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VAN DE REDACTIE 

Met de slotconcerten van Row-
wen Hèze voor de deur (waar 
ook weer vele leden van AVV 
hun medewerking aan verlenen) 
gaat de competitie zijn gangetje. 
Wisselende resultaten worden 
afgewisseld met fraaie uitslagen. 
Zo mag niet onbenoemd blijven 
de eclatante 8-0 overwinning die 
ons 1e team onlangs behaalde op 
de mannen van BVV. Een bijzon-
dere prestatie die perspectief 
biedt voor de toekomst. Mede als 
gevolg van deze grote overwin-
ning heeft Jens Kleuskens zich 
inmiddels  hoog in de topsco-
rerslijst genesteld van de 6e 
klasse E. 
Ook onze jeugdteams doen het 
naar behoren in de div. competi-
ties. Ons oudste jeugdteam (B) 
is (bij het samenstellen van dit 
AVVtjes) zelfs de trotse koploper 
in hun 3e klasse B12. Prima jon-
gens en ga vooral zo door. Ook 
onze kleintjes van de F2 voeren 
de ranglijst in hun klasse mo-
menteel aan. 
Verder doet ons C1 elftal het 
uitstekend in hun zware klasse. 
De jongens zijn dit jaar inge-
deeld in de 1e Klasse B. Een 
klasse waar slechts weinig teams 
uit onze regio aan deelnemen. 
Verschil ten opzichte van de ove-
rige jeugdteams is dat zij een 
hele competitie afwerken in 
plaats van een halve. 

Alle teams veel succes voor de 
rest van de competitie! 

Redactie AVVtje 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

NOVEMBER 2008 

• Vrijwilligersavond verplaatst 
De datum van de vrijwilligers-
avond is verplaatst naar zaterdag 
28 maart 2009. Meer informatie 
hierover volgt.  
 

• Nieuwe consul  
Wim Kleuskens treedt vanwege 
het bereiken van zijn 70

ste
 levens-

jaar terug als consul en Arno 
Hermans gaat deze taak over-
nemen.   
 

• Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Het bestuur is op zoek naar leden 
die interesse hebben om de ba-
siscursus bedrijfshulpverlening 
(BHV) te volgen. Het gaat om een 
korte praktijkgerichte cursus 
waarin twee onderwerpen EHBO 
met de module ‘levensreddend 
handelen’ en ‘brandveiligheid met 
ontruiming’ worden behandeld. 
De cursus duurt twee avonden en 
wordt kosteloos aangeboden.   
Heb je interesse? Neem dan con-
tact op met één van de bestuurs-
leden: Bart Hermans, Peter Hesp, 
Stefan Noordijk, Mart Peeters of 
Kim Baeten.  

 
• Verslag ledenvergadering  

In september hebben we de jaar-
lijkse ledenvergadering gehou-

den. Het verslag hiervan vind je 
terug op www.avvmerica.nl.  

 
• 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.  
 

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

TUSSENSTANDEN  

(per 24 oktober 2008) 

1e – F2 
1e – B1 
3e – F1 
3e - Twed 
4e - Derd 
4e – E1 
4

e
 – D2 

5e - Ierst 
7e – C1 
7e – C2 
8e – D1 
8e - Verd 
12e – E2 
12e - Dames 

 
 

VVV VENLO TALENTENDAG 

Op de vroege maandagmorgen 
vertrokken we met de E-spelers 
Bjorn, Wilbert, Teun, Jeroen en 
Nick naar Tegelen. Allereerst 
werden er wedstrijdjes 2-tegen-
2 gespeeld. Deze deden niet mee 
voor het resultaat. De jongens 
waren enthousiast en lieten af en 
toe leuke acties zien die ze van 
onder meer Roy Theeuwen jr. 
hadden geleerd.  
Hierna volgde het 4-tegen-4. 
Hier waren wel punten te verdie-
nen, alleen die waren helaas niet 
voor ons weggelegd. Aangezien 
Venray niet kwam opdagen, 
speelden we in plaats van Ven-
ray tegen VVV-spelers, Ofrany, 
Van Kouwen, Honda en Kantel-
berg. Deze wedstrijd gaven de 
jongens alles en wonnen ook 
verdient met 5-1. Door drie 
doelpunten van Bjorn en twee 
van Nick. Heel leuk om te zien 
was ook hoeveel plezier bijvoor-
beeld een Keisuke Honda hierin 
had. 
 
