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VAN DE REDACTIE 

“Afgelast” was zo’n beetje het 
sleutelwoord de afgelopen 
maanden. De weergoden lieten 
ons voorjaar 2008 dermate vaak 
in de steek dat diverse teams nu 
genoodzaakt zijn om doorde-
weeks hun wedstrijden in te 
gaan halen zodat iedereen tijdig 
klaar is. 
Hou daarom goed de website 
www.avvamerica.nl en Teletekst 
in gaten voor actuele berichten 
met betrekking tot in te halen 
wedstrijden. 
Alle teams + begeleiding veel 
succes bij het afwerken van de 
rest van de competitie 
2007/2008. 
 
Het laatste AVVtje van dit sei-
zoen zal woensdag 28 mei ver-
schijnen. Heb je eventueel copy 
voor dit AVVtje dan inleveren 
vóór 15 mei.          
 

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

MAART 2008 

• Geslaagd jubileum! 
Namens het bestuur en alle 
dames hartelijk dank voor 
het geweldig, geslaagde 25 
jarig bestaansfeest van de 
dames op vrijdag 14 maart 
2008. Laten we er nog min-
stens 25 jaar aanplakken met 
een vernieuwd meidenteam.   

 
• Vereniging van de toe-

komst 
De werkgroep organisatie en 
structuur is gestart met de 
voorbereiding om te komen 
tot een stichting die enerzijds 
als doel heeft tot een realisa-
tie van een gemeenschappe-
lijke sportaccommodatie én 
anderzijds de deelnemende 
verenigingen te laten functi-
oneren op basis van onder-
linge samenwerking. In deze 
stichting gaan vertegenwoor-
digers zitten van AVV-KBC 
Erica-AVOC-ATC en de Paar-
denvrienden. Van onze vere-
niging gaan Ger van Ginkel 
en Mart Peeters zitting ne-
men in deze op te richten 
stichting. De werkgroep ac-
commodatie heeft inmiddels 
een conceptplan gereed dat 
moet leiden tot een definitief 
ontwerp van deze gemeen-
schappelijke accommodatie. 

 

• Clubkleding AVV America 
Wil je clubkleding bestellen? 
Teken in op de lijst in de 
kantine en deponeer een en-
velop met het geld, je bestel-
ling en je naam in de brie-
venbus bij Kim Baeten (Past 
Jansenstraat 35). De nieuwe 
bestelling moet uiterlijk 15 
mei 2008 zijn gedaan zijn, 
dan zorgen we ervoor dat de 
spullen voor aanvang van het 
nieuwe seizoen in jou bezit 
zijn!   
Het assortiment bestaat uit 
een jack, een sportpak, een 
sporttrui en een sportvest in 
onze  clubkleuren geel-zwart 
met het AVV logo. Deze arti-
kelen zijn te bezichtigen in 
de kantine. Daar vind je ook 
een prijs- en intekenlijst. 
Wist je dat de club voor ieder 
artikel dat er wordt gekocht, 
de club 10% ontvangt. 
Verderop in dit AVVtje zijn 
foto’s (in zwart/wit) te zien 
van de te bestellen artikelen. 
 

• Twee nieuwe goaltjes 
De voetbalclub is twee nieu-
we handgemaakte goaltjes 
rijker. Hartelijk dank com-
missie Gebouwen en Terrei-
nen! 
  

• Gebruik goals 
Buiten de wedstrijden en 
trainingen liggen alle goals 

vast. De twee grote ver-
plaatsbare goals in de trai-
ningshoek liggen plat op de 
grond. Deze afspraak maken 
we om veiligheidsreden. Het 
is niet de bedoeling dat kin-
deren of jongeren deze goals 
gaan verplaatsen.  

 
• www.avvamerica.nl: actu-

eel en informatief! 
Dagelijks plaatsen we alle 
uitslagen en wedstrijdenver-
slagen op  
www.avvamerica.nl.  
Ook jouw (team)verslag kan 
erop komen. Schrijf en mail 
je verslag naar 
hermansbart@hotmail.com.  
Bekijk ook eens alle nieuwe 
teamfoto’s van dit seizoen of 
lees wekelijks de laatste me-
dedelingen.  
Afgelastingen? Je leest het 
als eerste op de website!  
Vanaf april vind je ook de op-
stellingen van de senioren op 
de website.  
 

