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VAN DE REDACTIE 

Terwijl de hele wereld in de 
greep is van een financiële crisis 
wordt er op de sportvelden in en 
rond America gewoon gevoetbald 
of er niets aan de hand is. On-
danks de matige toestand waarin 
de vele voetbalvelden zich be-
vinden is het de KNVB ook dit 
jaar weer gelukt om de voetbal-
competitie nagenoeg volledig af 
te werken.  
De resultaten van de AVV-teams 
gedurende de najaarscompetitie 
(jeugd) en 1e helft competitie 
2008/2009 (senioren) alsmede 
de belevenissen van onze “oude 
mannen” vind je verderop in dit 
AVVtje. 
Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen en een gezond en 
sportief voorspoedig 2009 toe. 
 
Voor 2009 hebben we nog AVV-
tjes gepland in: 
Feb/maart 2009  
(copy uiterlijk 15 feb. inleveren) 
April 2009 
(copy uiterlijk 1 april inleveren) 
Mei 2009 
(copy uiterlijk 15 mei inleveren) 
 
Heb je nog wat te melden, stuur 
het dan tijdig in naar de redac-
tie. Redactieadres vind je boven-
in dit AVVtje maar ook op 
www.avvamerica.nl 
 

Redactie AVVtje 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

DECEMBER 2008 

• Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie van AVV 
America vindt plaats op zondag 4 
januari 2009 in de kantine van 
Sportpark Erica. Aanvang van 
deze gezellige middag is 13.00u. 
Zorg dat je dit niet mist.  
 

• Vrijwilligersavond  
Op 28 maart 2009 willen we een 
vrijwilligersavond organiseren. 
Meer informatie hierover volgt.  
 

• Winterstop 
Voor alle teams geldt een winter-
stop van 22 december 2008 t/m 4 
januari 2009. In deze periode 
mag er niet getraind worden. Via 
de trainer/leider zullen jullie meer 
informatie ontvangen over het 
winterprogramma en de start van 
de trainingen. 

 
• Nieuwe trainer senioren  

seizoen 2009-2010 
Aan het einde van dit seizoen 
neemt AVV afscheid van de hui-
dige hoofdtrainer, Geert Koenen.  

 
We zijn verheugd dat we voor het 
nieuwe seizoen al een nieuwe 
trainer hebben kunnen vastleg-
gen.  

 
Met ingang van het seizoen 2009- 
2010 gaat Erik van Asten uit Me-
terik aan de slag als hoofdtrainer 
bij AVV America.  

• Fysiotherapie 
Tijdens de jaarvergadering werd 
er gevraagd naar de beschik-
baarheid van een fysiotherapeut 
die via de voetbalclub is aange-
steld wanneer er sprake is van 
blessures. AVV heeft geen vaste 
fysiotherapeut, maar er is een 
tweetal fysiotherapeuten die wij 
voordragen. Dit zijn:  
- Bewegings- en fysiotherapie-
centrum Coenen-Duchateau te 
Horst, waar Marijn Litjens werk-
zaam is. Tel: 077-3980825 
- Praktijk voor fysiotherapie Van 
Schijndel (Meerlo-Wanssum). 
Tel: 0478-691726. 
De kosten voor deze behandelin-
gen gaan in principe via de zorg-
verzekering van de speler zelf.  

 
• Slotconcert Rowwen Hèze 

AVV heeft volgende bedankje 
ontvangen voor de inzet van de 
vrijwilligers bij het Rowwen Heze  
slotconcert:  

“Mede namens band, manage-
ment en organisatie wil ik mid-
dels deze weg alle vrijwilligers 
die hebben meegewerkt aan de 
slotconcerten Rowwen Hèze 
2008 van harte bedanken voor 
de tomeloze inzet van iedereen. 
Dankzij jullie medewerking 
kunnen de  
slotconcerten 2008 als zeer ge-
slaagd worden beschouwd. (zie 
de vele lovende reacties op  
www.rowwenheze.nl)” 
Het bestuur sluit zich uiteraard 
aan bij dit bedankje!  