Na de middag kwamen de vijf F-
spelers naar Tegelen. Dit waren 
Jaimy, Davey, Nick, Bas en cap-
tain Jasper.  Ook zij begonnen 
met heel veel enthousiasme aan 
de 2-tegen-2 duels. Met een 
overwinning, gelijkspel en een 
kleine nederlaag mochten we 
niet ontevreden zijn. Bij het 4-
tegen-4 hebben we één puntje 
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weten binnen te halen. Dit na 
een 2-0 achterstand. Knap ge-
daan jongens! 
 
Ik denk dat we allemaal een hele 
leuke dag hebben gehad in een 
stralend zonnetje en misschien 
dat je na heel veel trainen nog 
mag dromen van een carrière als 
VVV-spelers.. 
 
Jullie leiders, 
Paul & Tim 
 
Foto’s van deze dag: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achter in dit AVVtje nog een actiefoto 
van Luc Peeters tijdens dit evene-
ment. 

 

MEDEDELINGEN  

JEUGD AVV 

NOVEMBER 2008 

• Voetbalsokken 
In de kantine zijn voetbalsokken 
te koop in de maten 32-35 en 36-
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. 

 
• Teamfoto’s 

Van alle jeugdteams zijn inmid-
dels nieuwe teamfoto’s gemaakt. 
De mooiste teamfoto is toege-
voegd aan de teaminfo op 
www.avvamerica.nl. Daar zijn ook 
wekelijks alle uitslagen en wed-
strijdenverslagen te vinden. 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. 

 
• F-teams voorjaarsreeks 

Na de winterstop zullen we de 
voorjaarsreeks waarschijnlijk met 
3 F-zeventallen of 2 F-zeventallen 
en enkele Mini-F viertallen van 
start gaan. Hoe dit precies inge-
vuld gaat worden wordt de ko-
mende weken bekeken. Wel is 
zeker dat we nog een aantal lei-
ders zoeken die op zaterdagoch-
tend met deze Fjes op pad willen. 
Zonder deze leiders zal een extra 
team na de winterstop niet te rea-
liseren zijn. Lijkt het je leuk om 
met deze kleine enthousiaste 
jonkies op pad te gaan, neem 
dan contact op met Bart Her-

mans, 077 464 1325. Ook onze 
F-trainers kunnen op woensdag-
middag altijd een extra hulp ge-
bruiken. De F-jes trainen elke 
woensdagmiddag van 17.00u tot 
18.00u. 

 
• Talentendagen VVV-Venlo 

In de herfstvakantie hebben de 
VVV-Venlo talentendagen weer 
plaatsgevonden. De E-jeugd was 
op maandagochtend 13 oktober 
aan de beurt. Het E-vijftal be-
stond uit Bjorn Cuppen, Wilbert 
Daniëls, Jeroen Pernot, Teun van 
der Sterren en Nick Geurts. ’s 
Middags was het de beurt aan het 
F-vijftal bestaande uit Bas van 
Herpen, Jasper Kleuskens, Nick 
Jansen, Jaimy Koek en Davey 
Michels. Op dinsdagmiddag ver-
tegenwoordige Luc Peeters AVV 
namens de jeugdkeepers. 

