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VAN DE REDACTIE 
25-jaar dames AVV !!!!!! 
Dit jaar is het alweer 25-jaar 
geleden dat onze damesafdeling 
werd opgericht. Vanaf 1983 dra-
ven ook de dames wekelijks op 
voor een partijtje voetbal. Wat in 
het begin een vreemd verschijn-
sel was op de Americaanse voet-
balvelden is inmiddels een van-
zelfsprekendheid. De dames zijn 
dan ook een gewaardeerde afde-
ling binnen onze club. Hopelijk 
mogen ze nog lang onderdeel 
zijn van AVV. 
14 Maart a.s. zal er een receptie 
+ aansluitende feestavond 
plaatsvinden in onze kantine. 
Voor meer info hierover zie ver-
der in dit AVVtje. 
De redactie van het AVVtje wil in 
ieder geval middels deze weg de 
dames alvast van harte felicite-
ren met het jubileum. 
Het vervolg van de competitie is 
inmiddels weer in volle gang met 
wisselende resultaten voor de 
diverse teams. 
Niet onopgemerkt mag blijven 
de 7-klapper van Theo Peeters 
tijdens de wedstrijd van ons 
derde team tegen Meterik 3. 
Deze uitzonderlijke prestatie 
heeft er toe geleidt dat Theo in 
de topscorerslijst van onze club 
het stokje heeft overgenomen 
van Linda Lenders. 
          

Redactie AVVtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 
MAART 2008 

• Dames 25 jaar bestaan 
Op vrijdag 14 maart 2008  
bestaat het damesteam van 
AVV America precies 25 jaar. 
Iedereen is  uitgenodigd voor 
de receptie en het feest in de 
kantine van AVV aan ’t 
Sportpark Erica (Gerard 
Smuldersstraat 95). Tijdens 
de receptie van 20.00 tot 
21.00 uur is er gelegenheid 
om de dames te feliciteren. 
Aansluitend bouwen we een 
feestje m.m.v. van STAR dis-
cotheek. Graag tot ziens op 
vrijdag 14 maart 2008! 

 
• Pasfoto voor spelerspas 

De ouders van de E-spelers 
die volgend seizoen D-pupil 
worden hebben een brief ge-
kregen over het aanvragen 
van de spelerspas. Een aan-
tal spelers heeft hieraan ge-

hoor gegeven en het strookje 
met pasfoto ingeleverd bij 
het secretariaat (Pastoor 
Janssenstraat 35). Aan de 
overigen een herinnering om 
dit alsnog voor 31 maart te 
doen.  
 

• Wedstrijdverslagen 
Alle teams kunnen een wed-
strijdverslag voor op de web-
site aanleveren. Stuur je ver-
slag naar: 
hermansbart@hotmail.com. 
Het is erg leuk om deze ver-
slagen te lezen, dus wees 
creatief en schrijf eens af en 
toe een stukje. 
 

• Vragen, aan- of afmeldin-
gen?  
AVV secretariaat: Kim Bae-
ten, Pastoor Janssenstraat 
35, telefoonnummer 077 464 
12 85, email  
kimpluis@hotmail.com.  
Het is van groot belang je 
tijdig aan- of af te melden 
voor het nieuwe seizoen voor 
de club en je  team. Meld je 
niet alleen af via de leider; 
neem altijd zelf contact op 
met het secretariaat.  

 
Het bestuur wenst het dame-
selftal een plezierige jubile-
umdag toe op vrijdag 14 
maart 2008!  
 

TUSSENSTANDEN  
Onderstaand de tussenstanden 
van de diverse teams bijgewerkt 
tot 24 februari j.l.: 
 

Tussenstand competitie 
  per 24 februari 

5e Twed 

5e Derd 

8e Ierst 

9e Dames 1 

12e Verd 
 

TOPSCORERS 
(STAND PER 24 FEB. 2008)  
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MEDEDELINGEN  
JEUGD AVV 
MAART 2008 