• Grote Clubactie 
AVV America heeft dit jaar maar 
liefst 530 loten verkocht voor de 
Grote Clubactie. Daarmee heeft 
de club weer een leuk centje ver-
dient. Wij bedanken alle kopers 
van één of meerdere loten voor 
hun bijdrage. Wil je weten of je 
prijs had, bekijk dan de trek-
kingsuitslag op www.clubactie.nl. 

 
• Nieuw clubtrainingspakken 

Er zijn nieuwe trainingspakken 
van AVV America te koop. Deze 
zijn te bezichtigen in de kantine. 
Ze zijn van het merk Feroce. 
Voor meer informatie of bestellin-
gen kun je terecht bij Johan Um-
menthun: 077 464 2194. 

 
• Oude clubtenues 

AVV America heeft weer een 
aantal oude tenues opgeruimd. 
Deze zullen via Nel Hesp naar 
Afrika verhuizen en daar zullen ze 
nog een tweede leven gaan lei-
den en zeer goed besteed wor-
den.  

 
• Teamfoto’s 

Van elk team zijn er inmiddels 
nieuwe teamfoto’s gemaakt. De-
ze zijn te vinden op 
www.avvamerica.nl. 

 
• AED, BHV of EHBO  

Heb je een AED, BHV of EHBO 
cursus gevolgd? Of wil je graag 

een van deze cursussen volgen? 
Neem dan contact op met Peter 
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Hesp of stuur een email 
peter.hesp@home.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.  

•  
• Vragen, aan- of afmeldingen?  

AVV secretariaat: Kim Baeten, 
Pastoor Janssenstraat 35, tele-
foonnummer 077 464 12 85, 
email  kimpluis@hotmail.com.  
 

BEZOEK WEDSTRIJD  

VVV VENLO - MVV 

Met 11 jeugdleiders, 5 D-spelers 
en 3 bobo’s vertrokken we rich-
ting Venlo waar we uitgenodigd 
waren voor de derby VVV-MVV. 
Onze vijf D-spelers mochten in 
de rust ieder één shoot-out en 
één penalty nemen. We zaten 
nog maar net in de auto of het 
eerste noemenswaardigheidje 
was al een feit. Tom U. die laat 
terug was van school, moest of 
het station worden opgepikt. 
Moeders Camps reed rustig door 
America en posteerde de auto 
pal voor Station America. Wat 
zei niet wist is dat station ook 
een andere betekenis heeft, na-
melijk een plaats waar treinen 

kunnen stoppen om mensen op 
te pikken. De commerciële afde-
ling van Station America heeft 
z’n best weer goed gedaan!! Na-
dat we Tom hadden opgepikt 
konden we in Venlo aan de kassa 
de kaarten op gaan halen. Zon-
der me ook maar te hoeven te 
legitimeren kon ik zo de 15 kaar-
ten op halen namens America. 
Elke Venlonaar met een beetje 
lef die wist dat America kwam, 
had ons die kaarten fijn voor de 
neus kunnen wegkapen. Maar 
goed dat het allemaal zo’n lieve 
mennekes zijn.  
 
VVV had ons beloofd dat we 
kaarten kregen voor de lange 
zijde. Aangezien Tim C. daar een 
seizoenskaart heeft, konden we 
dus een extra leider meenemen 
deze avond.  
Zo gezegd, zo gedaan! Bij het 
bekijken van de kaarten bleek al 
snel dat we achter het doel 
kwamen te zitten. Als dat maar 
geen problemen zou geven.  
 
Eenmaal bij de poort aangeko-
men bleek Dave Craemehr bij de 
poort te staan. Iemand die altijd 
wel in is voor een vriendelijke 
gedagzegging. Iedereen kon fijn 
doorlopen, behalve Tim. De sup-
porters van MVV schijnen nog 
vele malen beruchter te zijn dan 
het gajes van Milwall en Dinamo 
Zagreb.  
Dus dit was absoluut niet moge-
lijk. Toen was Boy (die al binnen 
was) zo vriendelijk mij zijn 
kaartje te geven zodat ik toch 
een geldig kaartje had voor dat 
vak. Ook daar trapten ze niet in. 

