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VAN DE REDACTIE 

Seizoen 2008/2009 zit er weer 
op. Buiten nog een enkel toer-
nooitje kunnen de kicks weer 
voor een aantal maanden in de 
kast. 
 
Terugkijkend op het seizoen valt 
met name het kampioenschap 
van ons derde elftal op. In een 
spannende kompetitie wisten ze 
uiteindelijk in de (uitgerekend) 
laatste wedstrijd van de kompe-
titie het kampioenschap binnen 
te halen. Mannen: van harte 
gefeliciteerd en heel veel succes 
volgend jaar in de 5e klasse. 
 
Ook het uitstekende herstel van 
ons eerste elftal na de winter-
stop viel op. Helaas leidde het 
niet tot en een periodetitel maar 
het goede gevoel was er weer. 
Dat moet met name de nieuwe 
trainer Eric van Asten goed 
doen. 
 
Voor de eindstanden van alle 
teams zie verderop in dit AVVtje. 
Overigens het laatste van dit 
seizoen. 
 
Rest ons iedereen een hele fijne 
en zonnige vakantie toe te wen-
sen en we spreken mekaar weer 
volgend seizoen bij de 7e editie 
van het inmiddels vertrouwde 
clubblad van AVV. 

Redactie AVVtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

JUNI 2009 

• Derd kampioen 
Van harte gefeliciteerd met 
deze prachtprestatie!!! Ui-
teraard heeft deze weg naar 
succes ook zijn uitstraling 
gehad naar de andere teams, 
die allemaal ook naar beho-
ren ebben gepresteerd. De 
dames sluiten dan wel het 
rijtje, maar het vernieuwde 
team heeft wel vooruitgang 
geboekt en zeer veel geleerd 
in korte tijd.  
Een speciaal bedankje aan de 
leiding van de ierst, die de 
trainingen en coaching sinds 
de winterstop zeer netjes 
heeft opgepakt: bedankt.    
 

• Luxemburgers  
FC Jeunesse Biwer (Luxem-
burg) houdt in het weekend 
van vrijdag 7 t/m zondag 9 
augustus haar trainingskamp 
in America.  

 

• Seizoen 2009-2010 
De voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen 2009-2010 is 
in volle gang. Voor de inde-
lingen zijn we uiteraard af-
hankelijk van de spelers en 
leiders die er beschikbaar 
zijn. Wijzigt er iets in je situ-
atie? Geef dit dan zsm door 
aan William Kleuskens.   
Let op: aan- en afmelden 
voor het nieuwe seizoen 
loopt altijd via het secretari-
aat, Kim Baeten (077 464 
1285). Afmeldingen moeten 
voor 24 mei 2009 binnen 
zijn. Als je je te laat afmeldt, 
dan brengt AVV de gemaakte 
kosten in rekening.  
 

• Speeldagenkalender sei-
zoen 2009-2010 
Bij deze willen wij jullie al-
vast attent maken op de late 
schoolvakanties en de start 
van de voetbalcompetitie. Al-
le seniorenteams behoren tot 
categorie B waarvoor de 
competitie start op zondag 6 
september 2009. 

 
Een hele prettige vakantie 
gewenst. Na de zomerstop 
weer volop tijd voor sportieve 
prestaties!  
 

BESTUUR AVV AMERICA 
  
 

TOPSCORERS SEIZOEN 2008/2009  

 

Topscorers seizoen 2008/2009 

Senioren 

Ralf van Herpen derd 38 

Jelle Steeghs derd 28 

Theo Peeters derd 19 

Jens Kleuskens ierst* 14 

Peter Hesp veteranen 10 

Gerrie Mulders ierst 8 

Thijs Baltissen derd**** 7 

Jan Derix derd**** 7 

Willem Driessen ierst** 7 

Richard Houben veteranen 7 

Yoeri Klerkx derd 7 

Pieter Driessen twed 6 

Jelle Houben ierst 6 

Robert Houben veteranen 6 

Ruud van Dijnen verd 5 

John Hermans twed 5 

Dirk Lemmen verd 5 

Sander Staaks  twed*** 5 

Dorris Geurts Dames 1 2 
* 1 doelpunt bji de twed 

** 4 doelpunten bji de twed 
*** 1 doelpunt bji de ierst 
**** 1 doelpunt bji de ierst 
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TOPSCORERS JEUGD 

VOORJAARSREEKS 2008/2009  

 