• F-jeugd voorjaarsreeks 
Omdat we gedurende de na-
jaarsreeks en winterstop een 
flink aantal aanmeldingen 
hebben gekregen van nieuwe 
F-spelers gaan we na de win-
terstop met 3 teams voetbal-
len. De F1 blijft ongewijzigd. 
De F2 is opgesplitst in een F2 
en een Mini F. Door de zeer 
gewaardeerde hulp van een 
aantal ouders die op zater-
dag als leider gaan fungeren 
kunnen we 2 teams maken 
waardoor alle jongens elk 
weekend hun wedstrijden 
kunnen spelen. Theo van den 
Homberg en Geert Peeters 
worden leider bij de Mini F, 
samen met John Cox. De 
nieuwe leiders van de F2 zijn 
Jos Vervoort, Gerben Koek en 
Peter Nelissen. Elk weekend 
zullen 2 van de 3 leiders 
aanwezig zijn. Op woensdag 
bij de trainingen van de F2 
en Mini F krijgt Antoinette 
vanaf heden hulp van Boy 
van Heijster.  

• Demonstratietraining 
Jeugdbeleidsplan  
Maandag 18 februari heeft 
Tim Camps met de D1 een 
demonstratietraining ver-
zorgd voor alle leiders en 
trainers. In deze training 
kwam de rode draad naar vo-
ren die wij met ons jeugdbe-
leidsplan binnen het gehele 
jeugdkader willen toepassen. 
Het was een hele leerzame 
avond, ondanks dat het erg 

koud was langs de kant en 
wij zijn blij dat er een groot 
aantal leiders aanwezig was. 
Wij zullen onze bedoelingen 
verder uitwerken en het 
voorstel van Tim is om aan 
het einde van de voorjaars-
reeks nogmaals een demon-
stratietraining te geven. 
Wordt vervolgd!  

• Samenwerkingsverband 
met VVV-Venlo  
Zondag 27 januari heeft AVV 
America tijdens het duel 
VVV-Venlo - Heracles een 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend met betrekking 
tot de jeugdopleiding VVV-
Venlo. Daarbij waren namens 
AVV Mart Peeters, Bart Her-
mans en William Kleuskens 
aanwezig.  VVV heeft inmid-
dels een convenant gesloten 
met 49 amateurverenigingen 
in de regio. VVV-Venlo heeft 
als betaald voetbal organisa-
tie de taak om de voetbal-
sport in de regio Noord en 
Midden-Limburg in al zijn 
verschijningsvormen te be-
vorderen. In de ruimste zin 
van het woord dus alles te 
doen hetgeen tot dat doel 
bevorderlijk kan zijn. Dit sa-
menwerkingsverband heeft 
voor AVV voordelen in de 
vorm van mogelijkheden tot 
het bijwonen van thema-
avonden, een clinic, bezoek 
aan een wedstrijd, etc. Daar-
tegenover staat dat AVV 
meewerkt wanneer zij een 
uitzonderlijk getalenteerd 
voetballer in huis heeft die in 
aanmerking komt voor het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jeugdplan van VVV of zelfs 
de jeugdopleiding.  

• Teamfoto’s 
Op www.avvamerica.nl zijn 
alle teamfoto’s van dit sei-
zoen te vinden. 

• Wedstrijdverslagen 
Alle uitslagen en wedstrij-
denverslagen worden weke-
lijks op www.avvamerica.nl 
geplaatst. Dus wees creatief 
en schrijf eens een leuk ver-
slagje. Verslagjes van de 
wedstrijden kunnen naar 
hermansbart@hotmail.com 
gestuurd worden en dan 
worden ze meestal dezelfde 
dag nog op de AVV-website 
geplaatst. 

• Seizoen 2008-2009: aan- 
en afmelden spelers en 
leiders! 