 
• Contributie seizoen 2008-2009 

Aangezien er de afgelopen perio-
de meerdere malen vragen zijn 
geweest over het afschrijven van 
de contributie, bij deze een kort 
berichtje. Als het goed is, is de 
contributie voor het huidige sei-
zoen medio oktober bij alle leden 
afgeschreven (middels automati-
sche incasso). Wanneer jullie ge-
kozen hebben voor afschrijving in 
meerdere termijnen, dan zal er 
eind december ’08 en eind fe-
bruari ’09 nog een afschrijving 
plaatsvinden.  
 
Is er bij jou nog geen contributie 
afgeschreven, of heb je specifie-
ke vragen hierover, neem dan 
contact op met Rob Keijsers: 077 
374 3347.  
 
 

 

• Intern zaalvoetbaltoernooi 
Jeugd AVV 
Op zaterdag 20 december vindt 
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi 
voor de jeugd van AVV plaats. De 
F-jeugd zal van 10.00u tot 12.00u 
in de gymzaal van America te-
recht kunnen.  
De E t/m B jeugd heeft Sporthal 
De Berkel tot zijn beschikking 
vanaf 10.00u t/m 17.00u. Welke 
teams hoe laat moeten voetbal-
len, zal t.z.t. nog via de leiding 
kenbaar gemaakt worden. 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Bij het verschijnen van dit be-
richt hebben jullie per elftal  al 
een uitnodiging gekregen om 
deel te nemen aan de jaarlijkse 
Sinterklaasavond.  
Deze is op 28 november en be-
gint om 20.30 uur.  
Voor deelname wordt een ver-
goeding gevraagd van € 15,-- 
per persoon..  
Dit jaar hebben we gekozen voor 
geheel andere opzet van de 
avond. Een heuse PLAY- BACK 
show met een verrassende jury.  
Kortom zeer de moeite waard 
voor een avondje kantine. 
Verdere programmering:  
19 dec. Toepavond;   
maart/april kiene in de kantine; 
23 mei mixtoernooi en bbq 
De activiteitencommissie 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
Okt./nov. 2008 

 
1. De doelverdediger gooit de 
bal van binnen het eigen straf-
schopgebied opzettelijk en met 
kracht tegen een tegenstander 
aan, die binnen het speelveld, 
maar buiten het strafschopge-
bied staat. De scheidsrechter 
onderbreekt hiervoor. Hoe wordt 
het spel hervat? 
a) Met een indirecte vrije schop. 
b) Met een scheidsrechtersbal. 
c) Met een directe vrije schop. 
d) Met een strafschop. 
 
2. De doelverdediger heeft, op 
de grond liggend, nog één vinger 
op de bal. Mag de bal nu worden 
gespeeld? 
a) Alleen door een tegenstander. 
b) Alleen door een medespeler. 
c) De bal mag niet meer worden 
gespeeld. 
d) De bal mag door iedereen 
worden gespeeld. 
 
3. Een speler wisselt buiten het 
speelveld van schoeisel. Wan-
neer en waar mag hij tijdens het 

spel het speelveld weer betre-
den? 
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 midden-
lijn. 
c) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
vanaf iedere willekeurige plaats. 
d) Nooit, omdat het spel moet 
zijn onderbroken. 
 
4. Een buiten het speelveld ver-
zorgde verdediger loopt tijdens 
het spel via de doellijn en zonder 
toestemming van de scheids-
rechter het speelveld weer in en 
voorkomt vervolgens een doel-
punt door de bal, die in het ver-
laten doel dreigt te gaan, weg te 
trappen. Wat beslist de scheids-
rechter? 
a) Hij onderbreekt het spel, kent 
een indirecte vrije schop toe en 
zendt de verdediger van het 
speelveld wegens het voorkomen 
van een doelpunt. 
b) Hij onderbreekt het spel, kent 
een indirecte vrije schop toe en 
waarschuwt de verdediger we-
gens het zonder toestemming 
(opnieuw) betreden van het 
speelveld. 
c) Hij laat doorspelen en waar-
schuwt de verdediger tijdens de 
eerstvolgende onderbreking we-
gens het zonder toestemming 
(opnieuw) betreden van het 
speelveld. 
d) Hij onderbreekt het spel, 
zendt de verdediger van het 

speelveld en hervat het spel met 
een scheidsrechtersbal. 
 
