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VAN DE REDACTIE 

Na een zich voortkwakkelende  
zomer van 2008 hebben we ein-
delijk de draad weer opgepakt 
en zijn we weer gestart met de 
ons zo geliefde hobby; DE BAL 
ROLT WEER! 
 
In het weekend van zaterdag / 
zondag 6/7 september zijn alle 
competities weer gestart en zijn 
de eerste punten, al dan niet 
verdiend, binnen. 
Ook dit jaar starten onze senio-
ren met 4 teams en is gelukkig 
ons damesteam ook behouden 
gebleven voor de club. 
 
Ook wat betreft het AVVtje pak-
ken we dus de draad van de 
voorafgaande 5 jaren weer op en 
zullen we dit jaar wederom een 
6-tal AVVtjes uit gaan brengen. 
Heb je copy voor een van de 
komende edities dan kun je die 
sturen naar de redactie. Zie de 
kop van dit AVVtje voor het 
mailadres. 
 
Wij wensen iedereen een gezel-
lig, sportief, succesvol en blessu-
revrij seizoen toe! 

 
Redactie AVVtje 

 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

SEPTEMBER 2008 

• NIEUW meidenteam AVV  
Dat we dit seizoen zouden starten 
met een nieuw (en oud) meiden-
team was duidelijk bij de afslui-
ting van de competitie. En daar 
zijn we trots op! Het damesteam 
bestaat nu uit 18 speelsters. Op 
papier heel wat, maar er is nog 
genoeg plek voor andere meiden 
/ dames die graag willen voetbal-
len. Dus als je iemand kent die in-
teresse heeft? Donderdagavond 
zijn de trainingen of bel  Rien Se-
weuster 077 - 464 2013. 
 

• Ledenvergadering 19 sept. 
In het vorige AVV’-tje hebben we 
een ieder reeds uitgenodigd voor 
de ledenvergadering op vrijdag 
19 september. We starten om 
21.00 uur. De agenda vind je op 
www.avvamerica.nl.   
 

• Vrijwilligersavond  
Op 10 januari 2009 willen we een 
vrijwilligersavond organiseren. 
Meer informatie hierover volgt.  
 

• Nieuwe grensrechter 
Vorig seizoen gaf Arno Hermans 
te kennen te willen stoppen als 
grensrechter bij het 1

e
 elftal. Nick 

Wijnhoven is zijn opvolger.  
 
• Infoboekje senioren 

Eind augustus heeft ieder senio-
renlid een informatieboekje ont-
vangen.  

• Teamfoto’s 
Nieuw seizoen, nieuwe foto’s. 
Ook dit jaar worden er weer 
teamfoto’s gemaakt. Meer infor-
matie volgt. 

 
• Opgave nieuwe leden en af-

melden leden 

Opgave of afmelding svp doorge-
ven aan het secretariaat: Kim Ba-
eten, 077 464 1285. Jeugdleden 
kunnen dit ook doen bij Antoinette 
Poels, 077 464 14 98. Meld je 
niet alleen af via de leider; neem 
altijd zelf contact op met het se-
cretariaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sponsorcommissie  
vernieuwing 
Met ingang van dit seizoen neemt 
Frank Derks de rol over 
van Michael van Rengs als drij-
vende kracht achter de sponsor-
commissie. Hij doet dit samen 
met Ger van Ginkel en Johan 
Ummenthun. 
 

• Vragen, aan- of afmeldingen?  
AVV secretariaat: Kim Baeten, 
Pastoor Janssenstraat 35, tele-
foonnummer 077 464 12 85, 
email  kimpluis@hotmail.com.  

MEDEDELINGEN  

JEUGD AVV 

SEPTEMBER 2008 

• Seizoen 2008-2009! 
Het nieuwe seizoen is van start 
gegaan met wederom een groot 
aantal teams. In de najaarsreeks 
treden we aan met een B1, C1, 
C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2 en 
een mini F. Daarnaast hebben we 
de laatste weken een groot aantal 
nieuwe F-jes gekregen die voor-
lopig alleen trainen. Na de winter-
stop zullen deze jongens en 
meisje ook wedstrijden gaan 
voetballen.  
Langs deze weg wensen wij alle 
jeugdleden, leiders en trainers 
veel succes en voetbalplezier toe 
in het nieuwe seizoen.  