De voorjaarsreeks van het sei-
zoen 2007-2008 is net gestart,  
maar toch zijn we ook al bezig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met het nieuwe seizoen. Vooral  
voor de indeling van teams en 
het aantal teams is het van groot 
belang dat jeugdleden die aan 
het einde van het seizoen willen 
stoppen met voetballen, dit in 
een zo vroeg mogelijk stadium 
kenbaar maken bij de jeugdco-
ordinator. Het aantal aan- en 
afmeldingen zijn zeer bepalend 
voor het aantal teams in het 
nieuwe seizoen. Daarmee sa-
menhangend zijn we ook al be-
zig met het polsen van de huidi-
ge trainers en leiders over de 
wensen voor het nieuwe seizoen. 
Nieuwe leiders en trainers zijn 
daarbij van harte welkom. Lijkt 
het jou een grote uitdaging en 
een groot plezier om één of 
meerdere dagen per week met 
de jeugd aan de slag te zijn, 
neem dan contact op met Bart 
Hermans of William Kleuskens.  
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JEUGDKAMP AVV 2008 
Het jeugdkamp van AVV America 
is vanaf 1994 een jaarlijkse te-
rugkerende activiteit als afslui-
ting van het seizoen voor de 
jeugd van America. Het kamp 
van vorig jaar was weer een 
groot succes en natuurlijk gaan 
we ook dit jaar weer op kamp. 
Zoals elk jaar gaan we in het 
weekend aansluitend aan de 
Americaanse kermis, vanaf don-
derdag ca.18.00u t/m zondag 
ca. 18.00u. Jaarlijks gaan er 
tussen de 40 en 55 jeugdleden 
van de F t/m de C mee op kamp 
en zij worden begeleid door een 
20-tal leiders. Het kamp staat 
onder toezicht van de algemene 
leiding bestaande uit René Schu-
rink en Bart Hermans. In het 
kampprogramma komen allerlei 
activiteiten terug zoals een voet-
balavond met spelregelcircuit, 
bosspellen, ochtendgymnastiek, 
speurtocht, voetbalcarrousel, 
olympische waterspelen en een 
leuke zeskamp met een aanslui-
tende estafetterace. Bij sommige 
spellen wordt alle jeugd gemixt, 
bij andere spellen hebben de 
jongsten een ander programma 
dan de ouderen. Bij deze activi-
teiten kunnen punten behaald 
worden voor de titel mr./mrs. 
voetbalkamp. Naast de vele acti-
viteiten die de leiding mogelijk 
maakt moet de jeugd natuurlijk 
ook op krachten komen en daar-
om verzorgd de driekoppige 
kookstof ’s ochtends een lekker 
ontbijt, ’s middags een heerlijk 
lunch en ’s avonds een goede 
warme maaltijd. Daarnaast is 
een goede nachtrust voor de 

jeugd natuurlijk ook van belang. 
De slaapplaatsen worden inge-
deeld naar leeftijd, maar dit is 
mede afhankelijk van de ac-
commodatie. In dit stukje is kort 
aangeduid wat het kamp inhoud 
en wat wij als kamp te bieden 
hebben. Wij hopen natuurlijk dat 
jullie dit jaar ook weer allemaal 
meegaan op kamp. 
Het jeugdkamp wordt dit jaar 
gehouden van donderdag 10 juli 
t/m zondag 13 juli en vindt 
plaats in Roggel bij de Heide-
hoeve. De bijdrage per deelne-
mer is € 45,-. Dit is voor o.a. 
accommodatie, ontbijt, lunch, 
warme maaltijd, attrac-
tie/luchtkussen voor zeskamp, 
kleine prijsjes, drank, EHBO-
spullen, etc. De jeugd zal zeer 
binnenkort allemaal een uitnodi-
ging ontvangen. Voor vragen 
betreffende het kamp kun je 
altijd terecht bij René (06-
12725338) of Bart (077-
4641325). 
 
Wij hopen dat we jullie voor het 
kamp van 2008 enthousiast 
hebben kunnen maken en dat we 
er met z’n allen een geslaagd 
kamp van gaan maken.  
 
Namens de kampleiding,  
Bart en René 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
Tijdens de jaarvergadering wa-
ren er weer de bekende statis-
tieken. Van de 21 wedstrijden 
werden er 6 gewonnen, 5 gelijk 
en 10 gingen er verloren. Dat is 
wel eens beter geweest. Ger 
Peeters had de meeste speelmi-
muten en good – old Piet Bouten 
was met 6 doelpunten topscorer.  
Richard Houben komt de activi-
teitencommissie versterken en 
Hubert v/d Homberg en Wim 
Vissers zijn gestopt als actief lid.  
In maart mogen we weer starten 
met voetballen, want daar gaat 
het tenslotte toch om. Alvast een 
fijne en sportieve competitie 
toegewenst.  
Voor de supporters: onze 
thuiswedstrijden beginnen 
meestal om 17 uur.  
 