5. Mag een speler op hetzelfde 
moment worden aangevallen 
door twee tegenstanders? 
a) Nee, de scheidsrechter moet 
een indirecte vrije schop toeken-
nen aan de tegenpartij. 
b) Nee, de scheidsrechter moet 
een directe vrije schop toeken-
nen aan de tegenpartij. 
c) Dit mag wel, maar het moet 
correct gebeuren. 
d) Nee, de scheidsrechter moet 
het spel laten hervatten met een 
scheidsrechtersbal. 
Antwoorden, zie achter in dit 
AVVtje. 
 
Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
Het gaat de laatste tijd niet zo 
bijster goed. De ene nederlaag 
volgt op de andere. Het ont-
breekt ons momenteel aan een 
echte killer. Het spel is niet 
slecht, maar de doelpunten tel-
len nu eenmaal.  
Toch is de stemming er niet 
minder om.  
Van Pietje van Lipzig nemen we 
afscheid na dit seizoen. Piet 
heeft vele jaren goede diensten 
bewezen langs de lijn als grens-
rechter. Piet Bedankt !! We zul-
len je missen, tijdens, maar 
vooral ook na de wedstrijd !! We 
zullen op gepaste wijze afscheid 
nemen van Piet.  
 
Het programma voor de rest 
van dit jaar : 
 
1 nov  America–Grashoek 
8 nov  Meterik–America 
15 nov America–Hegelsom 
22 november  Sinterklaas op be-
zoek voor de jeugd van de vete-
ranen 
29 nov W’horst–America 
6 dec   Achates–America 
13 dec Oostrum–America 
20 dec America–SSS Overloon 
 
Mannen success ! 
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WIST U DAT….? 

� Pieter Driessen de nieuwe 
rechtsbuiten van de twed is.  

� Stijn Jacobs op zaterdag 27 
sept in het uitduel tegen 
H.B.S.V. B2 zijn kuit- en 
scheenbeen heeft gebroken.  

� AVV hem veel beterschap toe-
wenst.  

� Roy Theeuwen jr. op dinsdag 7 
oktober tijdens een ongelukki-
ge botsing op de training van 
de C-jeugd zijn ellepijp en 
spaakbeen heeft gebroken. 

� AVV ook Roy veel beterschap 
toewenst.  

� America 1, de Dames, America 
C1 en America D1 vanaf half 
oktober in een compleet nieuw 
tenue op de groene velden ver-
schijnen.  

� Wij dit te danken hebben aan 
de zeer actieve nieuwe sponso-
ren.  

� Ook America 3 zeer binnenkort 
een nieuw tenue krijgt.  

� America D1 de 3e ronde van de 
bekercompetitie heeft bereikt.  

� De junioren van de B1 in okto-
ber weer met loten van de Gro-
te Clubactie langs de deuren 
zijn geweest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Roy Pouwels zaterdag 13 sep-
tember pappa is geworden van 
een zoon: Timo.  

� Lody Pouwels op zaterdag 27 
september pappa is geworden 
van een dochter: Saartje. 

� Dorris Geurts op zondag 28 
september het eerste competi-
tiedoelpunt voor het compleet 
vernieuwde dameselftal wist te 
scoren.  

� Peter Hesp het nieuwe be-
stuurslid is van AVV.  

� Hij Eric Martens vervangt op de 
positie van verantwoordelijke 
voor de commissie gebou-
wen/terreinen en activiteiten-
commissie.  

� Theo van den Homberg per 1 
januari 2009 de positie van 
penningmeester in het bestuur 
overneemt van Stefan Noor-
dijk.  