  

• Informatieboekje Seizoen 2008-
2009! 
Alle jeugdleden hebben met het 
oog op het nieuwe seizoen het in-
formatieboekje ontvangen. Daarin 
is alle benodigde informatie te 
vinden. Wanneer jullie nog vra-
gen hebben, kunnen jullie terecht 
bij Bart Hermans.  
 

• Jeugdbeleidsplan  
Het jeugdbeleidsplan is tot een 
mooi document samengevoegd. 
Dit beleidsplan is in de kantine in 
boekvorm beschikbaar.  

 
• Voetbalsokken 

In de kantine zijn voetbalsokken 
te koop in de maten 32-35 en 36-
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39. De sokken zijn met name be-
doeld voor de pupillen voetbal-
lers. Zwart-geel gestreepte voet-
balsokken die ook tijdens wed-
strijden gedragen mogen worden. 
Kosten per paar sokken: € 3.50. 
Op = op. 

 
• Formulier bijzonderheden  

jeugd 
Bij het informatieboekje was een 
formulier toegevoegd waarmee 
eventuele medische, fysieke, of 
verstandelijke bijzonderheden 
omtrent de jeugd aan de jeugd-
commissie en de jeugdleiders 
kenbaar gemaakt kon worden. 
Als jeugdkader van AVV vinden 
wij het belangrijk dat wij op de 
hoogte zijn van de omstandighe-
den die op enige manier van in-
vloed kunnen zijn op het functio-
neren van de jeugdspelers van 
AVV. Het inleveren van dit formu-
lier is niet verplicht en U bent als 
ouders vrij in de keuze om deze 
informatie met ons te delen. Wij 
zullen deze informatie te allen tij-
de vertrouwelijk behandelen. He-
laas heeft een groot aantal ou-
ders/spelers dit formulier niet in-
geleverd. Bij deze nogmaals het 
verzoek om het formulier alsnog 
in te leveren bij Bart Hermans. 

 
• www.avvamerica.nl 

Alle uitslagen en wedstrijdenver-
slagen worden wekelijks op 
www.avvamerica.nl geplaatst. 
Dus wees creatief en schrijf eens 
een leuk verslagje. Verslagjes 
van de wedstrijden kunnen naar 
hermansbart@hotmail.com ge-
stuurd worden. Ze worden 
meestal dezelfde dag nog op de 
AVV-website geplaatst. 
De website is compleet bijge-
werkt met het oog op het nieuwe 

seizoen. De teams zijn aangepast 
en ook teamfoto’s zijn inmiddels 
beschikbaar of zullen in septem-
ber beschikbaar komen.  

 
• Nieuwe shirtsponsoren 

Onze sponsorcommissie heeft 
een drietal nieuwe shirtsponsoren 
weten te strikken voor onze 
jeugdteams. America B1 is door 
Jan Minten Assurantiën BV in het 
nieuw gestoken. America C1 mag 
de 1

e
 klasse gaan bestrijden in 

nieuwe tenues van Café Boëms 
Jeu. En Americ D1 heeft een 
nieuwe sponsor in de naam van 
Aannemers/Timmerbedrijf Philip-
sen. 

 
• Samenwerkingsovereenkomst  

 
 
 
 
 
 
 

In het kader van onze samenwer-
kingsovereenkomst met VVV-
Venlo zijn wij op vrijdag 5 decem-
ber uitgenodigd voor de wedstrijd 
VVV-Venlo – MVV. Sinds enkele 
seizoenen organiseert VVV-Venlo 
tijdens de rust van de thuiswed-
strijden, de VVV-Venlo Doelpun-
tenbokaal competitie. Het is de 
bedoeling dat van AVV America 5 
D-spelers elk 1 penalty en 1 
shoot out nemen. De amateur-
vereniging die aan het einde van 
het seizoen de meeste punten 
heeft wordt dan door VVV-Venlo 
in het zonnetje gezet. In totaal 
mogen we deze wedstrijd met 18 
personen bezoeken. Wie dat 
gaan worden, wordt t.z.t. beke-
ken. 