Het programma voor maart 
en april: 
8 maart GFC–America 
15 maart Swolgen–America 
22 maart America–W’’horst 
29 maart  Melderslo–America 
5 april  America–Meterik 
12 april MVC–America  
19 april America-SVOC  
26 april America-Baarlo 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

1. De doelverdediger leunt ter 
hoogte van de strafschopstip 
op de schouders van een me-
despeler en kan zo de bal 
weer het speelveld in stom-
pen. Wat beslist de scheids-
rechter? 
a) Doorspelen. 
b) Affluiten. Het spel hervatten 
met een strafschop en een waar-
schuwing voor de doelverdedi-
ger. 
c) Affluiten. Het spel hervatten 
met een indirecte vrije schop en 
een waarschuwing voor de doel-
verdediger. 
d) Affluiten. Het spel hervatten 
met een indirecte vrij schop. 
 
2. Terwijl het spel “dood” is, 
spuwt een wisselspeler, zit-
tend op de reservebank, een 
tegenstander die buiten het 
speelveld loopt. Hoe zal de 
scheidsrechter moeten reage-
ren? 
a) Hij geeft opdracht om de wis-
selspeler achter de afrastering te 
laten plaatsnemen. 
b) Hij stuurt de wisselspeler van 
het veld door het tonen van de 
rode kaart. 
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c) Hij geeft de wisselspeler een 
waarschuwing door het tonen 
van de gele kaart. 
d) Hij geeft de wisselspeler een 
vermaning. 
 
3. Als de scheidsrechter voor 
het begin van de wedstrijd 
wil gaan fluiten, ziet hij een 
speler zijn tegenstander, die 
tegenover hem staat, slaan. 
Hoe zal de scheidsrechter 
moeten reageren? 
a) Hij zendt de slaande speler 
van het speelveld door het tonen 
van de rode kaart en staat wel 
een vervanger toe. 
b) Hij zendt de slaande speler 
van het speelveld door het tonen 
van de rode kaart en staat geen 
vervanger toe. 
c) Hij zendt de slaande speler 
van het speelveld door het tonen 
van de rode kaart en kent een 
directe vrije schop    toe. 
d) Hij laat de slaande speler ge-
woon meespelen, maar meldt 
het voorval wel bij de bond. 
 
4. Onmiddellijk nadat de 
wedstrijd is begonnen, ziet 
de scheidsrechter dat de 
doelverdediger met de hak 
van zijn schoen in zijn doel-
gebied een gleuf maakt om 
hem te helpen bij het bepalen 
van zijn positie in het doel. 
De scheidsrechter fluit af en 
geeft een waarschuwing door 
het tonen van de gele kaart. 
Hoe wordt het spel hervat? 
a) Met een scheidsrechtersbal op 
de plaats waar de bal was toen 
afgefloten werd. 

b) Met een indirecte vrije schop 
op de plaats waar de bal was 
toen het spel werd onderbroken. 
c) Met een indirecte vrije schop 
op de plaats van de overtreding. 
d) Met een indirecte vrije schop 
op de lijn van het doelgebied. 
 
5. Een wedstrijd mag volgens 
de regels niet worden begon-
nen, wanneer: 
a) Elke partij 9 spelers heeft, 
waarvan één de doelverdediger 
moet zijn. 
b) Er 8 spelers zijn van de ene 
en 11 spelers van de andere par-
tij. 
c) Iedere partij 7 spelers heeft, 
waarvan één de doelverdediger 
moet zijn. 
d) Er van een partij niet meer 
dan 6 spelers zijn. 
 
Antwoorden zie achterin dit AVV-
tje. 
 

SANDERS HOEKJE 
 
 
 
 
 
 
 
Net vissen 
Een man reed met zijn truck met 
oplegger in een colonne vracht-
wagens toen hij door een ver-
keersagent werd aangehouden 
wegens te hard rijden. Verbaasd 
dat alleen hij werd aangehouden 
vroeg hij: 
"Al die andere vrachtwagens 
reden net zo hard als ik. Waarom 
houdt u alleen mij aan?" 

"Gaat u wel eens vissen?" vroeg 
de agent. "Ja," antwoordde de 
man een beetje bevreemd. "Dan 
vangt u toch ook niet alle vis-
sen?" 