Een andere steward riep toen de 
hoofd steward op en toen kon 
Tim zijn verhaal weer opnieuw 
uit gaan leggen. Deze vrouwelij-
ke hoofdsteward (!!) Ook al zo-
iets. Alle respect voor vrouwen, 
maar als er toch echt een Maas-
trichtse kampjoekel van 2x2m 
tegenover haar staat, schijt zij 
ook 8 kleuren stront. Beetje on-
geloofwaardig, maar goed!! Tim 
kon haar wel overtuigen en 
mocht dan ook bij de overige 
leiding en spelers zitten, whop-
pa!! De wedstrijd was nog maar 
net bezig of het was Mark G. die 
alle vrouwelijke L1 kijkers het 
hart sneller deed laten kloppen.. 
In de rust mochten we dan met 
onze vijf D-spelers het veld op. 
Met deze winterse temperaturen, 
hadden de jongens zich dik in-
gepakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maar echt tijd om alles rustig uit 
te doen en de voetbalschoenen 
aan te trekken was er niet. De 
vrouw die ons begeleidde zat ons 
constant achter de veren aan, 
want alles moest snel, snel, snel.  
Dit was ook aan de resultaten 
van de shoot-outs te zien. Eén 
shoot-out, van Maikel ging bin-
nen. Hierbij moet ook gezegd 
worden dat Sven ook flink on-
deruit werd geveegd door de 
keeper. Op deze manier kan ik 
ook zorgen dat een Venloos 
team er met de prijzen vandoor 
gaat. Ook Maikel moest voor de 
keeper uitwijken en verdraaide 
hierbij licht zijn knie. De penal-
ty’s werden beter genomen, 
want hiervan gingen er drie bin-
nen. Pim, Bram en Sven waren 
te doelpuntenmakers.  
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Met de extreme kou (inclusief de 
koffie), de bak regen die over 
ons heen kwam en het weerga-
loze spel dat op de mat werd 
gelegd………………………………NOT!! 
was er verder weinig te genie-
ten. Pas in de slotfase kon VVV 
nog twee doelpuntjes maken, 
waardoor een puntje werd vei-
liggesteld. 
 
Al met al zijn we weer een avond 
van straat geweest en hebben 
we weer veel gelachen.  Ge-
groet..!! 
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 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN  

JEUGD AVV 

DECEMBER 2008 

• Winterstop 
Voor alle teams geldt dat er 
een winterstop is van 22 de-
cember 2008 t/m 4 januari 
2009. Via jullie trainer/leider 
zullen jullie allemaal een 
specifiek programma krijgen. 
Daarin vind je de eerste trai-
ning na de winterstop en te-

vens de eventuele winterac-
tiviteiten voor je team. 

 
• Voorjaarsreeks 2008-2009 

In de voorjaarsreeks gaan we 
met dezelfde teams van start 
als in de najaarsreeks, alleen 
zullen team wellicht in een 
hogere of juist lagere klasse 
uitkomen. We hopen dat alle 
teams op hetzelfde niveau 
presteren als in de najaars-
reeks.  
De voorjaarsreeks voor elftal-
len (B1, C2, D1 en D2) start 
op op 31 januari 2009. De C1 
start op 7 februari 2009 maar 
heeft in januari een inhaal-
programma.  
De voorjaarsreeks voor ze-
ventallen (E1, E2, F1 en F2) 
start na de carnaval op 7 
maart 2009.  
De laatste wedstrijddagen 
zijn resp. op 2 of 9 mei. 
Daarna volgt nog een inhaal-
programma tot eind mei en 
een aantal toernooien.  

 
• Teamfoto’s 

Van alle jeugdteams zijn in-
middels nieuwe teamfoto’s 
gemaakt. De mooiste team-
foto is toegevoegd aan de 
teaminfo op 
www.avvamerica.nl. Daar 
zijn ook wekelijks alle uitsla-
gen en wedstrijdenverslagen 
te vinden. Dus wees creatief 
en schrijf eens een leuk ver-
slagje. Verslagjes van de 
wedstrijden kunnen naar 
hermansbart@hotmail.com 
gestuurd worden. Ze worden 

meestal dezelfde dag nog op 
de AVV-website geplaatst. 

