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VAN DE REDACTIE 

Zo…… voor je ligt het laatste 
AVVtje van dit voetbalseizoen. 
Het seizoen zit er weer op; het 
mixtoernooi heeft plaatsgevon-
den en de voetbalschoenen kun-
nen voor de meeste actieve spe-
lers “in het vet”. Wat nog rest 
zijn wat activiteiten van onze 
“oude mannen” waarna op 2 juni 
de velden dicht gaan. 
 
Wat betreft seizoen 2007/2008 
kunnen we terugkijken op een 
matig seizoen (geen kampioe-
nen) waarbij zo’n beetje alle 
seniorenteams rond de midden-
moot van hun respectievelijke 
klasse zijn geëindigd. 
Een negatieve uitschieter wat dit 
betreft was echter ons 4e elftal; 
zij eindigden als laatste in hun 
klasse. Een beetje een excuus 
voor hen is echter wel dat zij 
nogal eens spelers af moeten 
staan aan de hogere teams 
waardoor ze een beroep moesten 
doen op jeugdspelers en/of vete-
ranen of dat ze slechts met een 
beperkt aantal spelers de diverse 
wedstrijden moesten aangaan. 
Volgend jaar beter. 
 
Net voor het samenstellen van 
dit AVVtje bereikte ons nog het 
goede bericht dat ons dames-
team er alsnog in is geslaagd om 
voor volgend seizoen voldoende 
dames te werven zodat men 

alsnog met voldoende speelsters 
het seizoen 2008/2009 in kan 
gaan. Een goede ontwikkeling na 
het jubileumjaar waardoor in 
ieder geval voor de nabije toe-
komst het damesvoetbal in Ame-
rica geborgd is. Wellicht leidt de 
doorgevoerde verjonging er voor 
dat meer dames trek krijgen in 
een potje voetbal en zich ook 
nog aan gaan melden. Veel suc-
ces volgend seizoen! 
Ook het feit dat we volgend jaar 
weer kunnen starten met 4 seni-
orenteams is een goede zaak 
voor onze vereniging. 
 
Rest ons iedereen een hele fijne 
vakantie toe te wensen en tot in 
september bij de 6e jaargang 
van het AVVtje. 

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

MEI 2008 

• Vernieuwing binnen  
meidenteam AVV  
Op vrijdag 14 maart 2008 
vierde het damesteam van 
AVV America haar 25-jarig 
bestaan. Een heuglijk feit, 
maar er trok ook even een 
donkere wolk over het da-
mesteam, want een aantal 
speelsters had te kennen ge-
geven aan het eind van dit 
seizoen te stoppen. Er zou-
den nog een kleine 10 speel-
sters overblijven … Echter 
deze speelsters hebben een 
actieve wervingscampagne 
gevoerd met als resultaat dat 
we volgend seizoen met mi-
nimaal 18 speelsters starten! 
We zijn erg verheugd met 
deze verjonging die zorgt 
voor een mooie doorstart van 
het meiden/damesteam van 
AVV!  

 
• Vereniging van de toe-

komst  
Binnen de vereniging van de 
toekomst is er een stichting 
opgericht die enerzijds als 
doel heeft het realiseren van 
een gemeenschappelijk 
sportaccommodatie en an-
derzijds de deelnemende 
verenigingen te laten functi-
oneren op basis van onder-
linge samenwerking. In deze 

stichting zitten vertegen-
woordigers van voetbalclub 
AVV, korfbalclub Erica, vol-
leybalclub AVOC, tennisclub 
ATC en de Paardenvrienden. 
Ger van Ginkel en Mart Pee-
ters vertegenwoordigen AVV 
in deze stichting.  

 
• Aantal teams voor aanko-

mende competitie 
Het ziet er naar uit dat de 
heren senioren evenals voor-
gaand seizoen met 4 teams 
de competitie in gaan. Daar-
naast heeft AVV een ver-
nieuwd meidenteam én een 
veteranenteam. Senioren die 
vragen hebben kunnen te-
recht bij de technisch coördi-
nator William Kleuskens, T 
077 4641737. Informatie 
over jeugdteams vind je bij 
de mededelingen voor de 
jeugd.  
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• Uitnodiging ledenvergade-
ring  
Bij deze wil het bestuur haar 
leden alvast uitnodigen voor 
de jaarlijkse ledenvergade-
ring die iedere derde vrijdag 
van september plaatsvindt. 
Dit jaar valt de ledenverga-
dering op vrijdag 19 sep-
tember en we starten om 
21.00 uur. Noteer deze da-
tum alvast in de agenda!  

 
• Kortingsbonnen Bobbe-

jaanland 
AVV heeft kortingsbonnen die 
geldig zijn t/m 2 november 
2008. Korting bedraag € 5,- 
p.p. met een maximum van 5 
personen (dus max. € 25,- 
per bon). De bon is niet gel-
dig in combinatie met andere 
acties of kortingen. De bon-
nen zijn verkrijgbaar bij Bart 
Hermans, Zwarte Plakweg 5, 
077 464 1325. OP = OP.  
Meer info: 
www.bobbejaanland.be.   

 
• Opgave nieuwe leden en 

afmelden leden 
Dringend verzoek aan zowel 
senioren als jeugdleden om 
afmelding voor het volgende 
seizoen vóór 29 mei door te 
geven aan het secretariaat: 
Kim Baeten, 077 464 1285. 
Jeugdleden kunnen dit ook 
doen bij Roy Pouwels, 077 
398 19 02. Meld je niet al-
leen af via de leider; neem 
altijd zelf contact op met het 
secretariaat.  
Wanneer je te laat bent met 
afmelden, dan zijn wij ge-

noodzaakt om de gemaakte 
kosten in rekening te bren-
gen bij de desbetreffende 
speler.  
Ook aanmelden nieuwe le-
den graag zo spoedig moge-
lijk, liefst voor 29 mei.  
 