• Kortingsbonnen Bobbe-
jaanland  
Zin in een bezoekje aan Fa-
mily Park Bobbejaanland. 
AVV geeft kortingsbonnen 
weg. Deze bonnen zijn geldig 
t/m 2 november 2008. Kor-
ting bedraagt € 5,- p.p. met 
een maximum van 5 perso-
nen (dus max. € 25,- per 
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bon). De bon is niet geldig in 
combinatie met andere acties 
of kortingen. De bonnen zijn 
verkrijgbaar bij Bart Her-
mans, Zwarte Plakweg 5, 077 
464 1325. OP = OP. Meer in-
fo: www.bobbejaanland.be.   

 
• Summa Fotowedstrijd – 

Scoren voor AVV 
Summa Adviesgroep heeft in 
2007 een fotowedstrijd “Kin-
deren en Sport” georgani-
seerd. Wegens succes is er 
dit jaar weer een fotowed-
strijd met het thema “Sco-
ren”! Met deze wedstrijd kun 
je scoren voor de vereniging. 
De mooiste foto wordt be-
loond met € 500, de 2e prijs 
met € 250 en de 3e prijs met 
€ 125 voor de club. Je kunt 
meedoen door de leukste, 
snelste of succesvolste foto 
binnen het thema “Scoren” in 
te sturen. Maak deze foto tij-
dens de wedstrijd of de trai-
ning, of van een fanatieke 
supporter langs de lijn. 
Hiermee maak je kans op de 
prijzen voor AVV en de 52 
leukste foto’s komen op de 
Summa kalender van 2009.  
Hoe doe je mee? E-mail de 
foto naar 
fotowedstrijd@summa.nl on-
der vermelding van de club-
naam, je eigen naam, je tele-
foonnummer en emailadres. 
(Let op: max. 4MB). De ui-
terlijke inleverdatum is 30 
september 2008!  
Dus wees creatief en wie 
weet is AVV dankzij jou 
straks € 500 rijker.  

• EHBO 
In de kantine van AVV hangt 
een lijst met leden van AVV 
die een EHBO-diploma heb-
ben. Deze lijst willen we up-
daten. Een oproep aan alle 
leden die in het bezit zijn van 
een EHBO-diploma: geef dit 
svp door bij het secretariaat. 
Bedankt namens alle leden. 

 
• Vragen, aan- /afmelding? 

AVV secretariaat: Kim Bae-
ten, Pastoor Janssenstraat 
35, telnr 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 AVV secretariaat.  

 
TUSSENSTANDEN  
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MEDEDELINGEN  

JEUGD AVV 

MAART 2008 

• Jeugdbeleidsplan  
Het jeugdbeleidsplan is bijna 
op het punt van afronding. 
De laatste hand wordt aan 
het plan gelegd en dit willen 
we eind van dit seizoen afge-
rond hebben. Daarna is het 
zaak om het plan in de prak-
tijk te laten voortzetten. Dit 
hebben we al in gang gezet 
door de demonstratietraining 
die begin februari heeft 
plaatsgevonden. Waarschij-
lijk zal dit eind van de com-
petitie een vervolg krijgen 
d.m.v. een demonstratietrai-
ning onder leiding van Tim 
waarbij de leiders de oefe-
ningen zelf in de praktijk 
moeten uitvoeren.  

 
• Jeugdsecretariaat  

Het jeugdsecretariaat wordt 
vanaf komend seizoen 
(2008-2009) overgenomen 
door Antoinette Poels.  

 
• Voetbalvriendjesdag 2008 

Vrijdag 2 mei 2008 vindt 
voor de 17e maal de voetbal-
vriendjesdag plaats. Alle 
Americaanse jeugd van de 
basisschool met een mini-
mum leeftijd van 5 jaar kan 
op deze manier kennis ma-
ken met het voetbalspelletje. 
Het belooft weer een spette-
rende dag te worden, dus 
doe allemaal mee!!! Opgeven 
tot uiterlijk donderdag 18 
april bij Bart Hermans, 
Zwarte Plakweg 5, tel. 077-
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4641325. Voor vragen kun je 
terechtbij Bart, of René 
Schurink, tel. 06-12725338. 
Leiders Voetbalvr.dag 
Ook dit jaar hebben we na-
tuurlijk weer een groot aantal 
leiders/leidsters nodig. Wil je 
meehelpen, geef je dan uiter-
lijk zaterdag 20 april op bij 
Bart Hermans (0774641325). 
Ook als je geen jeugdleider 
bent, ben jij van harte wel-
kom om op deze leuke dag 
mee te helpen. Geef je dan 
op bij Bart.  