Op berenjacht 
Een groepje zakenlui gaat in 
Alaska op berenjacht. Nadat ze 
hun bagage in de berghut heb-
ben uitgeladen, geeft de gids 
hun uitleg over het soort geweer 
dat ze moeten gebruiken en hoe 
ze veilig een beer kunnen van-
gen. Maar een van hen, een 
Texaan, vraagt: "Waar zitten die 
griezels eigenlijk?" 
De gids wijst in noordelijke rich-
ting en waarschuwt: 
"Wanneer u zonder geweer die 
kant op loopt, bent u er ge-
weest." 
De Texaan stapt ongewapend 
naar buiten. Een paar minuten 
later zien ze hem op topsnelheid 
naar de hut rennen met een 
woedende beer op zijn hielen. 
Als de Texaan bij de deur komt, 
rukt hij die open, springt opzij, 
en de beer, die niet op tijd kan 
afremmen, stormt regelrecht de 
hut in. De Texaan slaat de deur 
dicht en schreeuwt naar zijn col-
lega's in de hut: "Villen jullie 
deze alvast, dan ga ik er nog een 
paar halen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gevaarlijke misdadigers 
Tijdens een excursie bezoekt een 
klas schoolkinderen een politie-
bureau. Johnny ziet op het prik-
bord de foto's van de meest ge-
zochte misdadigers.  
Hij wijst er een aan en vraagt 
nieuwsgierig: "Is die echt ge-
vaarlijk?" 
"Ja jongen, nou en of," ant-
woordt de politieman. 
"Onze rechercheurs zijn al acht 
maanden naar hem op zoek." 
"Waarom," vraagt Johnny 
nieuwsgierig, hebt u hem dan 
niet gearresteerd toen die foto 
werd genomen”?  

 
Opschepperij 
Op een reis door Australië 
knoopt een Texaanse veeboer 
een gesprekje aan met een col-
lega ter plaatse.  
De Texaan schept op dat hij veel 
meer grond heeft dan de Austra-
liër en dat zijn vee twee maal zo 
groot is als wat 'down under' 
wordt gefokt.  
Dan ziet de Texaan in de verte 
een kudde kangaroes. "Wat zijn 
dat?" vraagt hij nieuwsgierig. 
De Australiër: "Hebben jullie 
geen sprinkhanen in Texas?"  
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WIST U DAT….? 
� Er op www.avvamerica.nl fo-

to’s staan van het schaatsen 
met de E-tjes in de winterstop 
en van de carnavalstraining 
van de Fjes. 

� Tim Camps op zondagochend 
bij een voetbalschool in Ble-
rick gaat stage-lopen als tech-
niektrainer. 

� Er in de voorjaarsreeks ge-
speeld wordt met een F2 en 
een Mini F. 

� Er bij de C1 spelers met tenue 
aan in de stront gaan liggen.  

� De indeling van de scheids-
rechters vanaf heden ook elke 
week op onze website staat. 

� America op vrijdag 22 februari 
een oefenduel heeft gespeeld 
tegen het Luxemburgse Stein-
fel. Deze Luxemburgers in 
America op trainingskamp 
waren. America dit duel met 
2-1 won door doelpunten van 
Rob N en Willem.  

� Er van alle teams nieuwe 
teamfoto’s op 

www.avvamerica.nl staan. 
� Tim J de leider van de D2 is 

die al 2 wedstrijden achter el-
kaar te laat was.  

� Lei Ummentun een aantal 
nieuwe hesjes aan AVV heeft 
geschonken.  

� Paul W na de winterstop een 
half seizoen wilde stoppen 
met voetballen omdat hij 
vanwege stage niet meer kon 
trainen. Hij zijn lieve teamge 
nootjes niet kon missen en 
daardoor na 1 week alweer op 
zijn besluit terugkwam. Hij 

 
 

onder het motto” Ik kon jullie 
natuurlijk gewoon niet mis-
sen” op vrijdag eerder terug-
komt van stage om te komen 
trainen.  

�  Paul W de 20 meter bokaal 
op zondag 24 februari heeft 
overgenomen van Paul N.  

� Freddy tegen VVV’03 op de 
rechtsbuitenpositie moest ac-
teren.  

� Hans B de bespreking van de 
twed begint met “nondeju 
zeg, die barvrouw heer het 
dikke …”. 

� Wist u dat Jolie L en Amy S op 
zondag 24 februari hun de-
buut hebben gemaakt bij Da-
mes 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 30    
MAART 2008 

 
Uit de oude doos maart 2008 
 
In de serie over de jubilaris-
sen van de afgelopen jaar-
vergadering vandaag speciale 
aandacht voor Peter Hesp, 
die 25 jaar lid was en voor 
Mart van den Homberg , 40 
jaar lid van AVV.  
 