• Vragen, aan- of afmeldin-
gen?  
AVV secretariaat: Kim Bae-
ten, Pastoor Janssenstraat 
35, telefoonnummer 077 464 
12 85, email 
kimpluis@hotmail.com.  
  

Het bestuur wenst alle leden 
en hun ouders een hele ple-
zierige vakantie. En tot ziens 
weerziens na de zomerstop!  

 
EINDSTANDEN  

SEIZOEN 2007/2008  

 
Eindstand competitie 

2
e
 C1 

4
e
 F1 

4
e
 F2 

5
e
 D1 

5
e
 Derd 

7
e
 E1 

8
e
 D2 

8
e
 Dames 1 

8
e
 Twed 

8
e
 Ierst 

9
e
 C2 

10
e
 E2 

10
e
 B1 

12
e
 Verd 

 

TOPSCORERS 

SEIZOEN 2007/2008  

 

 
Senioren 

 

Theo Peeters derd 15 

Jelle Steeghs derd 15 

Jens Kleuskens ierst 11 

Linda Lenders Dames 1 11 

Gerrie Mulders ierst 11 

John Hermans twed* 8 

Arno van Lipzig verd* 8 

Bram Peek derd 8 

Ellen van Rens Dames 1 8 

Jan Derix derd 7 

Richard Houben veteranen 7 

Paul Noordijk ierst/twed** 7 

Willem Driessen twed 7 

Ruud van Dijnen verd 5 

Bart Hermans twed 5 

Lody Pouwels derd 5 

Ruud v.d.  
Munckhof 

ierst 5 

*1 doelpunt voor 
de derd 

**6 doelpunten voor de twed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topscorers voorjaarsreek 2008 

 

 
Jeugd 

 

Nick Geurts F1 22 

Dennis Tielen MF 21 

Sil van den 
Homberg 

MF 16 

Wilbert Daniëls F1 14 

Gijs  
Hoeijmakers 

E1 14 

Toon Vervoort F2 14 

Roy Jansen C2 12 

Bas van Herpen F2 11 

Sven Houben D1 10 

Bas Janssen C1* 9 

Willem Gielen C2 8 

Jackk van den 
Munckhof 

C1 8 

Bjorn Cuppen F1 7 

Jimmy Hermans D1** 7 

Jelle Houben B1**** 7 

Jesper Huijs C1* 7 

Guus  
Sonnemans 

D1 7 

Bas Theeuwen D1*** 7 

Lars Houben E1 6 

Bart Tielen D2 6 

Stefan Hoogers B1 5 

Overige teams: 

Mark Veekens E2 3 

Joey Vogelzangs E2 3 

*1 doelpunt voor de B1 
**1 doelpunt voor de C2 

***2 doelpunten voor de C2 
****3 doelpunten voor de Derd 
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MEDEDELINGEN  

JEUGD AVV 

MEI 2008 

• Jeugdsecretariaat  
Het jeugdsecretariaat wordt 
vanaf komend seizoen (2008-
2009) overgenomen door An-
toinette Poels (tel: 077 464 
1498).  
Tot medio juni kunnen jullie 
ook terecht bij Roy Pouwels.  

 
• Seizoen 2007-2008 
 Een leuk en succesvol seizoen 
is inmiddels ten einde. Sommi-
ge teams trainen nog een en-
kele keer, maar begin juni slui-
ten de velden en dan rest ons 
alleen nog maar het jeugd-
voetbalkamp begin juni.  

  
 Dit seizoen hebben we 1 kam-
pioen kunnen feliciteren. Dit 
was in de najaarsreeks van 
2007 onze F1.  

 Buiten deze kampioen hebben 
alle teams in zowel de najaars-
reeks 2007 als in de voorjaars-
reeks 2008 hun uiterste best 
gedaan en naar behoren ge-
presteerd.  

 De C1 miste helaas net haar 
kampioenschap door 2e te wor-
den achter GFC’33 C1.  

 Ook de andere teams hebben 
allen naar behoren gepres-
teerd. Klasse! 

 
• Seizoen 2008-2009 
 De indeling van de jeugdteams 
en trainers & leiders voor het 
nieuwe seizoen is nagenoeg 
rond. Komende weken zullen 
de puntjes op de i worden ge-
zet. Ondanks de plannen om 

het nieuwe seizoen met een A1 
te starten gaat dit helaas niet 
lukken, daarvoor komen we in 
de categorie A- en B-spelers 
gewoonweg spelers tekort.  

 Helaas stoppen er 2 spelers in 
deze oudste jeugdgroep.  

 Door Jelle Houben, Boy van 
Heijster en Hans Vissers ver-
vroegd naar de senioren over 
te zetten, en de twee meiden 
Jolie Litjens en Amy Scheurs 
door te schuiven naar de da-
mes houden we een groep van 
17/18 spelers over die volgend 
jaar onze B1 gaan vormen.  

 
 Daarnaast hebben we ook vol-
gend jaar weer een C1, C2, 
D1, D2, E1, E2, F1, F2 en 
waarschijnlijk een mini F.  

 De exacte teamindeling (bij-
voorbeeld E1 of E2) zal pas 
eind augustus gedurende de 
voorbereiding van het nieuwe 
seizoen bepaald worden.  