 
• Toernooien AVV 

Een aantal teams doen aan 
het einde van dit seizoen 
weer mee met een toernooi. 
Meer informatie over deze 
toernooien is te vinden op 
onze website. 

 
• PANNA-toernooi Wilhel-

minaplein  
In samenwerking met de 
Gemeete Horst aan de Maas 
zijn is RKSV Wittenhorst be-
zig om een panna voetbal-
toernooi te organiseren op 
het Wilhelminaplein in het 
Centrum van Horst. De ge-
meente wil graag nieuwe ac-
tiviteiten in het centrum en 
Wittenhorst en de Gemeente 
hebben elkaar hierin gevon-
den met de organisatie van 
deze activiteit. De deelname 
is gratis voor jongens en 
meisjes tussen de 8 en 12 
jaar! De organisatie die dag 
is in handen van Panna 
Knock out, een organisatie 
die een dergelijk toernooi 

goed neer kan zetten en dit 
in het westen van het land 
ook volop doet. 
Kijk maar eens op hun web-
site: 
www.pannaknockout.org. 
Vanaf half april worden pos-
ters en flyers beschikbaar die 
via de verenigingen en scho-
len verspreid wor-
den. Hiermee kan men zich 
aanmelden evenals via een 
website die binnenkort actief 
wordt. 

  
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.  
 

SPEELSTER VAN DE WEEK 

Voor de wedstrijd America 1 – 
Griendtsveen 1 was Mirre Geurts 
speelster van de week.  
Helaas verloor America dit duel, 
maar toch vond Mirre het een 
leuke dag. Mirre vond het kei 
leuk om speelster van de week 
te zijn.  
Mirre is 8 jaar en voetbalt al 2 
jaar. Als enigste meisje in haar 
team, heeft ze het prima 
naar haar zin. De F1 is natuurlijk 
ook een heel leuk team.  
 
Mirre schrijft zelf het volgen-
de verhaaltje: 
 
“Afgelopen zondag 30 maart was 
ik speelster van de week.  
Heel stoer mocht ik met het eer-
ste mee het veld op. Lekker bal-
letje trappen om in te spelen en 
ik mocht de aftrap doen! Ik heb 
zelfs een doelpunt mogen ma-
ken. 
Ik wil het eerste en de club be-
danken voor deze fijne middag.  
Ondanks de regen en dat het 
eerste vet verloor……. Was het 
kei ruig!” 
 
Groetjes van Mirre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
Het begint te komen………. 
 
Voor de supporters:  
onze thuiswedstrijden beginnen  
meestal om 17 uur.  
 
Het programma voor en april 
en mei: 
12 april    MVC (M’bree)–America 
19 april    America – SVOC 
26 april    America – Baarlo  
3 mei      VCH – America 
10 mei      America – Sparta 
17 mei      TOP – America 
24 mei     America – SV Lottum 
31 mei     Gemeentetoernooi ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZOCHT GRENSRECHTER 
1ste Elftal 
==================== 
De voorbereidingen voor het ko-
mende seizoen zijn alweer in vol-
le gang. Zo zijn we ook bezig met 
het invullen van diverse functies 
binnen de elftallen. 
  
Wij zijn dan ook, vanaf komend 
seizoen, op zoek 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. 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

 
Het NOC/NSF is onlangs een  
campagne begonnen voor het 
werven van scheidsrechters. Ben 
jij degene die de uitdaging aan 
wil gaan om scheidsrechter te 
worden? 
Neem dan contact op met Roy 
Theeuwen voor info en opgave 
voor een cursus tot scheidsrech-
ter voor of jeugd of senioren-
voetbal (of beide natuurlijk).  
 
Hier wederom een 5-tal spelre-
gelvraagstukken waarvan je de 
antwoorden zoals gebruikelijk 
achterin dit AVVtje vindt. 
Veel succes met het oplossen! 
Roy  
 
1.  
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 scheids-
rechter 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. 
  
2.  
Er moet een lijntje op de doellijn 
worden aangebracht buiten het 
speelveld om ervoor te zorgen, 
dat de afstand van 9,15 meter in 
acht wordt genomen. Deze 9,15 
meter dient te worden gemeten 
vanaf: 
a) De kwartcirkel. 
b) Het centrum van het hoek-
schopgebied. 
c) De hoekvlaggenstok. 
d) Het strafschopgebied, het 
dichtst gelegen bij het betreffen-
de hoekschopgebied. 
  