 
• F-teams voorjaarsreeks 

Na de winterstop zullen we 
de voorjaarsreeks met een 
F1, een F2 en 3 Mini-F vier-
tallen van start gaan. De lei-
ding van deze teams is als 
volgt: 
- America F1: trainers Jan 
Hermans en Roy Theeuwen 
jr. Leiders: Jan Hermans, Jos 
Vervoort en Gerben Koek.  
- America F2: trainer Boy van 
Heijster. Leiders: Peter Nelis-
sen en Twan van den Munck-
hof.  
- America MiniF: trainers An-
toinette Poels en Guus Son-
nemans. Leiders MF1&2: 
Geert Peeters, Wilfred Pou-
wels en John Cox. MF3: Theo 
van den Homberg en Walter 
Peeraer. 

 
• Seizoen 2009-2010 

De voorjaarsreeks van het 
seizoen 2008-2009 moet nog 
van start gaan maar toch zijn 
we al langzaamaan de situa-
tie voor het nieuwe seizoen 
aan het bekijken. Daarbij zijn 
we natuurlijk afhankelijk van 
de spelers en leiders die we 
beschikbaar hebben. Wijzigt 
er iets in je situatie waardoor 
je volgend jaar niet meer 
kunt of wilt voetballen, geef 
dit dan zsm door aan je lei-
ders of aan de jeugdcoördi-
nator. Denk eraan: afmelden 
voor het nieuwe seizoen ver-
loopt altijd officieel via het 
secretariaat. . 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
December 2008 

 
De eerste helft van het seizoen 
zit er weer op. Ik denk dat we 
terug mogen kijken op een zeer 
geslaagde eerste seizoenshelft. 
Geen incidenten waarbij alle par-
tijen, spelers, trainers, leiders en 
scheidsrechters aan hebben bij-
gedragen. Graag wil ik iedereen 
namens de scheidsrechters be-
danken voor jullie sportieve inzet 
in 2008 en hoop dat 2009 net zo 
mag zijn. Bij deze ook iedereen 
fijne feestdagen gewenst en een 
voorspoedig 2009. 
 
Tevens wil ik even melden dat 
we 2 nieuwe gediplomeerde 

scheidsrechters erbij hebben, 
namelijk Nick Wijnhoven en 
Frans Vervoort. Ik wil hen van 
harte proficiat wensen en wens 
hun veel plezier met deze mooie 
hobby. 
 
Als er mensen zijn die eveneens 
een cursus, pupillen dan wel 
junioren of senioren scheidsrech-
ter willen gaan volgen dan kun-
nen die zich tot mij wenden voor 
dan wel informatie en/of aan-
melding. 
 
En zoals gebruikelijk onze terug-
kerende rubriek waarbij op spe-
ciaal verzoek van onze spelre-
gelgoeroe Rick Peelen de vragen 
dit keer iets makkelijker zijn 
zodat hij ook een keer kan zeg-
gen dat hij 5 goeie heeft. Rick 
succes. 
 
1. Terwijl de bal in het spel is, 
spuwt de doelverdediger, die 
zich binnen het eigen straf-
schopgebied bevindt, een tegen-
stander, die zich buiten het 
strafschopgebied, maar binnen 
het speelveld bevindt, in het 
gezicht. Welke maatregelen 
moet de scheidsrechter nemen? 
a) De doelverdediger wordt van 
het speelveld gezonden en het 
spel wordt hervat met een straf-
schop. 
b) Indirecte vrije schop op de 
plaats waar de doelverdediger 
zich bevond, alsmede het weg-
zenden van de doelverdediger. 
c) Directe vrije schop op de 
plaats waar de doelverdediger 
zich bevond, alsmede een waar-
schuwing aan de doelverdediger. 

d) De doelverdediger wordt van 
het speelveld gezonden en het 
spel wordt hervat met een direc-
te vrije schop vanaf de plaats 
waar de tegenstander zich be-
vond, toen hij werd bespuwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Speler A schiet op het doel 
van de tegenpartij. Op dat mo-
ment staat een medespeler van 
hem buitenspel, maar volgens de 
scheidsrechter niet strafbaar. Hij 
laat dan ook doorspelen. De in-
geschoten bal wordt echter te-
gen de doelpaal geschoten en 
stuit voor de voeten van deze 
buitenspel staande medespeler, 
die vervolgens scoort. Wat be-
slist de scheidsrechter? 