� Leider Hans B af en toe legen-
darisch uitspraken gebruikt, 
waaronder een uitspraak op 
zondagochtend 21 september : 
“als we de komende weken 
lekker wat punten pakken, 
kunnen we ons verderop in de 
competitie wel een dipje ver-
oorloven”. 

� Bart H.in sommige opzichten 
best veel op Koelie van V.V.V. 
lijkt. 

� Er bij Rob N. een tegelvloer is 
gelegd door Ruud v.d. M. en 
Jens Kl.  

� Thijs B. alleen maar naar de 
twed komt kijken om te zwet-
sen. 

� Tom U. tijdens Griendtsveen-
America op goal schoot en dit 
schot maar 20 meter langs 
ging. 

�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
� Hij hier eigenlijk best tevreden 

mee was 
� Marco Tielen op 7 sept tegen 

Melderslo 2 zijn kruisband 
heeft gescheurd en hij hierdoor 
waarschijnlijk dit seizoen niet 
meer aan voetballen toekomt. 

� America 1 op 12 oktober in het 
nieuwe tenue van Station Ame-
rica met maar liefst 8-0 van 
BVV’27 1 wist te winnen. 

� Sjoerd Wijnhoven bij deze 
wedstrijd de pupil van de week 
was.  

� Hij niet vóór de wedstrijd 
mocht scoren, maar dit, tot on-
geloof van iedereen, in de wed-
strijd deed. 

� Mathieu Geurts op zon.12 okt. 
het winnende doelpunt scoorde 
bij de wedstrijd die de Verd in 
het geboortedorp van Mathieu 
speelde tegen koploper 
W’Horst. 

 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT….? 
Roy Theeuwen… 

Nadat Roy Theeuwen (jr) op de 
training zijn arm op twee plaat-
sen gebroken had en vervolgens 
in het ziekenhuis geopereerd 
moest worden ontstond het vol-
gende probleem.  
Bij de arts op de operatietafel 
lag moest zijn de trainingsswea-
ter die Roy aanhad nog uitge-
trokken worden, bij Roy zijn de-
ze altijd van Ajax, met stip zijn 
favoriete club.  
Normaal wordt bij dergelijke 
breuken de kleding door midden 
geknipt om de patiënt niet on-
nodig te laten leiden en/of de 
kwetsuur met rust te laten.  
Echter voor Roy kwam dit 'nicht 
im Frage'; hij zocht liever zijn 
pijngrens op dan dat zijn Ajax 
sweater door midden geknipt 
zou worden.  
Zo gezegd zo gedaan en de trui 
werd voorzichtig over de ge-
kwetste arm uitgetrokken, waar-
bij Roy flink op zijn tanden 
moest bijten.  
Meest verontwaardigd was Roy 
nog over de behandeld arts, wel-
ke fijntjes aan Roy had medege-
deeld dat het geen ramp was dat 
de trui eraan moest geloven, 
aangezien Ajax ergens in de 
middenmoot stond en waar-
schijnlijk niet veel hoger zou 
eindigen. 
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FOTO’S DIV. TEAMS 

Onlangs zijn een aantal van onze 
teams weer in het nieuw gesto-
ken door een aantal sponsors 
(waarvoor dank!). 
 
Verderop in dit AVVtje de foto’s 
van de teams in hun nieuwe out-
fit. 
 
De eerste foto is van ons 1e elftal 
die in het nieuw zijn gestoken 
door Happerij en Stapperij Stati-
on America. 
Op onderstaande foto helemaal 
rechts Ton Derix van Happerij en 
Stapperij Station America. 
De 1e wedstrijd in dit nieuwe 
tenue werd overigens afgesloten 
met een monsterscore van 8-0 
tegen BVV. 
 