Topscorers voorjaarsreek 2009 

Jeugd 

Sil van den Homberg MF3 27 

Luc van Herpen MF2 23 

Ted Verbers F2 19 

Bram Nelissen E2 15 

Luuk Haegens MF1 14 

Ruben Cox MF2 13 

Sem Peeters E2 10 

Caro Beelen MF3 9 

Joey Peeraer MF3 9 

Jack van den Munckhof C1 8 

Maikel Roelofs D1 8 

Wilbert Daniëls E1 6 

Cees Derks C2 6 

Jimmy Hermans C2 6 

Stephan Roelofs C2 6 

Bjorn Cuppen E1* 5 

Rico Bovee C2 4 

Joep Geurts C1 4 

Sjors van de Munckhof F2 4 

Jannus Pouwels MF2 4 

Luc Pouwels E2 4 

Jesper Steeghs MF3 4 

Eefje Theeuwen E2 4 

Dominiek Ummenthun C1 4 

Nick Jansen F1 4 

Bas Janssen B1 3 

Bart Tielen D2 2 

Gijs Hoeijmakers D2 2 

*waarvan 1x bij de E2 

 
 
 
 
 
 
 
 

EINDSTANDEN  

 Eindstand competitie 

kampioen Derd 

3
e
 E2 

5
e
 C1 

5
e
 C2 

6
e
 Twed 

7
e
 F2 

8
e
 Ierst 

9
e
 E1 

9
e
 D1 

9
e
 Verd 

10
e
 F1 

10
e
 D2 

11
e
 B1 

12
e
 Dames 1 

 

HULP GEVRAAGD 

Beregening voetbalvelden 

De zomer komt er weer aan met 
natuurlijk prachtig weer. Om er 
voor te zorgen dat onze voetbal-
velden er in het najaar weer 
mooi en sterk bijliggen, worden 
deze in warme en droge periodes 
kunstmatig beregend. Ons on-
verzettelijke team van de ter-
reincommissie, bestaande uit 
Wim, Piet en Huub trekt dan ten 
strijde met slangen en buizen 
om dit gevecht tegen de natuur 
te overwinnen.Om deze zware 
taak (1 a 2 x per dag ongeveer 
‘n half uurtje) wat te verlichten, 
vragen we vrijwilligers die op 
afroepbasis bereid zijn om ook af 
en toe mee te helpen. Ook als je 
alleen ’s avonds kunt, stellen we 
dat zeer op prijs.Wil jij je hulp 
aanbieden, meld dit dan bij Peter 
Hesp, 06-54221034  
of peter.hesp@home.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBERICHT B1 

Nieuws over Stijn  
Het gips werd 13 april van zijn 
rechterbeen gehaald. 
 
Het advies van de artsen was dat 
Stijn weer mocht gaan hardlopen 
maar de eerste 3 tot 4 maanden 
niet mag voetballen. 
We hopen dat het in het nieuwe 
seizoen weer de goede kant op 
gaat. 
 
Afsluitdag B1 
Op 6 juni is de afsluitdag van de 
B1.  
Deze dag begint om 12.00 uur 
bij huize Poels alwaar we ver-
trekken naar Merselo om te 
paintballen,  
 
Daarna een feestje bij huize 
Poels. De dag eindigt op zondag-
ochtend want we blijven alle-
maal slapen! 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
juni 2009 

Bij deze de laatste uitgave van 
de spelregels voor het seizoen 
2008/2009. 
 
Ik denk dat we wederom terug 
mogen kijken op een zeer ge-
slaagd en sportief seizoen. 
Waarbij het kampioenschap van 
het 3de elftal een mooie bekro-
ning is. 
 
Ik wil dan ook iedereen, scheids-
rechters,  assistent scheidsrech-
ters, spelers, leiders, weer be-
danken voor jullie sportieve bij-
drage in het afgelopen seizoen 
en hopelijk zien we elkaar weer 
terug in het nieuwe seizoen. 
 
1. Staande buiten het straf-
schopgebied slaat een verdedi-
ger een aanvaller, die in het 
strafschopgebied staat. Hoe rea-
geert de scheidsrechter, als de 
bal op het ogenblik van slaan in 
het spel is? 
a) Wegzending van de slaande 
speler door het tonen van de 
rode kaart en hervatten met een 
directe vrije schop op de plaats 
waar de slaande speler stond. 

b) Wegzending van de slaande 
speler door het tonen van de 
rode kaart en hervatten met een 
directe vrije schop op de lijn van 
het strafschopgebied. 
c) Wegzending van de slaande 
speler door het tonen van de 
rode kaart en hervatten met een 
strafschop. 
d) Wegzending van de slaande 
speler door het tonen van de 
rode kaart en hervatten met een 
scheidsrechtersbal op de plaats 
waar de bal was toen de scheids-
rechter het spel onderbrak. 
 