a) Hij geeft een indirecte vrije 
schop wegens buitenspel op de 
plaats waar de medespeler de 
bal ontving. 
b) Hij keurt het doelpunt goed 
en laat hervatten met een aftrap 
na geldig doelpunt. 
c) Hij geeft een indirecte vrije 
schop wegens buitenspel op de 
plaats waar de medespeler stond 
toen speler A op het doel schoot. 
d) Hij keurt het doelpunt af en 
laat hervatten met een doel-
schop. 
 
3. De scheidsrechter heeft het 
spel onderbroken, omdat een 
speler geblesseerd in het speel-
veld ligt en direct verzorging 
nodig heeft. Hij hervat na de 
verzorging het spel met een 
scheidsrechtersbal. Van partij A 
weigeren de spelers daarbij 
aanwezig te zijn. Wat moet de 
scheidsrechter nu doen? 
a) Hij wacht totdat er een speler 
van partij A aanwezig is. 
b) In de regels staat nergens, 
dat de spelers aanwezig dienen 
te zijn. Hij laat de scheidsrech-
tersbal dus gewoon plaatsvin-
den. 
c) Hij wijst de aanvoerder van 
partij A op de gevolgen van deze 
weigering. 
d) Hij laat partij B een indirecte 
vrije schop nemen. 
 
4. De doelverdediger vangt de 
bal met beide handen en wil de 
bal uittrappen. Een tegenstander 
loopt in het strafschopgebied 
richting eigen speelhelft. De 
doelverdediger schiet de bal te-
gen de achterkant van de hand 
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van de aanvaller. Daardoor komt 
de aanvaller verrassend in het 
bezit van de bal, draait zich om 
en scoort. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Het doelpunt wordt afgekeurd, 
omdat de aanvaller de doelver-
dediger het uittrappen belet. 
b) Het doelpunt wordt afge-
keurd, omdat de aanvaller de bal 
opzettelijk met de hand speelt. 
c) Het doelpunt wordt toege-
kend, omdat de aanvaller de bal 
niet opzettelijk met de hand 
speelt. 
d) Het doelpunt wordt afge-
keurd, omdat de aanvaller zich 
nog in het strafschopgebied be-
vindt. 
 
5. Een veldspeler die een tegen-
stander vasthoudt, moet alleen 
worden bestraft met een directe 
vrije schop c.q. strafschop, in-
dien dit: 
a) Onvoorzichtig, onbesuisd of 
gepaard gaande met buitenspo-
rige inzet gebeurt. 
b) Naar het oordeel van de 
scheidsrechter gebeurt. 
c) Geen correcte schouderduw is. 
d) Met twee handen gebeurt. 
 
Antwoorden, zie achter in dit 
AVVtje. 
 
Roy 
 
 
 
 

 

Nieuws 
Piet van Lipzig neemt 20 decem-
ber aanstaande, na vele jaren 
afscheid van de Veteranen als 
grensrechter. Piet is eerst als 
voetballer actief geweest maar 
door medische belemmeringen is 
Piet overgestapt naar de functie 
van grensrechter, hij zocht de 
grens op. 
Dit heeft hij vele jaren gedaan, 
de exacte data komen nog, maar 
nu stopt hij dan toch. 
Hij gaat niet achter de bekende 
geraniums zitten, want in zijn 
voetbalschoenen zijn van de len-