  
 Uiterlijk begin juli ontvangen 
jullie via je trainer allemaal het 
programma van de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen en 
in die periode zal ook het in-
formatieboekje voor het nieu-
we seizoen bij jullie in de bus 
vallen.  

 
 Heb je nu al vragen, neem dan 
gerust contact op met Bart 
Hermans, tel: 077 464 1325. 

  
 Jelle, Boy, Hans, Jolie en Amy 
zeer veel succes en voetbalple-
zier gewenst bij de senioren / 
dames.  

  

• Programma Seizoen  
2008-2009 

 De voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen zullen in au-
gustus van start gaan. Spelers 
ontvangen hierover nog exacte 
informatie.  

  
 De 1e bekerronde voor pupillen 
(D, E en F) is op zaterdag 30 
augustus in de vorm van het 
ZwaluwenJeugdToernooi.  

 De B-junioren spelen beker-
competitie op 23 – 27 – 30 au-
gustus en de C-junioren op 23 
– 30 augustus en 3 september.  

 
 De competitie start voor zowel 
pupillen als junioren op zater-
dag 6 september.  

 
• Jeugdbeleidsplan  
Het jeugdbeleidsplan is tot een 
mooi document samenge-
voegd. Dit zal na de zomerpe-
riode ook als een pakketje in 
de kantine van AVV voor ieder-
een vrij inzichtbaar zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDVOETBALKAMP 

       Jeugdkamp te Roggel 
Het jeugdkamp van AVV America 
is vanaf 1994 een jaarlijkse te-
rugkerende activiteit als afslui-
ting van het seizoen voor de 
jeugd van America. Dit jeugd-
kamp vindt elk jaar in het week-
end na de Americaanse kermis 
plaats en aangezien de zomer-
vakantie vroeg begint, start het 
kamp dit jaar op donderdag aan 
het einde van de middag.  
 
Het kamp duurt tot zondag aan 
het einde van de middag. Jaar-
lijks gaan er ca. 40 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 be-
staande uit René Schurink, Bart 
Hermans en Paul Noordijk.  
 
In het kampprogramma komen 
allerlei activiteiten terug zoals 
een voetbalavond met spelregel-
circuit, bosspellen, ochtendgym-
nastiek, speurtocht, voetbalcar-
rousel, olympische waterspelen 
en een leuke zeskamp met een 
aansluitende estafetterace. Bij 
sommige spellen wordt alle 
jeugd gemixt, bij andere spellen 
hebben de jongsten een ander 
programma dan de ouderen. Zo 
is er voor de jongsten een kin-
dermiddag en de altijd geslaagde 
vossenJackht, terwijl de ouderen 
een voetbaltoernooi of groot par-
tijspel afwerken.  
Bij al deze activiteiten kunnen 
punten behaald worden voor de 
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titel mr./mrs. voetbalkamp, waar 
dan een klein prijsje tegenover 
staat, maar in eerste instantie 
staat het plezier en een geslaagd 
kamp natuurlijk voorop.  
 
Naast de vele activiteiten die de 
leiding mogelijk maakt moet de 
jeugd natuurlijk ook op krachten 
komen en daarom verzorgt de 
driekoppige kookstof ’s ochtends 
een lekker ontbijt, ’s middags 
een heerlijk lunch en ’s avonds 
een goede warme maaltijd. 
 
Daarnaast is een goede nacht-
rust voor de jeugd natuurlijk ook 
van belang. De slaapplaatsen 
worden ingedeeld naar leeftijd, 
maar dit is mede afhankelijk van 
de accommodatie.  
 
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 kamp van 2008 vindt plaats 
van donderdag 10 t/m zondag 
13 juli bij vakantieboerderij de 
Heidehoeve te Roggel.  
Als bijdrage vragen wij ca. 45 
euro (onder voorbehoud) per 
deelnemer.  
Wanneer er 2 of 3 kinderen uit 
één gezin meegaan wordt een 
korting verstrekt.  
 
Hieronder volgt een kort over-
zicht waaruit deze kosten zoal 
bestaan:  
Accommodatie voor 3 overnach-
tingen, 3 maal ontbijt, 3 maal 
lunch, 3 maal warme maaltijd, 

attractie/luchtkussen voor zes-
kamp, kleine prijsjes, drank, 
EHBO-spullen, etc.  
 
Voor vragen betreffende het a.s. 
kamp kun je altijd bij ons te-
recht!! René (06-12725338) of 
Bart (077-4641325). Wij hopen 
dat we jullie voor het kamp van 
2008 enthousiast kunnen maken 
en dat we er met z’n allen een 
geslaagd kamp van gaan maken.  
 
Namens de kampleiding, 
Bart, René en Paul 
 
Een aantal foto’s van het kamp 
2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle foto’s van kamp 2007 
zijn te zien op: 
        www.avvamerica.nl 

 
Nieuws 
Na de klinkende overwinning op 
TOP Tienray (1-5) maken we ons 
alweer op voor onze laatste wed-
strijd dit seizoen tegen Geijste-
ren op zaterdag 31 mei.  
 
Op 7 juni spelen we nog ons ei-
gen toernooi en dan gaan we 
met zomervakantie. We wensen 
iedereen een fijne vakantie toe.  
Op 7 september gaan we mis-
schien naar  Vernum kermis.  
 
Het programma voor 
mei/juni: 
31 mei  Geijsteren – America 
7 juni    minitoernooi Veteranen  
14 juni  BBQ avond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG F1 

Een verslagje over America 
F1 tijdens het seizoen 
2007/2008. 
 
America F1, een leuke en geva-
rieerde groep met wie we een 
super najaarsreeks  en een 
prachtig voorjaarsreeks ge-
voetbald hebben. 
 