3.  
Een speler van de verdedigende 
partij gooit een scheenbescher-
mer tegen de bal, die daardoor 
naast in plaats van in het doel 
gaat. De scheidsrechter onder-
breekt het spel en zendt de be-
treffende speler van het speel-
veld. Hoe dient hij het spel nu te 
laten hervatten? 
a) Met een hoekschop. 
b) Met een strafschop. 
c) Met een indirecte vrije schop. 
d) Met een scheidsrechtersbal. 
  
4.  
Wanneer is in beide gevallen de 
spelhervatting een indirecte vrije 
schop? 

a) Het leunen op een tegenstan-
der en tijdrekken. 
b) Na onvoorzichtig aanvallen 
van een tegenstander en het 
beledigen van de scheidsrechter. 
c) Ongeoorloofde obstructie en 
het springen naar een tegen-
stander. 
d) Spelen op een gevaarlijke 
wijze en twee spelers van de-
zelfde partij plegen tegenover 
elkaar een gewelddadige hande-
ling. 
  
5.  
Na afloop van de officiële speel-
tijd moet de wedstrijd worden 
verlengd voor het nemen van 
een strafschop. De bal wordt 
tegen de doellat geschoten en 
belandt via de rug van de doel-
verdediger in het doel. Wat be-
slist de scheidsrechter? 
a) Strafschop overnemen. 
b) Geen doelpunt. De strafschop 
had zijn uitwerking gehad toen 
deze tegen de doellat kwam. 
c) Geen beslissing. De kwestie 
voorleggen aan de betrokken 
bond. 
d) Doelpunt. De strafschop had 
zijn uitwerking nog niet gehad 
toen de bal terugkwam van de 
doellat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEUMFEEST DAMES 

Op 14 maart j.l. vierde onze da-
mes hun 25-jarig jubileumfeest. 
We kunnen terugzien op een 
leuk en geslaagd feest. 
 
Onder een kleine sfeerimpressie 
die verdere woorden overbodig 
maakt…. 
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WIST U DAT….? 

� Er weer AVV-clubkleding be-
stelt kan worden? 

� De bestelling uiterlijk 15 mei 
bij AVV bekend moet zijn? 

� Jens op 28 maart na de trai-
ning hulp zocht voor het star-
ten van zijn auto? 

� Hij zijn lampen aan had laten 
staan?  

� Onze jongste D1-speler P.P. 
ook bij de grote jongens wil 
horen? 

� Hij daarom maar met vaders 
onderbroek naar het trainen 
komt? 

� De opstelling van de senioren-
elftallen voortaan naast de 
kantine en Boëms Jeu, ook op 
onze website te vinden zijn?  

� Ron D en Mart V tijdens het 
etentje van de Dames AVV 25 
jaar, in het huwelijk zijn ge-
treden?  

� Er door de vele afgelastingen 
de komende weken regelma-
tig doordeweeks gevoetbald 
wordt? 

� Dit omdat de KNVB zoveel 
mogelijk duels in April wil in-
halen?  

� De inschrijvingsformulieren 
voor voetbalvriendjesdag in-
middels zijn uitgedeeld? 

� Antoinette Poels volgend sei-
zoen het jeugdsecretariaat 
overneemt van Roy Pouwels?  

� De Mini Fjes goed op dreef 
zijn en van de eerste 6 duels 
er maar liefst 4 winnend heb-
ben afgesloten? 

� Dennis Tielen helemaal erop 
los scoort sinds zijn debuut? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Koen Ammerlaan vanaf begin 

April bij de senioren mee-
traint? 

� Hij vanaf Pasen verhuist is 
van Rotterdam naar America 
waar hij intern werkzaam is 
bij Center Parcs Meerdal? 

� Verschillende ouders de afge-
lopen periode niet blij waren 
met de vuile modderige was 
waarmee de jeugd thuis 
kwam?  

� Lody Pouwels, speler van 
America 3, papa wordt?  

� Mathieu Geurts op 25 maart 
2008 getrouwd is met Jettie 
Tielen?  

� Haantjes sinds kort in het 
bezit is van Oranje sokken? 