2. Wat zal de spelhervatting zijn 
bij gevaarlijk spel en bij gevaar-
lijk aanvallen, ervan uitgaande 
dat de genoemde overtredingen 
tijdens het spel in de middencir-
kel tegen een tegenstander wor-
den begaan?  
a) In beide gevallen een indirec-
te vrije schop. 
b) In beide gevallen een directe 
vrije schop. 
c) Bij gevaarlijk spel een indirec-
te vrije schop en bij gevaarlijk 
aanvallen een directe vrije 
schop. 
d) Bij gevaarlijk spel een directe 
vrije schop en bij gevaarlijk aan-
vallen een indirecte vrije schop. 
 
3. Terwijl de bal in het spel is, 
maakt een speler zich schuldig 
aan gewelddadig gedrag tegen-
over een medespeler binnen het 
speelveld. De overtredende spe-
ler wordt van het speelveld ge-
zonden door het tonen van de 
rode kaart. De scheidsrechter 
hervat het spel met een: 
a) Strafschop. 

b) Scheidsrechtersbal. 
c) Indirecte vrije schop. 
d) Directe vrije schop. 
 
4. De doelverdediger wordt bij 
het wegwerken van de bal ge-
hinderd door een aanvaller die 
de ontwijkende bewegingen van 
de doelverdediger volgt. De aan-
valler wordt bestraft wegens: 
a) Onbehoorlijk gedrag. 
b) Gevaarlijk spel. 
c) Ongeoorloofde obstructie. 
d) Gevaarlijk aanvallen. 
 
5. Een veldspeler neemt een 
doelschop, struikelt en speelt de 
bal, voordat deze buiten het 
strafschopgebied is, opzettelijk 
met de hand. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Indirecte vrije schop tegen de 
nemer wegens het tweemaal 
spelen van de bal. 
b) Strafschop wegens het spelen 
van de bal met de hand. 
c) Doelschop overnemen. 
d) Doorspelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Seizoen 2008-2009 afge-
sloten 
Een leuk, gezellig en goed 
jeugdseizoen is (bijna) ten 
einde. De teams hebben in-
middels hun laatste wedstrij-
den gespeeld en sluiten het 
seizoen allemaal af met een 
toernooi. Sommigen hebben 
dat inmiddels al achter de 
rug. Het seizoen zal in het 
weekend na de Americaanse 
kermis voor een aantal spe-
lers nog worden afgesloten 
met het jaarlijks terugkeren-
de jeugdvoetbalkamp. Een 
seizoen dat voor vrijwel alle 
teams een leuk seizoen is 
geweest met prestaties die 
naar de mogelijkheden van 
de verschillende teams wa-
ren. Geen kampioenen dit 
jaar maar dat is ook niet no-
dig om een leuk seizoen te 
draaien. Namens deze weg 
bedanken wij alle spelers, 
leiders en trainers voor hun 
inzet gedurende het seizoen 
en wij wensen hen een fijne 
zomerstop toe en natuurlijk 
een sportief begin van het 
nieuwe seizoen. .  

• Voetbalvriendjesdag 2009 
Bij het ter perse gaan van dit 
AVVtje hebben we hopelijk 
een zeer succesvolle en leuke 
voetbalvriendjesdag achter 
de rug. Vrijdag 22 mei heeft 
dit plaatsgevonden. Een leuk 
verslagje van deze dag met 
een aantal foto’s kun je te-
rugvinden op 
www.avvamerica.nl. 
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• Jeugdkamp 2009 
Dit jaar strijkt het jeugdkamp 
neer bij Kampeerboerderij 
Fleuren in De Mortel. Het 
kamp vindt plaats van vrij-
dag 10 t/m zondag 12 juli. 
De kampleiding is inmiddels 
druk bezig met de voorberei-
dingen van de activiteiten en 
het beloofd wederom een 
succesvol kamp te worden 
met maar liefst 41 deelne-
mers. De kampboekjes zullen 
eind juni bij de spelers in de 
bus vallen en ook het kamp-
geld zal eind juni worden af-
geschreven. 