Davey die enkele sublieme 
doelreddingen tevoorschijn to-
verde, Jasper een rots in de 
verdediging samen met Niels 
met zijn harde trap. In het 
midden Wilbert en Bjorn de 
balkunstenaars, samen me on-
ze lady Mirre en de af en toe 
onnavolgbare Sem. Voorin de 
dappere Nick J en de doelpun-
tenmaakmachine Nick G. 
 
Tezamen met fluitist en assis-
tent trainer Roy en mede coach 
Madeleine hebben we leuk 
en sportief seizoen gedraaid.  
 
De boys en girl die overgaan 
naar de E wensen we toedele-
doki en de overgebleven 3 zul-
len nog een jaar bij mij moeten 
verblijven. 
  
 Groetjes 
 Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ’t Avv-tje editie mei/juni 2008 Pagina 5 van 10 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Het seizoen 2007/2008 zit er 
weer op en we mogen terug kij-
ken op een geslaagd seizoen 
zonder noemenswaardige inci-
denten.  Ik denk dat dit een gro-
te verdienste is van allen die bij 
een wedstrijd betrokken zijn van 
spelers, leiders, trainer tot 
grens- en scheidsrechters. Ik 
hoop dat we deze trend ook de 
komende jaren voort kunnen 
zetten. 
  
De diverse indelingen en plaat-
singen voor het komende sei-
zoen zijn alweer in volle gang. 
Het enige wat nog ingevuld dient 
te worden is de grensrechter 
voor het eerste elftal. Dus nog-
maals is er iemand die deze uit-
daging en job op zich wil nemen 
meld je dan snel bij of Noud Ha-
egens of Roy Theeuwen. Ook als 
je zelf wedstrijden zou willen 
gaan fluiten kun je je melden bij 
Roy of Noud. Nieuwe aanwinsten 
zijn altijd welkom!!! 
  
Met het naderende E.K voor de 
deur willen we natuurlijk ieder-
een een fijn E.K wensen en ho-
pelijk volgt er een mooi voetbal-
feest. 

Namens de scheidsrechters ie-
dereen bedankt voor het fijne en 
leuke seizoen en tot komende 
seizoen. 
  
Ook in de laatste editie van het 
seizoen. zijn er weer een 5 tal 
spelregel vragen. 
  
1. Wanneer is de speeltijd 
verstreken? 
A) Als het eindsignaal klinkt. 
b) Als de tijd op het uurwerk van 
de scheidsrechter verstreken is. 
c) Als de tijd op het uurwerk van 
de scheidsrechter verstreken is, 
maar hij moet wel de uitwerking 
van een hoekschop afwachten. 
d) Als de tijd op het uurwerk van 
de scheidsrechter verstreken is, 
maar hij moet wel de uitwerking 
van een schot op doel afwach-
ten. 
 
2. Een speler wordt buiten 
het speelveld behandeld voor 
een blessure. Wanneer en 
waar mag hij tijdens het spel 
het speelveld weer betreden? 
a) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
vanaf (elke plek op) een zijlijn. 
b) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
alleen ter hoogte van de mid-
denlijn. 
c) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
vanaf iedere willekeurige plaats. 
d) Nooit, omdat het spel moet 
zijn onderbroken. 
 
3. Als het spel “dood” is, 
meldt een speler zich correct 
af. De wisselspeler heeft zich 

correct aangemeld en wacht 
bij de zijlijn. Op weg naar de 
zijlijn beledigt de te vervan-
gen speler binnen het speel-
veld de assistent-
scheidsrechter. Wat beslist 
de scheidsrechter? 
a) De te vervangen speler ont-
vangt een waarschuwing; de 
wisselspeler mag zijn plaats in-
nemen. 
b) De wisselspeler mag zijn 
plaats innemen en de scheids-
rechter rapporteert het voorval 
aan de bond. 
c) De te vervangen speler wordt 
weggestuurd; de wisselspeler 
mag zijn plaats innemen. 
d) De te vervangen speler wordt 
weggestuurd; de wisselspeler 
mag zijn plaats niet innemen. 
 
4. Een inwerpende speler 
gooit de bal rechtstreeks te-
rug op zijn eigen doelverde-
diger, die zich buiten zijn ei-
gen strafschopgebied be-
vindt. Vervolgens dribbelt 
deze doelverdediger met de 
bal zijn eigen strafschopge-
bied binnen, neemt de bal in 
zijn handen en schiet hem ver 
het speelveld in. Wat zal de 
scheidsrechter nu beslissen? 
a) Doorspelen. 
b) Hij kent een indirecte vrije 
schop toe aan de aanvallende 
partij. 
 
 
 
 
 
 
 

c) Hij kent een indirecte vrije 
schop toe aan de aanvallende 
partij en de doelverdediger ont-
vangt een waarschuwing. 
d) Hij kent een directe vrije 
schop toe aan de aanvallende 
partij. 
 
5. Een aanvaller die zich ach-
ter de doellijn heeft terugge-
trokken om zich aan buiten-
spel te onttrekken, schreeuwt 
in die positie een aanwijzing 
naar een medespeler, die ter 
hoogte van de strafschopstip 
in het bezit van de bal is. De 
scheidsrechter fluit af en 
geeft de schreeuwende speler 
een waarschuwing. Hoe her-
vat hij het spel? 
a) Een scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de bal zich bevond 
toen afgefloten werd. 
b) Een indirecte vrije schop van-
af de plaats waar de bal zich 
bevond toen afgefloten werd. 
c) Een scheidsrechtersbal op de 
doellijn, zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar de schreeuwende 
speler stond. 
d) Een indirecte vrije schop op 
de doellijn, zo dicht mogelijk bij 
de plaats waar de schreeuwende 
speler stond. 
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WIST U DAT….? 