� Deze sokken wellicht komen 
door de house-warming party 
voor de twed in zijn apparte-
mentje in Horst?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 31    

APRIL 2008 

 

Uit de oude doos april 2008 
 
In de serie over de jubilaris-
sen van de afgelopen jaar-
vergadering vandaag speciale 
aandacht voor Hay Mulders 
die werd gehuldigd vanwege 
zijn 40-jarig lidmaatschap.  
 
Hay aan het woord: 
Ik ben in augustus 1966 in Ame-
rica komen wonen. Ik was toen 
13 jaar. Voor die tijd woonde ik 
in Meterik en had daar al een 
paar jaar gevoetbald bij VV Me-
terik in het groen wit.  
In die tijd was er alleen maar 
een B –elftal. Eerder werd er niet 
in clubverband gevoetbald. Ik 
was een fervent supporter van 
Meterik 1. Ik herinner me nog 
dat we op het sportpark in Mete-
rik niet konden douchen, maar 
dat iedereen een plastic bak met 
koud water kreeg om  zich een 
beetje af te spoelen.  

Toen we in America kwamen 
wonen op de Dorperpeelweg, 
ging ik het eerste half jaar met 
de fiets van America naar Mete-
rik voetballen. In januari 1967 
ging ik in America spelen. Ik 
kwam terecht in America B2. Het 
jaar daarna werden we kampi-
oen met de B2.  
Ik heb al mijn oude schoolagen-
da’s bewaard en bijgehouden 
welke wedstrijden we speelden 
en wat de uitslagen waren. De 1e 
wedstrijd ging tegen Wittenhorst 
B3: we wonnen vriendschappe-
lijk. De week erna moesten we 
voor de competitie moesten we 
tegen Wittenhorst B4 en hier 
verloren we van.  
Ik heb nog een tijdje gekeept in 
de B en later in de A2. Door een 
polsblessure moest ik het keepen 
laten varen en ging voetballen.  
In de A1 kwam ik terecht in de 
verdediging. Dit ging goed af. In 
die tijd was Wim Kleuskens de 
leider en trainer. We werden het 
jaar daarop kampioen in de A1.  
Op 18 jarige leeftijd mochten we 
met enkele spelers meetrainen 
met de selectie olv Tegelenaar 
Guus Peulen. Dit was een gewel-
dige trainer, die de spelers van 
America leerde voetballen, tech-
nisch en tactisch. Peulen bleef 
maar 1 jaar trainer in America. 
Het jaar daarna kwam Jan vd 
Sterren uit Horst trainen. Hij 
smeedde het team tot een hecht 
team en plukte de vruchten van 
het goede werk van Guus Peu-
len.  
Wij mochten met een aantal spe-
lers van de A jeugd ’s zondags 
mee met het 1e elftal om af en 



 

 ’t Avv-tje editie april 2008 Pagina 6 van 8 

toe in te vallen als wisselspelers. 
Eerst op zaterdag met de A 
jeugd competitie spelen en op 
zondag dus af en toe aan de 
bak. Als je moest invallen was 
het zondagavond vaak heavy.  
Het jaar dat Jan vd Sterren Ame-
rica trainde, werden ze kampi-
oen in de 1e klasse K en promo-
veerden we naar de 4e klasse 
KNVB. Omdat wij ’s zondags ook 
van de partij waren mochten we 
natuurlijk ook mee feesten en 
zo. Dit was het seizoen 1970 – 
1971.  
De jaren daarna stonden we met 
een aantal jeugdspelers vast in 
het 1e elftal.  
Ik heb getraind onder diverse 
trainers: Piet van de Heuvel, Jeu 
Voesten, Bram van de Ham, Ar-
no Bouten, Rene van de Riet, Jeu 
Voesten nog een keer.  
Mijn hele voetbalcarrière heb ik 
in de verdediging gespeeld, als 
linksback. Ik moest het vooral 
van mijn inzet hebben. Het 
voetballen werd ook langzaam 
maar zeker beter.  
Ik heb als verdediger weinig ge-
scoord. De meeste goals heb ik 
bij mijn eigen keeper gemaakt.  
Ik herinner me nog een prachti-
ge eigen goal tegen Lottum . 
Keeper Jo Wijnhoven had geen 
schijn van kans. Achteraf bleek 
dit helaas de enigste goal te zijn.  
We speelden in de 4e klasse 
KNVB tegen gerenommeerde 
tegenstanders: Olympia Box-
meer, Wanssum, Sparta, Mon-
tagnards, FCV, Achates. Sportie-
ve hoogtepunten waren altijd de 
wedstrijden tegen “grote broer” 
Wittenhorst. Tegen Horst werden 