Verder speelt ons B1 elftal vanaf 
dit seizoen in nieuwe tenues ge-
sponsord door Jan Minten assu-
rantiën b.v. 
Op de foto geheel rechts Maarten 
Keijsers en John Minten van Jan 
Minten Assurantiën B.V. 
Ook onze B1 gaat het goed af in 
hun nieuw tenue. Tot op heden 
werd er in de competitie nog 
geen punt verspeeld in dit tenue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDERS HOEKJE 

 
 
 
 
 
 
 
Er loopt een eend met een blauw 
oog en een hinkende poot over 
straat. 
Zegt een andere eend: "Wat is er 
met jou gebeurd?" 
"Ik ben in elkaar geslagen door 
een hooliGans!" 
 

Hoe heet de hoofdstad van IJs-
land tegenwoordig? 
 
Armjavik! 
 

Drie jongens zitten bij elkaar. 
Zegt de één: 
"Mijn oom is pastoor en ze noe-
men hem eerwaarde." 
"Oh," zegt de ander, "dat is niks 
bijzonders. 
Mijn oom is kardinaal en die 
noemen ze eminentie." 
De derde jongen zit meewarig te 
kijken en zegt: 
"Och eerwaarde of eminentie... 
dat is nog niks! 
Mijn oom weegt 250 kilo 
en als hij op straat loopt, 
blijft iedereen staan en zegt: 
"GOD ALLEMACHTIG!" 
 

Een zebra loopt langs een wei-
land en ziet een paard staan. Zij 
vraagt aan het paard: "Goh, wat 
ben jij voor en dier en wat doe je 
zoal?" "Nou," zegt het paard," ik 
ben een paard en laat kinderen 
op mijn rug meerijden, dat vin-

den ze leuk." "Oh, dat is inter-
ressant." En de zebra loopt ver-
der. Even later ziet zij een koe 
staan en vraagt: "Wat ben jij 
voor een dier en wat doe je zo-
al?" "Nou," zegt die Koe, "ik ben 
een koe en ik geef melk." "Oh, 
dat is interressant." En de zebra 
loopt verder. Verderop ziet zij 
een stier staan en vraagt aan die 
stier: "Joh, wat ben jij voor een 
dier en wat doe jij zoal?" "Nou," 
zegt die stier, "ik ben een stier 
en als je wilt weten wat ik doe, 
trek dan nu die pyjama maar 
eens uit..."  
 

Laatst zag ik in een folder van 
een bouwmarkt 
het nieuwste van het nieuwste 
staan: 
Een DOE-HET-ZELF-ROBOT; 
een duur ding maar, volgens 
zeggen, enorm handig. 
Nou dat leek mij toch wel wat, 
dus dan maar even diep in de 
buidel tasten. 
Kom ik thuis, ik zet hem aan... 
en begin meteen met program-
meren: 
'Maak dat kapotte rolgordijn' 
'Behang de slaapkamer!' 
'Hang die schemerlamp op! 
Zegt die robot: "Doe-het-zelf!!"  
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OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

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

 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 33    

NOVEMBER 2008 

 

Uit de oude doos nov. 2008 
 
Op zondag 12 oktober 2008 be-
haalde America een van haar 
grootste, misschien wel DE 
grootste , overwinningen in haar 
historie. 
 
BVV uit Blitterswijck werd met 8-
0 naar huis gestuurd. America 
was oppermachtig tegen een 
zwakke tegenstander.  
 
Een van de andere grote over-
winningen was op 25 april 1971. 
Dit was het seizoen dat het 
standaardteam van America in 
het seizoen 1970 – 1971 kampi-
oen werd in de 1e klasse K van 
de onderafdeling en promoveer-
de naar de 4e klasse KNVB. 
Tegen VOS uit Venlo werd ruim 
gewonnen met 5-0 !!! 
 
Zie rechts het krantenartikel uit 
het toenmalige Dagblad voor 
Noord Limburg (van woensdag 
28 april 1971).  
 
 

 
 