� D1 speler P.P. voor de wed-
strijd een uur thuis voor de 
spiegel staat? 

� Hij met z'n nieuwe haarband 
precies wil lijken op zijn grote 
idool Fernando Torres? 

� Freddy H. in de wedstrijd te-
gen kampioen Sparta’18 3 zijn 
eerste 2 treffers voor America 
heeft gemaakt? 

� Hij daarmee zijn broer die in 
Serum voetbalt flink de mond 
snoerde? 

� America 2 als enige ploeg 2x 
van kampioen Sparta’18 3 
heeft gewonnen? 

� Davy Rasing speler van het 
jaar is geworden bij de D1? 

� Bart Derks speler van het jaar 
is geworden bij de D2? 

� Dat zowel de D1, als de D2 
een geheel eigen “Plus Voet-
balteam verzameling” hebben 
gekregen? Zie onderstaande 
foto als voorbeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Luc Peeters bij de E1 na de 
winterstop maar liefst 88 red-

dingen heeft gemaakt om zijn 
doel schoon te houden?  

� De spelers van de E1 en E2 de 
laatste tijd zeer sterke boven-
armen hebben gekregen? 

� Dit komt doordat zij tegen-
woordig heel goed kunnen op-
drukken?  

� Joep Geurts de bal van onge-
veer een halve meter van de 
doellijn de bal nog over het 
doel weet te werken? 

� Stijn Jacobs speler van het 
jaar is geworden bij de C1? 

� Jorn Derks speler van het jaar 
is geworden bij de C2? 

� Bjorn Cuppen in mei aan 2 
testwedstrijden bij VVV-Venlo 
heeft deelgenomen?  

� Maikel Roelofs 2 selectiewed-
strijden van het KNVB regio-
team heeft bezocht?  

� Rik Philipsen op zaterdag 16 
augustus met een regioteam 
van de Gemeente Horst aan 
de Maas meespeelt tijdens het 
PSV masters toernooi in 
Horst? 

� Onze F2-mannen na het win-
nen van de 2e plaats tijdens 
het F-laagtoernooi te Meterik, 
zo trots waren op hun gewon-
nen beker dat ze vroegen of 
ze hem niet om beurten een 
week thuis mogen hebben al-
vorens hij een plaatsje krijgt 
in de kantine? 

� Toon Vervoort zijn vader ’s 
ochtends op het werk belde 
om te vragen of hij hem mee 
naar school mocht nemen om 
aan de klas te laten zien? 

� Zijn zus Lotte vervolgens zo 
trots was op haar broer en 
zijn teamgenoten dat zij hem 

ook nog in groep 1 moest la-
ten zien?  

� Het winnen van de verliezers 
poule op een toernooi in Ven-
ray, een vele malen grotere 
beker oplevert, dan laatste 
worden in de winnaars poule? 

� De C1  op dit toernooi de cir-
kel tactiek probeerde toe te 
passen, helaas maakte de 
man met de fluit een einde 
aan de show! 
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Uit de oude doos mei 2008 
 
In de serie over de jubilaris-
sen van de afgelopen jaar-
vergadering vandaag speciale 
aandacht voor Arno Hermans 
en Jackk Keijsers die beiden 
werden gehuldigd vanwege 
hun  40-jarig lidmaatschap.  
 
Arno heeft gevoetbald bij de 
jeugd en de senioren, meestal in 
een van de laagste teams. 
 
Arno meent zelfs nog in het 7e of 
8e team gespeeld te hebben.  
In een van de wedstrijden waar-
in Arno mocht keepen, had Arno 
er in de eerste helft 11 doorgela-
ten. De eigenlijke keeper, Michel 
van Rengs zou het in de tweede 

helft wel zelf doen. Maar ook 
Arno kreeg er 11 om de oren.  
 
Toen Arno bij de senioren speel-
de was hij al geruime tijd leider 
van een jeugdteam. Dit was de A 
of de B, samen met Wim Pee-
ters. Na het seizoen was de BBQ, 
bij Arno thuis op de Gerard 
Smuldersstraat 83.  
 
Een grote tent stond achter het 
huis en Geert Mulders, die toen 
op de Dorperpeelweg woonde 
mocht blijven slapen. Dat vond 
men wat gevaarlijk om nog zo-
ver ’s avonds laat te gaan fiet-
sen, misschien wel met wat al-
cohol op. De anderen wilden 
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toen echter ook blijven slapen: 
Pieter Jan Verbers (die woonde 
vlak achter Arno) en Ad Derix 
(woonde in dezelfde blok als Ar-
no) gingen zelfs thuis de slaap-
zak ophalen. Het werd een 
zootje ongeregeld, maar wel 
gezellig.  
 
Op zijn 28e ging Arno al bij de 
veteranen spelen, gewoon omdat 
dat beter uitkwam met de 
teams. Op zijn 32e werd Arno 
echter geconfronteerd met her-
nia. Daarna heeft Arno nog een 
halve wedstrijd gespeeld, maar 
vond voetballen toch wat te ge-
vaarlijk..  
In de jaren daarna heeft Arno als 
jeugdleider veel werk verricht en 
toen de F-jes opgestart werden 
is Arno mee gaan trainen. Arno 
heeft enkele teams begeleid en 
was ook de 1e vrijwilligerscoördi-
nator van AVV. Arno is nog 
steeds actief in de commissie 
gebouwen en terreinen De laats-
te 10 seizoenen ongeveer is Arno 
de vaste grensrechter van het 1e 
elftal geweest. Hier is Arno na 
afloop van het seizoen in 2008 
gestopt.  
 