de accu’s extra opgeladen en 
speelden we alsof het leven er 
van af hing. We hebben enkele 
seizoenen dat we zowel voor de 
competitie en voor de gemeente-
cup glansrijk van Wittenhorst 
wonnen. Dat was het ultieme 
genot: winnen van Horst.  
Een andere leuke ervaring was 
die zondag dat de verslaggevers 
en de fotograaf van Het Vrije 
Volk  op bezoek kwamen bij ons. 
We kwamen in een nationale 
krant onder de veelzeggende 
kop: Voetbal in America. Het 
was in de tijd dat veel Neder-
landse profs hun voetbalgeluk 
gingen beproeven in het grote 
Amerika. De dollars lonkten.  
Het ging natuurlijk om de sport, 
maar de onderlinge band en de 
gezelligheid waren ook heel be-
langrijk. Twee keer in de week 
trainen en ’s zondags vlammen: 
dat was ons devies.  
De laatste jaren was ik aanvoer-
der. Trainer Rene van de Riet 
was een jonge beginnende trai-
ner met een geweldig arsenaal 
oefenstof. Tactisch was hij ech-
ter nog erg pril en vaak kwam 
hij bij mij thuis op bezoek om de 
tactiek met mij te bespreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We waren intussen getrouwd en 
het kon weleens gebeuren dat ik 
niet thuis was, want ik had toen-
tertijd nogal wat omhanden. Van 
de Riet kwam dan op bezoek en 
presteerde het om bij mijn 
vrouw te blijven zitten tot ik 
thuis was en maar bleef lullen 
over het voetballen. Nellie inte-
resseerde dit niet of nauwelijks.  
In die tijd was ik bijna dagelijks 
op het voetbalveld te vinden: de 
jeugd trainen, zelf 2 keer per 
week trainen, zaterdags met de 
jeugd op stap en zondags zelf.  
Een dieptepunt was de degrada-
tie met het 1e elftal. Ondanks 
een goede inzet kwamen we en-
kele puntjes tekort.  
Ik heb 13 jaar in het 1e elftal 
gevoetbald. We hadden in die 
tijd zomaar een paar kinderen 
bij elkaar gesprokkeld en het 
was druk thuis. Op zeker mo-
ment koos ik voor mijn gezin en 
ben gaan voetballen in het 3e 
elftal. Ik kwam echter van de 
regen in de drup. In plaats van 
de hele middag van huis voor 
het voetballen, was ik nu soms 
nog langer van huis.  
In diezelfde periode (vanaf mijn 
16e  jaar denk ik) ben ik ook 
jeugdleider geweest bij AVV. Ik 
ben natuurlijk begonnen bij de 
kleintjes, de E jeugd en later ben 
ik geëindigd bij de A jeugd.  
In die periode ging ik ook elk 
jaar mee als leider op het jeugd-
kamp in Nunhem, later een aan-
tal jaren als kampleider.  
 
Ik heb maar 1 seizoen in het 3e 
elftal gespeeld en ben toen naar 
de veteranen gaan voetballen. 

Lekker op de zaterdagmiddag. 
Dit zal nu zo’n 25 jaar zijn al-
weer.  
 
In die 40 jaar ben ik betrokken 
geweest bij diverse activiteiten 
van AVV: actief voetballer gedu-
rende 40 jaar, 15 jaar jeugdlei-
der, 13 jaar actief in het 1e, me-
de-organisator bij jubilea, mede 
organisator van de wieler4 daag-
se, bijna 25 jaar actief bij de 
veteranen, sinds enkele jaren 
stadionspeaker en actief in de 
redactie van het AVVtje als ge-
schiedschrijver.  
De laatste jaren ben ik een 
beetje blessuregevoeliger, maar 
ik heb gedurende die 40 jaar als 
actief voetballer gelukkig weinig 
blessureleed gekend.  
Ik trap nog steeds graag een 
balletje en kan flink balen als het 
een keer afgelast is. Verliezen is 
niet meer zo erg, wel (nog 
steeds) een klein beetje.  
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VAN DE ACTIVITEITENGROEP 