te al de eerste zonnebloemen 
gepoot. Dit naar aanleiding van, 
wie heeft de grootste of hoogste 
in de Gemeente H a/d Maas !!!!! 
Nu moest Piet  op de gympen de 
grens bewaken , wat hem aardig 
afging. 
We hebben vele hilarische mo-
menten met Piet meegemaakt, 
teveel om op te noemen, maar 
ja aan alles komt een eind.  
Mocht uw nieuwsgierigheid zijn 
gewekt, kom dan voor het laats-
te optreden kijken naar Piet op 
20 december op sportpark Erica. 
Oud voetballers kunnen dan sa-
men met Piet van gedachten 
wisselen hoe het is na het tijd-
perk, De Veteranen anno 2008. 
Laatste wedstrijd, America – 
S.S.S. ‘18 uit Overloon aanvang 
17.00 uur. 
Iedereen is welkom, uiteraard 
ook de vaste supporter, wij heb-
ben de sjek bij de hand. 
Pietje, bedankt voor jouw actieve 
bijdrage bij de veteranen. 
Gelukkig hebben we voor Piet al 
een prima opvolger gevonden 
Wie de opvolger van Piet is zal  
binnenkort bekend worden ge-
maakt. 
 
Ook van Thijs Camps  nemen we 
afscheid na dit seizoen. Ook 
Thijs heeft eerst een aantal jaren 
actief gespeeld, maar kreeg ook 
medische probleempjes. Later 
heeft hij vele jaren goede dien-
sten bewezen langs de lijn als 
leider van dit gezelschap.  
Jammer dat je niet meer kunt 
genieten van de nieuwe dug-out, 
die er binnenkort komt .  

Steeds weer lukte het Thijs om 
“zijn team” met sterke tactische 
ingrepen naar een hoger niveau 
te stuwen. Mocht er onverhoopt 
een nederlaag geleden worden, 
wist Thijs toch nog altijd de wei-
nige lichtpuntjes te benoemen. 
Zijn positieve instelling en sub-
tiele humor zijn mede verant-
woordelijk voor de geweldige 
sfeer bij de veteranen.  
Thijs: we zullen je zeker gaan 
missen. Hopelijk vinden we een 
waardig opvolger voor jou.  
 
Thijs: bedankt voor alles !!!! 
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Het programma:  
Winterslaap tot 7 maart 
24 januari 09  
Jaarvergadering veteranen 
7 maart    
Sparta - America 
 
Mannen succes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPSCORERS 2008/2009  

 
 

Senioren 

Jelle Steeghs derd 12 

Jens Kleuskens ierst* 9 

Ralf van Herpen derd 8 

Peter Hesp veteranen 7 

Yoeri Klerkx derd 6 

Ruud van Dijnen verd 5 

Theo Peeters derd 5 

Pieter Driessen twed 4 

Jelle Houben ierst 4 

Richard Houben veteranen 4 

Rob Houben veteranen 4 

Jan Derix derd 3 

Dirk Lemmen verd 3 

Ruud vd Munckhof ierst 3 

Sander Staaks twed 3 

Paul Wijnhoven derd 3 

Dorris Geurts Dames 1 2 

Topscorers najaarsreek 2008 

Jeugd 

Sil van den Homberg MF 32 

Nick Geurts E1 22 

Siem van den Homberg F2 20 

Ted Verbers F2 20 

Bjorn Cuppen E1 17 

Jasper Kleuskens F1 12 

Toon Vervoort F1 11 

Nick Jansen F1 10 

Bas Janssen B1 10 

Wilbert Daniëls E1 9 

Jimmy Hermans C2 9 

Jeroen Pernot E1 9 

Jack van den Munckhof C1 8 

Cas Haegens C2 7 

Sven Houben D1* 7 

Sem Peeters E2 7 

Lars Duijkers B1 6 

Bas van Herpen F1 6 

Jesper Huijs B1 6 

Bram Nelissen E2 6 

Ruben Cox MF 5 

Joep Geurts C1 5 

Thijs Jacobs D2 4 

Dennis Nelissen F2 4 

Pim Poels D1 4 

*waarvan 1x bij de C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT….? 

� R. Cuppen inmiddels ook 
lid is geworden van de 
Koelie Club. 

� America D1 na de carna-
val uitkomt in de kwartfi-
nale van de beker! 

� Rick Peelen niet zo goed 
weet wat het verschil is 
tussen zaterdag en zon-
dag. Hij daardoor dacht 
dat de KNVB Zuid II het 
complete programma op 
zondag 23 november had 
afgelast.  