 
Jack keijsers. 
Jack meldde zich als 10 jarige 
aan bij Sjeng Wijnhoven bij de 
voetbalclub. Voetballen was niet 
zijn sterkste kant en daarom 
heeft Jack de eerste 3 jaar onder 
de lat gestaan ( B2-B1 en A2). 
B2 en B1 was hetzelfde team, 
een goed team, want we werden 
2 jaar op rij kampioen. In de A1 
werd Jack laatste man of voor-

stopper. In de A1 werd Jack ook 
weer kampioen.  
Bij de senioren bengelde Jack 
steeds tussen het 1e en het 2e in. 
Jack speelde als rechtshalf, 
rechtsback, voorstopper of als 
vaste bewaker van een goede 
tegenstander.  
Jack bleef niet gespaard van 
blessures: 
Op 26 nov. ’77 brak Jack zijn 
rechterbeen in de wedstrijd te-
gen Holthees in America. Het 
was zijn 5e wedstrijd in het eer-
ste elftal. Een jaar later werden 
er zelfs 3 man afgevoerd naar 

het ziekenhuis in de wedstrijd 
tegen Holthees. Jack verrekte 
zijn knieband. Verder de gebrui-
kelijke blessures aan enkels, 
heup, sleutelbeen en natuurlijk 
de meniscus.  
 
In 1990 werd Jack met het 3e 
elftal kampioen. Met de gebroe-
ders Keijsers (3x) en de gebroe-

ders Wijnhoven (3x) haalde ze 
ook nog de krant.  
 
Jack was ongeveer 15 jaar actief 
als jeugdleider en hiervan vele 
jaren als trainer. Ook ging Jack 
in die jaren regelmatig mee op 
voetbalkamp.  
 
Jack is nog steeds actief in de 
lagere elftallen van AVV.  
 
 
VERSLAG F2-TOERNOOI 

Zondag 18 mei  
Deelname F2 aan F-Laag toer-
nooi te Meterik  
 
Zondag 18 mei speelde onze F2 
als afsluiting van een mooi sei-
zoen op het F-Laag toernooi te 
Meterik. Ondanks dat we verde-
digend een hele veer moesten 
laten door afwezigheid van 
Jaimy en Dennis waren onze F-2 
mannen er op gebrand om het 
seizoen waardig te besluiten. 
De eerste wedstrijd was tegen 
Meterik F4. 4-0 winst. Binnen 
een minuut lag de eerste er al 
in. Bas was zo scherp als een 
scheermes. En bij die ene treffer 
bleef het niet. Binnen een mi-
nuut of 7á 8 kanlde hij er in to-
taal maar liefst 3 in. Na nog vele 
goede en halve kansen maakte 
Toon er na a een minuut of 10 
zelfs 4-0 van. Daar bleef het 
uiteindelijk bij want net in het 
eindsignaal werd 5-0 gescoord 
maar deze werd niet meer mee-
gerekend. 
De 2e wedstrijd tegen Ysselsteyn 
F5 was een zwaardere kluif. Ys-
selsteyn was duidelijk meer 

mans dan het onervaren Meterik. 
Na een felle vrijwel gelijkop-
gaande strijd met kansen over 
en weer en enkele prima reddin-
gen door Job werd in de laatste 
minuut jammerlijk verloren met 
1- 0. 
De 3e wedstrijd traden we aan 
tegen Hegelsom F3. Ondanks dat 
we de bovenliggende partij wa-
ren, waren de beste mogelijkhe-
den voor Hegelsom. Ook werd 
duidelijk dat bij de meeste spe-
lers al lichte vermoeidheidsver-
schijnelen optraden liet de con-
centratie en werklust langzaam 
na. Hegelsom kwam dan ook 
tegen de verhoudingen in op 
voorsprong. Daar lieten we het 
echter niet bij zitten en we zet-
ten volop aan om de wedstrijd te 
laten kantelen. En gelukkig lukte 
dat ook. Na enkele goede kansen 
welke helaas niet verzilverd wer-
den, plopte Hegelsom een snoei-
harde voorzet in eigen doel. En-
kele minuten later besliste Toon 
na een goed combinatie met Bas 
de wedstrijd zelfs nog in ons 
voordeel. Een 2-1 overwinning 
dus. 
De laatste wedstrijd was tegen 
SVOC F4. Zij waren duidelijk de 
sterkste tegenstander van de 
middag. De krachten van onze 
jongens begonnen echt duidelijk 
na te laten en Jaimy en Dennis 
werden steeds meer gemist. Het 
was ook zo’n lange voetbalmid-
dag. SVOC kwam halverwege de 
wedstrijd dan ook verdiend op 
voorsprong. Daarna regende het 
de ene kans naar de andere, 
maar met veel kunst en vlieg-
werk en wederom enkele prach-
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tige reddingen van Job bleef het 
lange tijd 1-0. Toch wisten onze 
jongens ook een paar keer aan 
de druk te ontsnappen en uit een 
van de ze schaarse counters wist 
Toon met een prachtige knal de 
gelijkmaker te scoren. Daar 
schrok SVOC wel even van en 
onze jongens deden nog een 
stapje extra om alsnog een 
overwinning uit het vuur te sle-
pen. Dit resulteerde In de laatste 
minuut tot een uitgelezen kans 
op 2-1, maar deze werd om door 
ons zelf zeep geholpen doordat 
we met 3 spelers tegelijk de bal 
op goal probeerden te schieten. 
Het 1-1 gelijkspel was dan ook 
een terechte uitslag. 
Al deze resultaten leverde onze 
F2-mannen uiteindelijk een 
prachtige 2e plaats met daarbij 
behorende prachtige beker op. 
En daar waren ze terecht, maar 
wat trots op. Als we compleet 
waren geweest had er misschien 
nog wel meer ingezeten. Profici-
at Jongens met dit prachtige 
resultaat. Jullie hebben er ge-
weldig goed je best voor gedaan.  
 