Mixtoernooi en Barbeque 
Dit jaar zal dit evenement 
plaatsvinden op 24 Mei.  De 
aanvang van het voetballen is 
om 13.00 uur, dus als je om 
12.00 uur aanwezig bent is dat 
mooi op tijd. Je dient zelf te zor-
gen voor 'n voetbalbroek, sokken 
en een zwart of donker Tshirt. 
Uiteraard is er na afloop weer 
penalty-schieten om de Henk 
Jeucken wisseltrofee.  
Na het voetbalgedeelte willen we 
om 18.00 uur beginnen met  de 
barbeque. De eigen bijdrage 
hiervoor is € 20,-- p.p.  
Inschrijving voor de barbeque en 
het mixtoernooi kan in de kanti-
ne(liefst tegen kontante beta-
ling) tot en met 18 mei. 
 
De Activiteitengroep 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 

Op zaterdag 26 april is weer de 
mogelijkheid om kwijtgeraakte 
voorwerpen te komen bekijken. 
Dit is van 10.00-11.00 uur.  

 
Na 11.00 uur kan 
iedereen die nog 
spullen nodig 
heeft (dus ook 
mensen die 
geen spullen 
kwijt zijn) voor 

hun eigen kinderen komen kij-
ken of er nog iets passends tus-
sen zit.  
Wat er dan nog overblijft gaat 
naar de kledingactie van de 
Wouter. 
 
 

CLUBKLEDING 

Onder een paar foto’s van de 
clubkleding die weer kan worden 
besteld. Zie voor meer info el-
ders in dit AVVtje. 
 
 

 
 
 

 
 

OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

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

1=A 

2=A 

3=C 

4=D 

5=D 

 

SANDERS HOEKJE 

 
 
 
 
 
 
 

Bakker/Vloerkleed 

wat is het verschil tussen een 
bakker en een vloerkleed?  
antwoordt: de bakker moet 
vroeg op en de vloerkleed kan 
lekker blijven liggen!  

Krokodillen schoenen 

Een jong blondje is op vakantie 
in het verre Louisiana. Ze wil 
graag een paar authentieke kro-
kodillenschoenen kopen. Ze is 
echter verbolgen over de hoge 
prijzen die de plaatselijke hande-
laars durven te vragen. Na een 
ruzie met een winkelier, die 
maar niets van zijn prijs wil af-
doen, barst ze in woede uit:  
"Als het zo zit ga ik me er zelf 
een vangen! Zo geraak ik ten-
minste aan een paar schoenen 
aan een redelijke prijs!".  
"Ik zal je niet tegenhouden", 
zegt de winkelier, "veel geluk, 
misschien vang je wel een gro-
te!"  
Het kwade blondje keert hem 
vastberaden de rug toe en ver-
trekt naar het moerasland om te 
jagen.  

Wat later die dag, als hij naar 
huis rijdt, ziet de handelaar het 
blondje tot aan haar middel in 
het water staan. In haar handen 

houdt ze een groot jachtgeweer. 
Net op dat moment ziet hij een 
grote krokodil van wel 4 meter in 
haar richting zwemmen. Het 
blondje legt aan en vermoordt 
het beest.  
Met heel wat moeite trekt ze het 
gedrocht op het droge. Daar lij-
ken nog een hele serie krokodil-
len te liggen. De handelaar ge-
looft zijn eigen ogen niet. Plots 
begint het blondje gefrustreerd 
te roepen:  
"Verdomme, weer eentje zonder 
schoenen! 

Opscheppers 

Een vent in een Mini staat bij het 
stoplicht naast een Rolls Royce. 
De bestuurder van de Mini doet 
zijn raam open en roept naar de 
bestuurder van de Rolls: 
"He vriend, leuke wagen. Heb je 
telefoon in je Rolls? Ik heb er 
een in mijn Mini!" 
De bestuurder van de Rolls kijkt 
minachtend naar de Mini en zegt 
alleen maar: 
"Ja ik heb telefoon." 
De bestuurder van de Mini Zegt: 
"Gaaf he? Trouwens heb je ook 
een ijskast daarbinnen? Ik heb 
een ijskast hier achterin mijn 
Mini!" 
De bestuurder van de Rolls kijkt 
een beetje verveeld en zegt: 
"Ja, ik heb een ijskast." 
Bestuurder van de Mini: 
"Da's te gek man! He, heb je 
trouwens ook tv in je Rolls? 
Weet je, ik heb een tv achterin 
mijn Mini!" 
De bestuurder van de Rolls kijkt 
nu heel erg verveeld en zegt: 
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"Natuurlijk heb ik tv. Een Rolls 
Royce is de meest luxueuze auto 
van de wereld!" 
Bestuurder van de Mini: 
"Erg leuke auto! He, heb je daar 
ook een bed? Ik heb een bed 
achterin mijn Mini!" 
De bestuurder van de Rolls is 
helemaar over de zeik omdat hij 
geen bed heeft en snelt er van-
door. Hij gaat direct naar de 
dealer waar hij meteen opdracht 
geeft om een bed achterin zijn 
Rolls te laten inbouwen. 