� America 2 ondanks Ricks 
afwezigheid toch van de 
koploper uit Leunen wist 
te winnen.  

� Loek weer zover hersteld 
is van zijn enkelblessure 
en dat hij weer halve 
wedstrijden mee kan spe-
len bij de B1.  

� We hopen dat Stijn na de 
winterstop de training 
kan hervatten zodat we 
de voorjaarsreeks met de 
complete B1 kunnen star-
ten. 

� Edwin vd H op 7 decem-
ber niet kon keepen om-
dat hij de avond ervoor 
geblesseerd was geraakt 
met dansen in de Time 
Out.  

� De competitiestanden van 
de verschillende teams 
voortaan ook op de web-
site zijn te vinden. Je 
daarvoor moeten kijken 
onder ‘teams’. 

� De opstelling van de se-
nioren wekelijks vanaf za-
terdag te downloaden is. 

� Freddy niet zo goed kan 
ingooien.  

� America B1 op 30 oktober 
een interland speelde te-
gen Woodley Hammers 
FC uit de omgeving van 
Reading/London. Ze tij-
dens dit leerzame duel 
voetballes kregen van de-
ze Engelsen.  

� Boy tegen Melderslo 2 
maar liefst 2x scoorde 
waarvan de eerste met 
het hoofd.  

� We na de winterstop 
maar liefst 3 Mini F vier-
tallen in competitie heb-
ben.  

� Marco T de filmregisseur 
van de twed is.  

� America D1 tijdens het 
Futsaltoernooi op 6 dec 
net de toernooiwinst mis-
te. Ze in januari een her-
kansing krijgen om zich 
alsnog voor de regiofinale 
te plaatsen.  

� America D1 of C1 op 
woensdag 8 april een in-
terland speelt tegen Egge 
uit Noorwegen.  

� Jesper Huijs al een aantal 
weken Tim zijn assistent 
is bij het trainen van de 
D-jeugd.  

� Frans Vervoort en Nick 
Wijnhoven bezig zijn met 
een scheidsrechterscur-
sus. 

� Guus Sonnemans 
voortaan assisteert als 
jeugdtrainer bij de Mini F 

� ………. 
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TUSSENSTANDEN 

Onder de tussenstanden van 
onze diverse teams: 
 

Tussenstand competitie 

  per 13 december 

2
e
 B1 

3
e
 E1 

3
e
 Derd 

4
e
 F1 

4
e
 D2 

5
e
 F2 

5
e
 C2 

6
e
 C1 

6
e
 Twed 

7
e
 D1 

8
e
 Ierst 

9
e
 Verd 

12
e
 E2 

12
e
 Dames 1 

 
AMERICA C1 

TERUGBLIK 1
E
 SEIZOENSHELFT 

 
Prestatie C1 in eerste klasse 
De eerste helft van de competitie 
van de C1 in de 1e klasse B is 
achter de rug, we hebben nu 
tegen elke tegenstander 1 keer 
gespeeld, met als resultaat een 
keurige 6e plaats in de midden-
moot. Dit had zelfs hoger kun-
nen, misschien wel moeten zijn, 
gezien het resultaat in enkele 
wedstrijden. Deze wedstrijden 
geven aan dat in deze klasse alle 
teams aan elkaar gewaagd zijn, 
wat inhoudt dat elke wedstrijd 
de mouwen opgestroopt moesten 
worden om uberhaupt te kunnen 
winnen.  