Peter Hesp gaf  een opsomming  
van wat hij bij AVV zoal gedaan 
heeft de afgelopen 25 jaar. 

• Ik heb in de jeugd alle teams 
doorlopen (van F tot A). 
Daarbij heb ik op alle posities 
gespeeld. Van links-back tot 
rechts-buiten, van laatste 
man tot spits en natuurlijk 
keeper.  

• Voor zover ik me kan herinne-
ren bij in in de E kampioen 
geweest. Toen ik in de C 
stond speelde ik wekelijks 
twee wedstrijden, samen met 
o.a. Roy Theeuwen, Marco 
Sonnemans en Jeroen Eik-
mans. Bij de C en de B. Zo 
werden we aan het einde van 
het seizoen op 1 dag zowel bij 
de C als de B kampioen.  

• Vanaf de A ging ik wekelijks 
mee met het eerste als reser-
ve keeper. Dit ben ik in bij de 

senioren blijven doen (en nog 
steeds).  

• Bij de senioren ben ik begon-
nen bij 't vierde elf-
tal. Uiteindelijk heb ik bij alle 
seniorenteams gespeeld (van 
eerste t/m vierde). In het 
tweede ben ik een aantal jaar 
(??) geleden kampioen ge-
worden.  

• Ik speel momenteel in 't der-
de en vierde. Daarnaast speel 
ik regelmatig mee met de ve-
teranen als zij spelers tekort 
komen, zowel als veldspeler 
en als keeper. Af en toe scoor 
ik zelfs nog.  

• Naast actief voetballer/keeper 
ben ik al verschillende jaren 
(??) keeperstrainer voor alle 
jeugdkeepers (van D t/m A) 
en seniorenkeepers. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Groetjes van Peter Hesp  
sept 2007 
 
 

GEZOCHT GRENSRECHTER 
1ste Elftal 
==================== 
De voorbereiding voor het ko-
mende seizoen zijn alsweer in 
vollegang en zo ook de invullin-
gen van diverse functies binnnen 
de elftallen. 
  
Wij zijn dan ook , vanaf komend 
seizoen, opzoek naar een grens-
rechter voor het 1ste elftal. 
Lijkt je dit wat en denk je dat je 
deze uitdaging aan kunt om deze 
taak te kunnen vervullen voor het 
1ste elftal van AVV. 
 
Voor info en aanmeldingen kun je 
terecht bij Roy Theeuwen. 



 ’t Avv-tje editie maart 2008 Pagina 6 van 7 

Voetbalgeschiedenis  
Martin van den Homberg 
Ik ben begonnen in de C van 
America, al na een paar wed-
strijden werd ik in de goal gezet 
door onze trainer/leider Hay 
Bouweriks. Ik heb alle jeugd elf-
tallen doorlopen.  
Mijn eerste wedstrijd in het eer-
ste elftal van America was op 29 
december 1973, ik was toen 17 
jaar oud, de trainer was Bram 
van Ham. America 1 –Grashoek 
1. Ik keepte op dat moment in 
de America A2, maar het seizoen 
erop waren de rollen omge-
draaid, ik in de A1en de andere 
keeper in de A2.  3-1 Joep Wijn-
hoven was geblesseerd. Ben ja-
ren reserve geweest achter Joep, 
maar het is me helaas niet ge-
lukt om een vaste plaats te ver-
overen in het eerste elftal. In de 
senioren heb ik in het 2e ge-
keept, maar 
ben helaas 
vroeg ge-
stopt van-
wege een 
schouder 
blessure. 
Heb toen 
als grens-
rechter ge-
fungeerd in 
het 4e elftal. 
Ben Lou 
Vervoort als 
leider van 
het 2e elftal 
opgevolgd, 
dit heb ik 
enkele jaren 
gedaan. 
Daarna heb 

ik nog een aantal jaren de kee-
pers van America getraind o.a de 
huidige keeperstrainer Peter 
Hesp en Ger Peeters, Wim Vis-
sers, Paul Rongen. Ben ook nog 
2 jaren jeugdleider geweest sa-
men met Mart Poels, ongeveer in 
76/77. 
Ondertussen heb ik kinderen 
gekregen en begon dit steeds 
meer aandacht te vragen en ben 
ik gestopt met mijn activiteiten 
in America., maar ben wel 
steeds lid gebleven.  
Ondertussen hadden de vetera-
nen van Meterik spelers te kort 
en ben ik daar gaan voetballen 
en kom ik mijn oud teamgenoten 
van America vaak tegen. 
En toen de jongste zoon aan het 
voetballen is gegaan ben ik trai-
ner en jeugdleider geworden in 
Meterik. 
America volg ik nog steeds op de 
voet, komt natuurlijk ook door 
mijn neven en nicht die nog in 
America voetballen. 
 