 
• Seizoen 2009-2010 

De indeling voor de jeugd-
teams voor het nieuwe sei-
zoen is zo goed als rond. We 
zullen het volgend seizoen 
van start gaan met een A1, 
B1, C1, C2, D1, E1, E2, F1, 
F2 en Mini F1. De laatste 2 
weken van het huidige sei-
zoen is er al in de nieuwe 
samenstelling getraind. De 
indeling van spelers tussen 
bijvoorbeeld C1 en C2, of F1 
en F2 zal pas in de voorbe-
reiding van het nieuwe sei-
zoen definitief bepaald wor-
den. Daarbij wordt geselec-
teerd op sterkte en niet op 
leeftijd.  

• Ook de invulling van trainers 
en leiders is min of meer 
rond. Alleen de belangrijke 
vacature van trainer voor de 
B1 is op dit moment nog niet 
ingevuld.  

• Bij de indeling zijn we afhan-
kelijk van de spelers en lei-

ders die we beschikbaar heb-
ben. Afmeldingen voor het 
nieuwe seizoen hadden al 
binnen moeten zijn. Dit ver-
loopt altijd officieel via het 
(jeugd)secretariaat. Afmel-
dingen moeten voor 31 mei 
2009 bij de KNVB gemeld 
zijn, anders zal AVV America 
alsnog de KNVB-
bondsbijdrage en andere 
reeds gemaakte kosten in re-
kening brengen aan het club-
lid.  

 
• Start voorbereiding nieu-

we seizoen & speeldagen-
kalender seizoen 2009-
2010 
Vanaf 1 augustus 2009 star-
ten de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen weer. Een 
compleet programma van de 
voorbereiding met de exacte 
datum van de eerste trai-
ning, zul je begin juli van je 
(nieuwe) trainer ontvangen.   

• Bij deze willen wij alle ouders 
alvast attent maken op de la-
te schoolvakanties en de 
start van de voetbalcompeti-
tie. De voorbereiding van de 
teams valt volledig in de 
schoolvakantie en de compe-
titie start voor alle jeugd-
teams op zaterdag 5 sep-
tember 2009. 
De junioren spelen de eerste 
bekerronde op 26 augustus 
en het bekertoernooi van de 
pupillen (D) en de JeugdZwa-
luwenActie (beker E en F) is 
landelijk vastgesteld op za-
terdag 29 augustus. Dit is 
dus in de schoolvakanties. 

Wij vragen jullie allemaal om 
zoveel als mogelijk rekening 
te houden met deze data.  
 

• Ouderavond 
Bij de aanvang van komend 
seizoen willen we een ouder-
avond per leeftijdscategorie 
organiseren. Deze avond is 
een zeer zinvol moment voor 
informatieoverdracht en voor 
het voorstellen van de leiding 
aan de ouders. Tijdens deze 
avond zullen een aantal be-
langrijke afspraken worden 
toegelicht en krijgen ouders 
gelegenheid voor het stellen 
van vragen. De ouderavond 
zal rond de eerste competi-
tiewedstrijd worden inge-
pland, maar dit ligt ook aan 
de vakanties van de spelers. 
We kunnen deze ouderavond 
niet verplichten, maar het is 
wel zeer gewenst dat alle ou-
ders op deze avond aanwezig 
zijn. Een persoonlijke uitno-
diging zal nog volgen. 

• Leider of trainer worden? 
Heb je zin om gezellig met de 
jeugd aan de slag te gaan? 
Op een doordeweekse avond 
of op zaterdag? Dat kan. 
Voor het nieuwe seizoen is 
aanvulling van ons jeugdka-
der natuurlijk van hartelijk 
welkom. Heb je interesse of 
vragen, neem gerust contact 
op met de jeugdcoördinator: 
Bart Hermans, tel: 06 
52022297. 

• Scheidsrechter F en E 
wedstrijdjes gezocht 
Om onze jeugdleiders van de 
F en de E tijdens de jeugd-

wedstrijdjes enigszins te ont-
lasten zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die zin hebben 
om op zaterdagochtend af en 
toe een wedstrijdje van de F 
of E-jeugd te fluiten. Hier-
voor hoeft je geen cursus te 
volgen. Iedereen die de spel-
regels enigszins kent, kan en 
mag zo’n wedstrijd fluiten. 
Met zo’n wedstrijd ben je on-
geveer een uurtje kwijt op 
deze ochtend. Heb je interes-
se of vragen, neem gerust 
contact op met de jeugdco-
ordinator: Bart Hermans, tel: 
06 52022297. 