De leider: Jos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een trots F2 team met hun bokaal.. 

VOETBALVRIENDJESDAG 
2008 

Voetbalvriendjesdag 2008 

Ja jongens en meisjes. De voet-
balvriendjesdag van 2008 is 
weer voorbij en het was ook dit 
jaar weer een zeer geslaagd, 
leuke dag vol met voetbalspelle-
tjes. Met ruim 100 deelnemertjes 
en ca. 35 groeps- en spelleiders 
hebben we er met zijn alle een 
leuke dag van gemaakt. De jon-
gens en meisjes waren verdeeld 
in 13 groepen die de landenna-
men van het aanstaande EK 
hadden. Een dag vol met spelle-
tjes als jongleren, inworp, snel-
heid in schatten, zuiver schieten, 
hindernisbaan, partijspel, doel 
mikken, shoot outs en een pe-
naltybokaal. Een lekker weertje 
zorgde voor extra plezier op de-
ze dag en het kleine regenbuitje 
kon de pret daarvan niet druk-
ken. Na afloop van de 16 spel-
lenrondes was duidelijk dat ie-
dereen zich winnaar kon noemen 
van deze dag. Toch ging er uit 
elke groepje iemand met een 
trofee aan de haal. Deze win-
naars waren Ruben Cox, Janita 
Peeters, Jim Peeters, Yvon Nelis 
sen, Jasper Kleuskens, Mirthe 
Vervoort Teun van der Sterren, 
Eefje Theeuwen, Lars Houben, 
Lisanne Daniëls, Pim Poels, Sha-
ron Cuppen en Sven Houben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop van de spellenrondes 
mocht er 1 speler per team deel-
nemen aan de zeer spannende 
finale van de penaltybokaal. Bij 
de meisjes werd deze bokaal 
gewonnen door Myrna Veld en 
bij de jongens door Jim Peeters. 
Voor foto’s van deze dag: zie 
www.avvamerica.nl   
 
Een zeer geslaagde dag die werd 
mogelijk gemaakt door jullie 
deelname.  
 
Namens de organisatie willen wij 
alle leiders die vandaag geassis-
teerd hebben hartelijk bedanken.  
 
Daarnaast kantinedame Antoi-
nette, de 4 keepers en alle extra 
hulpjes voor deze dag.  
 

OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDERS HOEKJE 

 
 
 
 
 
 
 
Raadsels: 

1) Wat heeft twee grijze po-
ten en twee bruine po-
ten?  

2) Waarom gebruikt men in 
Egypte nog steeds geen 
e-mail?  

3) Wat is het verschil tussen 
een penalty en een bier-
tje?  

 
Antwoorden: 
1) Een olifant met diarree! 
2) Ze blijven liever trouw 

aan hun oude, vertrouw-
de k-meel. 

3) Een biertje gaat er altijd 
wel in! 

Leeuw beeldhouwen 

"Is het moeilijk, "vraagt een be-
wonderaar aan de beroemde 
beeldhouwer, "om een marme-
ren leeuw te maken?" "Absoluut 
niet," antwoordt de kunstenaar. 
"men neemt gewoon een groot 
blok marmer en hakt alles weg 
wat niet op een leeuw lijkt." 
 
 
 
 
 
 
 H
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Die oude Gulden 

Een vader gaat naar het ge-
meentehuis om zijn pasgeboren 
zoon te laten inschrijven. 'En hoe 
heet hij?' vraagt de ambtenaar. 
'Gulden, meneer', zegt de vader 
trots. 'Dat zal niet gaan...' 'Hoe-
zo? Mijn twee andere zonen he-
ten toch Mark en Frank.' 

Blonde agent 

Een blondje zit en de auto en 
slingert nogal. Daarom wordt ze 
aangehouden door een politie 
agente, die is ook blond. Ze 
vraagt de blonde in de auto: 
Heeft u uw rijbewijs bij u? rijbe-
wijs? Wat is dat? Luidt het ant-
woord. Dat is zon roze dingetje 
met je foto erop. DE blonde be-
gint driftig in haar tasje te gra-
ven. Na een tijdje vind ze een 
roze SPIEGEL, kijkt erin en zegt: 
Ja, dit is roze met mijn foto er-
op. Ze geeft het aan de agente. 
De blonde agente kijkt in de 
spiegel en zegt: ow, ik wist niet 
dat u een Collega was, rijd maar 
door! 

Blondje belt haar vriend 

Een blondje belt haar vriend, 
met de mededeling dat ze een 
probleem heeft. "Wat is dan aan 
de hand?" vraagt hij. "Nou, ik 
heb een legpuzzel gekocht, maar 
ik vind 'm zo moeilijk. De stukjes 
passen totaal niet en ik kan de 
randen ook al niet vinden." "Wat 
moet de puzzel voorstellen?" 
vraagt de vriend. "Een grote ro-
de haan," antwoordt ze. Hij be-
sluit even bij haar langs te gaan. 
Bij komt eraan aankomst neemt 
ze hem mee naar de keu-

ken,waar de stukjes op de tafel 
liggen uitgespreid. Hij kijkt er 
even naar en zegt dan met een 
diepe zucht: "Nou, stop die corn-
flakes maar weer in de doos, dan 
praten we er niet meer over." 
 

