z. Behang - Verf - Luxe artikelen 

Gebr. Schaefer bv 
Raadhuisstraat 6 - Maasniel 

L. L. T.B. afd. SWALMEN, Kroppestraat 28, tel, 1372 

Uw adres voor: Mengvoeders, kunstmest, tuinzaden, bloembollen, 
bloemzaden, tuingereedschap, gezonmaaiers, afrasteringsdraad, 
palen en spoorbielzen, handgereedschap, werkkleding, klompen 
en laarzen. 
Geopend: maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.30 uur en 
zaterdag van 8.30 - 12.00 uur. 

Voor algehele haarverzorging 

FRANS JANSSEN 
Raadhuisstraat 5 - Maasniel 

Tom van Cruchten's b.v. 
Spikkerweg 156 
Asenray - Roermond 

Vee- en vleeshandel 
fabrikant van vleeswaren 
import / export 
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VLEESHANDEL 

LeiKoenen 
speciaal voor supermarkten en instellingen 

Tevens groothandel in varkenshaasjes 

Ons vlees is o.a. dagelijks vers verkrijgbaar in: 

* Linne 
* Swalmen 
• Posterholt 
• Merum 
* Vlodrop 
* St. Odiliënberg 
• Maasniel 
• Echt 
• Roermond 
• Montfort 
• Boukoul 
• Herten 

Telefoon: 04750 - 29580 



AANNEMERSBEDRIJF 
). POLLAERT 

voor 

* Nieuwbouw 
* Verbouwingen 
* Reparaties 

ROERMOND 
Dorpstraat 88 
Telefoon 04750 - 21596 