Groetjes,  
Martin v/d Homberg 
 

OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

Hierbij de oplossingen van de in 
dit AVVtje opgenomen spelregel-
vragen: 

1= C 
2= B 
3= A 
4= D 
5= D 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECTIFICATIE 
Onderstaande rectificatie ontvin-
gen wij op zaterdag 29 decem-
ber 2007 per e-mail.  
 
Beste redactie van het AVV'tje, 
  
In het AVV'tje van december 
staat onder in het hoofdstuk 
'wist u dat" een punt vermeldt 
over een kerststal fetisjist, de 
benaming kerststal komt bij mij 
zeer ondergewaardeerd over, we 
praten hier niet over een kerst-
stal maar over een heus winter-
wonderland waar geen kerststal 
aan te pas komt. 
Ik kruip niet zo snel in de "pen" 
maar dit gaat me echt te ver en 
eis dan ook een rectificatie in het 
volgende AVV'tje !! 
Daar mijn naam niet genoemd is 
zal ik verder geen stappen kun-
nen ondernemen. 
Ik zal aan dit bericht een foto 
toevoegen, zodat u misschien 
kunt begrijpen waarom ik mij 
diep gekwetst voel. 
 
 Met vriendelijke groeten, 
De winterwonderland fetisjist 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIENE IN 
DE KANTINE 

Vrijdag 4 april is het weer zo 
ver, we gaan gezellig "Kiene in 
de Kantine". Het is de bedoeling 
om tegen 20.30 uur te beginnen. 
De kaartprijzen zijn net als vorig 
jaar: 1 voor € 4,-   2 voor € 6,- 
en 3 voor € 8,-.  
Uiteraard zorgen wij weer voor 
een goed gevulde prijzentafel.  
Tot ziens.  
 
De Activiteitengroep 
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AVV damesteam bestaat 25 jaar!!! 
 

Op vrijdag 14 maart 2008  bestaat het damesteam van AVV America precies 25 jaar.  

Graag nodigen we iedereen uit om deze avond met ons het glas te heffen in de kantine van AVV aan ’t Sportpark Erica (Ge-

rard Smuldersstraat 95).  Tijdens de receptie van 20.00 tot 21.00 uur is er gelegenheid om de dames te feliciteren.  Aan-

sluitend bouwen we een feestje m.m.v. van STAR discotheek.  

Graag tot ziens op vrijdag 14 maart 2008! 

 

namens het bestuur en de dames van AVV   
 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP ---- OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP ---- OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP ----    
OOOOPROEP PROEP PROEP PROEP ---- OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP ---- OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP ––––        

    
Op 14 maart 2008 bestaat  

de damesafdeling van  
AVV 25 jaar!!!25 jaar!!!25 jaar!!!25 jaar!!!    

    
Dit is wel een reden voor een 
feestje en wij willen dan ook 
speciaalspeciaalspeciaalspeciaal alle dames die in de 
afgelopen 25 jaar lid zijn ge-

weest graag voor dit feest uitno-
digen om met ons het glas te 
heffen, dus...... kent u iemand 
die lid is geweest van AVV da-
mes laat haar dan weten dat er 

een feestje wordt gevierd en wel 
op....... 

 

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG    
14 MAAR14 MAAR14 MAAR14 MAART 2008 T 2008 T 2008 T 2008     

    
We beginnen deze avond met 
een receptie van 20.00receptie van 20.00receptie van 20.00receptie van 20.00----21.00 21.00 21.00 21.00 

uur uur uur uur en daarna een feest m.m.v. 
van discotheek STAR. 

 
ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT     
ZZZZEGT HET VOORT  EGT HET VOORT  EGT HET VOORT  EGT HET VOORT      
ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT     

 