CLUBKLEDING 

Wil je clubkleding bestellen? Te-
ken in op de lijst in de kantine 
en deponeer een envelop met 
het geld, je bestelling en je 
naam in de brievenbus bij Kim 
Baeten (Past Jansenstraat 35). 
De nieuwe bestelling moet uiter-
lijk 15 oktober 2008 zijn gedaan 
zijn, dan zorgen we ervoor dat 
de spullen voor Sinterklaas in 
jou bezit zijn! 
Het assortiment bestaat uit een 
jack, een sportpak, een sporttrui 
en een sportvest in onze  club-
kleuren geel-zwart met het AVV 
logo. Deze artikelen zijn te be-
zichtigen in de kantine. Daar 
vind je ook een prijs- en inte-
kenlijst. Wist je dat de club voor 
ieder artikel dat er wordt ge-
kocht, de club 10% ontvangt? 
Onder een paar foto’s van de 
clubkleding die weer kan worden 
besteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
.  
 

NIEUWE SPONSOR 
DAMESTEAM 

De sponsorcommissie is ver-
heugd mede te kunnen delen dat 
men er in is geslaagd een nieu-
we sponsor voor ons damesteam 
te strikken. Alle dames zullen 
binnenkort volledig in het nieuw 
worden gestoken met een tenue 
gesponsord door John Deere 
Horst. 
Op onderstaande foto onderte-
kend Chantal Engels-Nabben van 
John Deere Horst en Ger van 
Ginkel van AVV het afgesloten 
sponsorcontract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je iets te melden of wat dan 
ook ……. Stuur het in naar de 
redactie van het AVVtje en wij 
zorgen voor plaatsing in de 
eerstvolgende editie van het 
AVVtje. 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

 
Het nieuwe voetbalseizoen is 
alweer begonnen en iedereen 
heeft zijn oefen- en/of beker-
wedstrijden er weer op zitten. 
Op spelregelgebied is er komend 
seizoen niets te melden wat di-
rect van invloed is, dus alles is 
bij het oude gebleven.  
 
Het enige wat wel noemens-
waardig is dat onze C1 dit jaar in 
een zogenaamde prestatieve 
klasse gaat spelen. Dit houdt in 
dat zij een volledige competitie 
spelen in plaats van de gebruike-
lijke 2 halve competities. Op 
spelregelgebied is in die klasse 
het enige verschil dat zij NIET 
meer mogen terug wisselen wat 
zij voorgaande jaren wel moch-
ten. Dus zij mogen maximaal 5 
spelers wisselen maar een ge-
wisselde speler mag niet meer 
terug het veld in. Bij de B1 , C2 
en D1 en D2 mag dit wel maar 
ook daar bestaat een maximum 
aantal spelers wat voortdurend 
gewisseld mag worden, namelijk 
5. Deze gewisselde spelers mo-
gen dus wel terug het veld in 
nadat ze al een keer zijn gewis-
seld. 

Ik wens iedereen een bijzonder 
plezierig en sportief seizoen toe 
en zoals gebruikelijk komen er 
per editie van het AVV’tje een 5 
tal spelregelvragen. 
 
(1) Voor een bepaalde over-
treding wordt een indirecte 
vrije schop toegekend. Dit is 
een juiste beslissing. De 
scheidsrechter geeft een 
fluitsignaal, maar vergeet zijn 
arm omhoog te steken. De 
bal wordt vervolgens direct in 
het doel van de tegenpartij 
geschoten. Welke beslissing 
neemt de scheidsrechter, als 
hij zijn fout bemerkt? 
a) Doelpunt toekennen. 
b) De vrije schop wordt overge-
nomen, nadat de scheidsrechter 
heeft laten weten dat hij ver-
zuimd heeft zijn arm omhoog te 
steken. 
c) Doelschop. 
d) Indirecte vrije schop voor de 
tegenpartij op dezelfde plaats 
waar de eerste schop werd ge-
nomen. 
  
(2) De doelverdediger van 
partij A en een aanvaller 
hebben ruzie. Plotseling gooit 
de doelverdediger, staande in 
zijn eigen strafschopgebied, 
doch niet in het doelgebied, 
opzettelijk en met kracht de 
bal tegen het hoofd van de 
aanvaller aan, die één meter 
achter de doellijn naast het 
doel staat. De scheidsrechter 
stuurt de doelverdediger van 
het speelveld door het tonen 
van de rode kaart. Hoe wordt 
het spel hervat?  

a) Strafschop. 
b) Indirecte vrije schop voor de 
aanvallende partij op de plaats 
waar de doelverdediger stond, 
toen hij de bal gooide. 
c) Hoekschop. 
d) Scheidsrechtersbal op de 
plaats waar de doelverdediger 
stond, toen hij de bal gooide. 
  