•  
• Bezorging AVVtje 

De bezorgers van het AVVtje 
hebben een nieuwe route ge-
kregen waarop alle nieuwe 
leden zijn toegevoegd. Mocht 
het onverhoopt zo zijn dat er 
iemand geen AVVtje heeft 
ontvangen, dan kan dit ge-
meld worden bij Bart Her-
mans via  
hermansbart@hotmail.com. 
 

• Vragen 
Met vragen over een van bo-
venstaande mededelingen 
kun je terecht bij de jeugd-
coördinator: Bart Hermans, 
tel: 06 52022297. 

 
 

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen Roy Theeuwen 

 

1:C, 2:C, 3:C,4:C,5:C 
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Nieuws 
Het moest er een keer van ko-
men: onze 1e nederlaag dit sei-
zoen. Jammer dat het tegen Me-
terik gebeurde. Aan een prachti-
ge serie overwinningen en gelij-
ke spelen kwam dan toch een 
einde. En eigenlijk was het ook 
nog niet echt nodig geweest, 
maar ja….. 
 
Er rest ons nog 1 wedstrijd (te-
gen Wittenhorst)  en het toer-
nooi op 6 juni a.s. om de grote 
Piet Droog Wisselbeker. We heb-
ben deze beker nu (nog) zelf in 
handen.  
 
Na dit toernooi gaan we genieten 
van een welverdiende zomer-
stop. Allemaal een fijne vakan-
tie.  
Na de zomer gaan enkele leden 
van veteranen hun tactische 
kennis van het voetbalspel volle-
dig inzetten voor het 1e en het 2e 
elftal van AVV. Veel succes.  
 
Agenda: 
6 juni    
mini toernooi Piet Droog Wissel-
trofee  
 
Voor de echte voetballiefheb-
bers: onze thuiswedstrijden spe-
len we  om 17.00 uur !!! 
Nieuwe leden zijn uiteraard nog 
altijd welkom. Men hoeft niet 
over geweldige capaciteiten te 
beschikken. Wel handig als je 
een beetje kunt voetballen  

Prettige mensen met een gezon-
de dosis humor zijn voor ons 
zeker zo belangrijk.  
We bedanken de toeschouwers 
voor hun komst het afgelopen 
seizoen.  
 
Tot na de zomer:  
Bestuur, leider, grensrechters 
en spelers van de Veteranen 
 
 

Verslag Damesteam  
seizoen '08/'09 

Met een vernieuwd Dameselftal 
begonnen we aan ons 26e voet-
balseizoen.  
We wisten dat het niet makkelijk 
zou worden met zoveel nieuwe 
speelsters, maar dit mocht de 
pret niet drukken. 
In oktober kwam Marleen het 
elftal versterken. 
Halverwege de competitie kon de 
balans opgemaakt worden: 10 
wedstrijden gespeeld, 10x verlo-
ren, 4 doelpunten voor, 83 te-
gen. 
Helaas maakte Sanne in de win-
terstop bekend, dat zij vanwege 
een slepende enkelblessure had 
besloten te stoppen met voetbal-
len. 
Na de winterstop moesten we 
nog enkele tegenslagen incasse-
ren in de vorm van blessures van 
Amy (knie), Mary (rug), Dorris 
(lies) en later ook nog Debbie 
(spieren). 
Maar er was ook positief nieuws, 
Marian en Ellen kwamen weer 
terug naar ruim 1 jaar afwezig-
heid en we kregen er weer een 
speelster bij namelijk Annet. 

Iedere wedstrijd werd er gepro-
beerd om het resultaat van de 
eerste wedstrijd te verbeteren en 
dit is uitstekend gelukt. 
De balans na de winterstop zag 
er als volgt uit: 10 wedstrijden 
gespeeld, 9x verloren, 1x gelijk 
gespeeld, 2 doelpunten voor, 63 
tegen. 
Iedereen een fijne vakantie ge-
wenst en dan op naar een nieuw 
seizoen met een hopelijk fitte 
selectie. 
  
Groetjes jullie leidster  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT….? 

�  America 3 kampioen is ge-
worden van de reserve 6e 
klasse 628; zij dit op vrijdag 
22 mei gevierd hebben mid-
dels een (op dit moment ver-
moedelijk) spetterende recep-
tie; 

� Sommige F1-spelers op vrij-
dag veel te laat naar bed 
gaan; ze daags erna tijdens 
de wedstrijd niet vooruit te 
branden zijn; 

� Davy Rasing na een tweetal 
oefenwedstrijden een ver-
volguitnodiging heeft ontvan-

gen voor het regioteam KNVB 
jongens onder 12 Regio 3.  