VERSLAG WEDSTRIJD 

JEUGDLEIDERS vs AMERICA B1 

De jaarlijkse traditie om het sei-
zoen voor de jeugd af te sluiten 
vond ook dit jaar plaats in de 
vorm van een wedstrijd tussen 
de jeugdleiders van AVV en het 
hoogste jeugdelftal, de B1.  
 
Dit duel vond plaats op woens-
dag 21 mei met aansluitend een 
kleine feestavond voor de jeugd-
leiders die in grote hoeveelheid 
aanwezig waren.  
 
Maar liefst 19 spelers had het 
jeugdleidersteam ter beschik-
king. De B1 was met 13 spelers, 
helaas moest Koen Houben de 
wedstrijd vanwege een blessure 
laten schieten. 
 
Om 19.10u floot scheidsrechter 
Fred Peek voor het begin van de 
wedstrijd. Het spel ging op en 
neer en speelde zich in het begin 
voornamelijk af op het midden-
veld. Aan beide zijden leverde 
dit weinig kansen op. Het eerste 
kansje voor de B1 was een schot 
van Matz wat door P. Hesp een-
voudig werd gepareerd.  
 
In de 30e min was er dan einde-
lijk een goede mogelijkheid voor 
de jeugdleiders. Rob speelt de 
bal op Royke Theeuwen die een 
actie maakt en de bal teruglegt 

op de 16m waarna een vlam-
mend schot van Rob volgt dat 
via de onderkant lat weer terug 
komt. In diezelfde minuut een 
counter van de jeugdleiders. De 
bal wordt diep gestuurd op Rob 
Noordijk die de verdedeging er-
uit loopt, keeper Willem omzeilt 
en de 1-0 binnentikt. Vlak daar-
na een kans voor Tom namens 
de B maar weer Peter die stopt. 
Vlak voor rust nog een actie van 
Tim die vanaf het middenveld 
opstoomt, maar zijn schot wordt 
gestopt. Na 35 min. is de rust-
stand 1-0.  
 
De 2e helft een geheel vernieuwd 
jeugdleiderselftal. Een tweede 
helft waarin het spel op en neer 
golft. Beide teams spelen op de 
aanval. De jeugdleiders weten 
twee maal de paal te raken. De 
B1 komt wel in de buurt van het 
doel maar echte grote kansen 
worden er niet gecreëerd. Het 
duurt tot bijna 10 minuten voor 
tijd voordat de score wordt uit-
gebreid. Een actie van Ruud vd 
M aan de linkerkant, hij komt 
naar binnen en zijn schot in de 
korte hoek past perfect en is 
onhoudbaar voor Willem. Vlak 
daarna volgt ook nog de 3-0 na 
een actie van Sander die ook 
doel weet te treffen. Daarmee 
wordt wederom een overwinning 
voor de jeugdleiders veilig ge-
steld.  
 
Na de wedstrijd volgt nog een 
penaltyserie die ook wordt ge-
wonnen door de jeugdleiders. 
Zowel keeper Peter als Willem 
weten een aantal penalties te 

stoppen, maar Peter net ietsje 
meer. Bij deze bedanken wij 
Fred voor het fluiten en Frans, 
Victor en Koen voor het assiste-
ren met het vlaggetje.  
 
Voor de B1 is dit ook het laatste 
duel van dit seizoen. Helaas ne-
men we na dit seizoen afscheid 
van Ron Sonnemans en Stefan 
Hoogers. Zij stoppen beide met 
voetballen. Jongens bedankt, 
veel succes met jullie vervolg en 
wie weet zien we jullie ooit nog 
eens terug in de groene weide. 
Daarnaast gaan Jelle Houben, 
Boy van Heijster en Hans Vissers 
volgend seizoen bij de senioren 
voetballen.  
Hen wensen wij enorm veel suc-
ces toe.  
 
Na de wedstrijd lekker douchen 
en de Champions League finale 
op groot scherm.Voor de jeugd-
leiders staat er een drankje klaar 
en in de rust een soepje met 
broodjes vlees.  
 
De avond wordt gezellig afgeslo-
ten. Namens de jeugdcommissie 
bedanken wij alle jeugdleiders 
hartelijk voor de getoonde inzet 
en het enthousiasme waarmee 
het gehele jeugdkader het afge-
lopen seizoen te werk is gegaan. 
Dit is met één woord geweldig 
en we hopen dan ook dat dit 
volgend jaar een goed vervolg 
krijgt.  
 
Een speciaal woord van dank aan 
Roy Pouwels die na een aantal 
jaren jeugdsecretariaat heeft 
aangegeven er aan het einde 
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van het seizoen mee te stoppen. 
Roy super bedankt voor het vele 
werk.  
Daarnaast nemen we als jeugd-
leiders afscheid van Frans Ver-
voort, echter zullen we hem nog 
bijna wekelijks op het veld te-
genkomen aangezien Frans de 
scheidsrechtersfluit ter hand 
gaat nemen.  
Frans, hartelijk bedankt en te-
vens veel succes bij de scheids-
rechters.  
 
Daarnaast zal Thijs Baltissen 
stoppen als reserveleider omdat 
hij dit vanwege een studie niet 
meer kan invullen. Ook Thijs 
bedankt.  
 
Tot slot bedank ik eenieder die ik 
vergeten ben te noemen. Op 
naar het volgende seizoen.  
 
Groetjes namens de jeugdcom-
missie.  
 
Bart Hermans 
 
Onder een paar sfeerfoto’s van 
de feestavond na de wedstrijd: 
 
 

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. 