(3) In de 35e minuut van de 
eerste helft wordt een speler 
zijn tweede gele kaart ge-
toond. Het ontgaat de 
scheidsrechter evenwel dat 
dit zijn tweede is. Hij komt er 
pas in de rust achter. Hoe 
dient hij nu te handelen? 
a) Hij kan niets meer doen. 
b) Hij meldt het voorval bij de 
bond, maar laat de speler verder 
spelen. 
c) Hij ontzegt hem alsnog het 
verder meespelen en meldt het 
voorval bij de bond. 
d) Hij kan hem pas wegsturen 
als hem nogmaals de gele of 
rode kaart wordt getoond. 
  
(4) Twee tegenstanders trap-
pen tegelijk de bal, waarna 
deze terechtkomt bij een 
strafbaar buitenspel zijnde 
speler van de aanvallende 
partij. Deze benut zijn kans 
en schiet de bal in het doel. 
Wat beslist de scheidsrech-
ter? 
a) Doelpunt toekennen. 
b) Scheidsrechtersbal. 
c) Hoekschop. 
d) Buitenspel en doelpunt afkeu-
ren. 
  

(5) Een wisselspeler, die 
zonder toestemming van de 
scheidsrechter zijn team 
heeft gecompleteerd, wordt 
in het strafschopgebied van 
de tegenpartij door een te-
genstander op een buitenspo-
rige wijze tegen de benen 
geschopt. Op dat moment 
constateert de scheidsrech-
ter, dat deze wisselspeler 
zich tegen de regels op het 
speelveld bevindt. Hoe rea-
geert de scheidsrechter, als 
hij hiervoor het spel heeft 
onderbroken? 
a) Hij stuurt de schoppende spe-
ler van het speelveld, geeft de 
wisselspeler een waarschuwing 
en hervat het spel met een indi-
recte vrije schop tegen de 
schoppende speler. 
b) Hij stuurt de schoppende spe-
ler van het speelveld, geeft de 
wisselspeler een waarschuwing 
en hervat het spel met een indi-
recte vrije schop tegen de wis-
selspeler. 
c) Hij stuurt de schoppende spe-
ler van het speelveld, geeft de 
wisselspeler een waarschuwing 
en hervat het spel met een straf-
schop tegen de schoppende spe-
ler. 
d) Hij stuurt de schoppende spe-
ler van het speelveld, geeft de 
wisselspeler een waarschuwing 
en hervat het spel met een 
scheidsrechtersbal. 
 
Antwoorden, zie achter in dit 
AVVtje. 
 
Roy 

 



 

 ’t Avv-tje editie september 2008 Pagina 4 van 5 

 
Nieuws 
Ook voor de veteranen is de kop 
er af. De eerste wedstrijd van 
seizoen 2008/2009 speelden we 
tegen Sparta. Helaas ging deze 
wedstrijd verloren met 1-2 maar 
er had deze wedstrijd absoluut 
meer in gezeten. Jammer man-
nen. 
We starten mede gezien de vele 
geblesseerden voorlopig met 
zowel het A, B als C team. 
Mannen, veel succes ! 
 

WIST U DAT….? 

� Roy Derix tijdens de 1e helft 
van het oefenduel van America 
3 tegen SSS’18 4 een zuivere 
hattrick heeft gescoord. Hij 
daar in de 2e helft een vierde 
treffer aan toe voegt.  

� De jaarvergadering op vrijdag 
19 september plaats vindt.  

� AVV op zaterdagavond 10 ja-
nuari weer een vrijwilligers-
avond gaat organiseren.  

� Jelle Houben, Boy van Heijster, 
Marc Martens en Hans Vissers 
dit seizoen van de jeugd naar 
de senioren zijn overgekomen.  

� De dames van AVV een aantal 
nieuwe leden hebben en met 
een dameselftal van 19 speel-
sters de competitie in gaan.  

� We maar liefst 9 F-jes/mini F-
jes hebben die tot aan de win-
terstop alleen doen trainen. Na 
de winterstop zullen zij ook 
wedstrijden gaan voetballen.  

� America C1 komend seizoen in 
de 1e klasse uitkomt.  