De volgende morgen gaat hij zijn 
auto afhalen en het bed zag er 
schitterend uit. Lakens van satijn 
en koperen versiering. Het was 
duidelijk een bed dat in een Rolls 
Royce thuishoorde. En dus ging 
de bestuurder van de Rolls op 
zoek naar de Mini. Na heel de 
dag te hebben rond gereden ziet 
hij de Mini uiteindelijk staan op 
een parkeerplaats met al de ra-
men aan de binnenkant besla-
gen. Hij stapt uit zijn Rolls en 
klopt op het raam van de Mini. 
Toen hij geen antwoord kreeg 
bleef hij op de ramen van de 
Mini kloppen en uiteindelijk 
steekt de eigenaar zijn hoofd 
zeiknat naar buiten. 
"Ik heb nu een bed achterin mijn 
Rolls Royce," zegt de bestuurder 
van de Rolls arrogant. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De bestuurder van de Mini kijkt 
hem aan en zegt: 
"Jesus man, moet je me daar-
voor uit de douche halen?!?!" 

 

De tastende jager 

Een jager komt in een kroeg die 
bekend staat binnen het jagers-
wereldje en waar de nodige tro-
feeën aan de muur hangen. Hij 
raakt in gesprek met wat collega 
jagers en durft op een zeker 
moment de gewaagde bewering 
te doen, dat hij geblinddoekt aan 
een huid kan voelen wat voor 
een dier het is geweest en hoe 
het dier de dood heeft gevonden. 
"Onmogelijk," beweren de ande- 
re jagers en zij dagen hem uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het te bewijzen. Als de man het 
goed heeft, krijgt hij van ieder-
een een rondje; heeft ie het fout, 
dan moet hij aan iedereen een 
rondje geven. 

Zo gezegd, zo gedaan. De man 
wordt geblinddoekt en krijgt een 
huid in zijn handen gedrukt. Na 
enig voelen, zegt hij: 
"Grizly beer," en na het betasten 
van de schotwond, "Smith & 
Wesson, dubbelloops." 
De jagers zijn stomverbaasd en 
vervolgens drinkt de man alle 
aangeboden drankjes gretig op. 

Maar, er bestaat toch enige twij-
fel en men daagt hem nog een 
keer uit. Een van de jagers haalt 
een huid uit zijn auto en geeft 
die aan de geblinddoekte man, 
die  

 

 

 

 

 

weer de huid en de wond begint 
te betasten. 
"Bengaalse tijger gedood door 
een schot met een Magnum .44." 
Met dit antwoord krijgt hij de 
handen op elkaar en vervolgens 
kan hij zich een compleet deliri-
um zuipen. Zwaar bezopen gaat 
hij naar huis en kruipt stillletjes 
naast zijn vrouw het bed in. 

De volgende ochtend wordt ie 
wakker met de nodige koppijn 
en in de spiegel ziet hij, dat ie 
een gigantisch blauw oog heeft. 
"Ik weet dat ik gisteren knap 
gezopen heb, maar ik weet abso-
luut zeker, dat ik niet gevochten 
of me ergens tegen gestoten heb 
en toch heb ik een blauw oog?" 
zegt hij tegen zijn vrouw. 
"Dat klopt," zegt zijn vrouw, "dat 
heb ik gedaan." 
"Waarom?" vraagt hij 
"Nou, toen je eenmaal in bed 
lag, begon je mij een beetje te 
betasten en te strelen en toen je 
met je hand in mijn kruis zat, zei 
je ineens: Stinkdier, gedood met 
een bijl." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een foto van Speelster van de 

Week Mirre Geurts terwijl ze met 

scheidsrechter en spelers het veld 

op loopt. 
H
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