 Duidelijk mag zijn dat we zeer 
leuke/goede resultaten hebben 
geboekt met het gelijk-
spel tegen de ongeslagen koplo-
per DSV en een overwinning in 
Helmond op de nummer 3 Rood-
Wit 62'. Ook de wedstrijd tegen 
IVO mag hierin niet ontbreken 
waarin we na een 3-0 achter-
stand met een 4-4 gelijkspel 
toch nog een punt uit het vuur 
hebben gesleept met een wonder 
mooi doelpunt van Jack. 
De overige punten voor onze 
zesde plaats werden bijeen ge-
sprokkeld, in goede en minder 
goede wedstrijden, met over-
winningen tegen Blauw-Geel '38, 
Bavos, sv Venray en een gelijk 
spelen tegen ASV'33.  
Terecht verloren werd er van een 
technisch sterk Bruheze waarin 
we gemiddeld als team net iets 
tekort kwamen, echter door de 
getoonde vechtlust zijn we niet 
compleet weggespeeld en bleef 
het uiteindelijk bij een 1-3 ver-
lies. Tegen MULO kregen we de 
grootste verliespartij te verwer-
ken, in deze wedstrijd werd in de 
eerste helft een gebrek aan fel-
heid genadeloos afgestraft, pas 
bij een 3-0 achterstand kwam de 
benodigde felheid in de ploeg. 
Na een ongelukkige botsing tus-
sen twee van onze spelers moes-
ten we deze wedstrijd verder 
met 9 man waardoor de wed-
strijd gespeeld was, echter bo-
den we met 9 man beter tegen-
stand als in de eerste fase met 
11 spelers, uiteindelijk werd met 
4-1 verloren. 
 

De verliespartijen tegen Vitesse 
'08 en zeker tegen Mifano waren 
een beetje onnodig, in deze 
wedstrijden wisten we niet goed 
om te gaan met de ontstane 
wedstrijdsituatie. Bij Mifano viel 
een speler geblesseerd uit, 
waardoor Mifano met 10 spelers 
verder moest, onze links-back 
had ineens geen man meer en 
hij wist zich hier geen raad mee. 
Tot overmaat van ramp kwamen 
we tegen 10 spelers ook nog op 
een 0-1 achterstand. In de zoek-
tocht naar de gelijkmaker liepen 
we door de man-meer-situatie 
elkaar meer in de weg dan dat 
we kansen creëerden.  
 
Tegen Vitesse ’08 kwamen we 
vlak na rust op voorsprong in 
een wedstrijd die tot dan toe nog 
beide kanten op kon. Vitesse ’08  
koos na deze tegengoal ervoor 
om achterin 1 op 1 te spelen om 
zo de gelijkmaker af te dwingen 
met een mannetje meer op het 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

middenveld. Dit extra mannetje 
zorgde ervoor dat onze centrale 
verdedigers en middenvelders 
met enige regelmaat niet meer 
wisten welke tegenstander ze 
moesten verdedigen. De tactiek 
van Vitesse ’08 pakte goed uit, 
ze bogen de 1-0 achterstand om 
in een 1-2 overwinning.  
 
Al met al een leerzame competi-
tiehelft waarin onze spelers heb-
ben bewezen dat ze er met el-
kaar voor willen werken en wan-
neer het moet de beuk erin kun-
nen gooien. In de wedstrijden 
waarin we onder druk stonden 
werd verdedigen tot kunst ver-
heven en werd geloerd op de 
kansen die wij zouden krijgen uit 
counters. Echter in de wedstrij-
den waarin we het spel kon-
den/moesten maken kwamen we 
voetballend niet altijd even goed 
uit de verf, iets waar we na de 
winterstop verder op zullen gaan 
trainen. 
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SPONSORFOTO’S 

Onder een 2-tal foto’s betreffen-
de ons D1 elftal met haar spon-
sor aannemers/timmerbedrijf 
Eric Philipsen en onze dames die 
gesponsord worden door John 
Deere Horst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UIT DE OUDE DOOS…. 34    

DECEMBER 2008 

 

Uit de oude doos dec. 2008 
 
De wedstrijden tegen Witten-
horst waren vroeger, zoals al 
eens eerder gemeld,  van een 
uitzonderlijk kaliber. Als we te-
gen de “grote broer uit Horst” 
moesten aantreden, werden de 
mouwen nog eens extra opge-
stroopt. Dit ging met wisselend 
succes. Overwinningen waren 
zoet, nederlagen wrang. In het 
seizoen 1973 – 1974 verloren 
America in Horst met 2-0.  
 
Zie bijgevoegde foto en het on-
derstaande artikel uit het Peel-
klokje van destijds.  
 
 

OPLOSSINGEN 
SPELREGELVRAGEN  
ROY THEEUWEN 

Antwoorden:  
1: D, 2: C, 3: B, 4: C, 5: B 
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