SANDERS HOEKJE 

 

 
 
 
 
 
 
Ambtenaar 
Een ontslagen ambtenaar meldt 
zich voor zijn eerste werkdag bij 
de supermarkt. De manager be-
groet hem joviaal, geeft hem een 
bezem en zegt: “Jouw eerste 
taak is om de vloeren aan te 
vegen.” De ex-ambtenaar kijkt 
de manager verbaasd aan en 
stamelt: "Maar … ik was hiervóór 
een hoge ambtenaar." ”Oh sorry, 
dat wist ik echt niet”, zegt de 
manager, “Geef mij die bezem 
maar … dan doe ik het even 
voor!” 
 
Dokter 
Er komt een man bij de dokter 
met een briefje: Ik kan niet pra-
ten. Oke, zegt de dokter, leg uw 
hand maar op de tafel. Doet de 
man. De dokter pakt een grote 
hamer en slaat op de hand van 
de man. AAAAAAA!! roept de 
man. De dokter zegt: Goed zo, 
morgen leren we de B. 
 
Sollicitatiebrief 
 
Mijnheer, 
Gaarne zou ik deze mogelijkheid 
willen aangrijpen om te sollicite-
ren naar een functie bij Uw be-
drijf. 
 
Ik ben axs... (sorry, de letter "x" 
doet het niet meer, daarom ge-

bruik ik dan maar de "x", in 
pxaats van de x). Goed. 
 
Ik ben dus axs 17-jarige jonge-
man van de XTS afgekomen, 
toen ik een prachtige aanbieding 
kreec (nou doet de xetter "c" het 
ook ax niet meer. Ik cebruik dan 
wex de xetter "c"). Coed. Ik 
kreec dus axs 17-jarice jonce-
man een prachtice aanbiedinc bij 
een instaxxatie bedrijf axhier. 
Daar heb ik cedurende drie en 
een haxf jaar met veex cemoe-
cen cewerkt. (U ziet, de xetter 
"m" bxijft ook stekem. Im pxaats 
daarvam tik ik de xetter "m" 
wex). 
 
Ik hoop miet dat U dit verv-
exemd vimdt. Dat komt 
mamexijk zo. Ik heb dit toet-
sembord cekocht op de markt. 
Tweede-hamds matuurxijk. Mu 
bxijkt dus weer dat ik eem crote 
miskoop heb cedeem... Mou is 
de xetter "e" efcebrokem. Mou 
je, dem meer de xetter "e". Co-
ed. 
 
Ik ce verder met mijm cece-
vems. Me die drie em eem hexf 
jeer moest ik im diemvt. (De 
xetter "v" heeft het mu ook be-
cevem. Duv tiep ik im pxeetv 
deervem de "v"). Toem ik uit 
diemvt kwem, bem ik weew 
meew det imvtexxetie-bedrijf 
ceceem meew omdet det me 
miet meew beviex bem ik deew 
meew weew wecceceem (U zuxt 
wex xemewkt hebbem det de 
"w" het ook miet meew wewkt. 
Vemdeew det ik de xettew "w" 
deewvoow cebwuik. 

 
Ik pem (de "p" iv mu ook kepot; 
im pxeetv deewvem de "p") 
toem moc omceveew twee 
meemdem wewkexuuc ceweevt. 
(Im pxeetv vem de vem de "u" 
tik ik de "u"). Cexxutic (he peh, 
de "t" wewtt uut miet meew). 
Cexxuttic mem de zeet eem 
wemdimc. It tweec weew wewt, 
em wex pij eem eemmemewv-
pe,wijf (wex vew, umme, ,e "," 
uet het uut ex miet meew) ,uv 
pij eem eemmemewv-pe,w%q. 
(wex exxemechtic, h% vxeet mu 
hexemeex up hux). Memeew, it 
vchei ew meew mee uit. ,it iv 
miet meew te ,uem. P% ,eze 
twet it mijm vuxxicitetie im. Het 
heeqt m%mv imziemv ceem zim 
zu te vuxxicitewem. 
 
Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e 
cemumem mueite, 
 
Met vwiem,ex%te cwuetem, 
 
Eem vuxxicitemt. 
 
Schilderij verhuizen 
Een schilder verhuist naar een 
andere wijk. "Verhuizer, wees 
alsjeblieft voorzichtig met dat 
schilderij. De verf is nog niet 
helemaal droog", waarschuwt de 
schilder. Waarop de verhuizer 
antwoordt: "Oh dat geeft niks, 
meneer. Ik heb toch maar oude 
kleren aan." 
 

OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

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