� Tim Camps komend seizoen 
een weekje bij FC Porto mag 
meekijken; 

� Loek Philipsen (B1) in een 1-
tegen-1 duel met 3-2 heeft 
verloren van Davy Rasing (1e 
jaars D) ; 

� De lagere elftallen van de se-
nioren met ingang van de 
zomer wederom 2 nieuwe 
spelers erbij krijgen. Ruud 
van Bommel en Dennis Schu-
rink zullen volgend jaar ook 
op de Americaanse groene 
weiden te bezichtigen zijn;  

� Tom U. zijn spelers op toer-
nooi naar een meisje laat lo-
pen voor haar telefoonnum-
mer; ´t meisje hem een watje 
vond omdat hij het zelf niet 
kwam vragen; hij nu nog 
steeds geen telefoonnummer 
heeft. 

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

� Jop Haegens speler van het 
jaar is geworden bij de D2; 

� Davy Rasing en Pim Poels het 
vaakst getraind hebben bij de 
D1; 

� Hidde Derks het vaakst ge-
traind heeft bij de D2; 

� Davy Rasing, Pim Poels en 
Geert Philipsen volgend sei-
zoen bij SV Blerick gaan voet-
ballen; 

� De Twed tijdens een zeer ge-
zellige BBQ op 15 mei het sei-
zoen afgesloten hebben en op 
deze avond waardig afscheid 
genomen hebben van hun lei-
der Hans Bouweriks, alias de 
Red Butcher, die na 10 jaar 
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leiderschap bij de senioren 
besloten heeft om ermee te 
stoppen en meer tijd aan zijn 
vishobby te gaan besteden. 
Middels een aantal kleine ca-
deautjes en een filmpje ge-
naamd het “Donut-project” 
werd Hans bedankt voor zijn 
vele jaren aan inzet. Hans 
Bedankt!;  

� Henk Hesp en Thei Staaks de 
nieuwe leiders van de Twed 
zijn; 

� Maarten Keijsers na 10 jaar 
leiderschap bij de Ierst ook 
het stokje doorgeeft. Maarten 
bij deze ook hartelijk bedankt 
wordt voor zijn vele jaren aan 
inzet. Bedankt!; 

� Ook bij de Ierst al een nieuwe 
leider staat te trappelen om te 
beginnen, namelijk: Roland 
Cuppen; 

� De senioren vooralsnog af-
scheid nemen van een tweetal 
spelers: Sjoerd Hermans en 
Jos Tielen.  

� Maikel Roelofs (D1) in de met 
5-4 gewonnen wedstrijd tegen 
Merselo maar liefst vijf maal 
scoorde; 

� ……..  
  

INDIVIDUELE ONTWIKKELING 

Winnen is leuk. Kampioen wor-
den nog veel leuker, maar dat is 
niet het belangrijkste in het 
(jeugd)voetbal. Spelers moeten 
zich individueel kunnen ontwik-
kelen op hun eigen niveau. Bij 
een club als America ga je al 
snel denken naar het vervroegd 
overzetten van een speler. Maar 
als dat niet mogelijk is?? En om 
die reden gaan Davy Rasing, Pim 

Poels en Geert Philipsen (allen 
D1) America na dit seizoen ver-
laten. Zij zullen bij SV Blerick in 
de D1 gaan spelen waar ze zich 
op hoofdklasse niveau gaan 
doorontwikkelen. Voor de club 
America is het natuurlijk erg 
jammer dat spelers met zoveel 
potentie bij een andere vereni-
ging gaan spelen. Individueel 
gezien is het voor alle drie beter 
om wekelijks op een hoger ni-
veau te gaan acteren.  
Davy, Pim en Geert hebben, me-
de door de trainingen op De 
Voetbalschool (gevestigd in oa 
Blerick), de afgelopen jaren een 
enorme groei doorgemaakt. En 
willen ze kans houden om nog 
ooit bij een BVO terecht te ko-
men, zullen ze nu de stap moe-
ten maken. 
 
Het is voor alle drie de jongens 
een hele mooie uitdaging en 
wensen hun dan ook heel veel 
succes bij SV Blerick D1. 

 
 

VERSLAG JEUGDLEIDERS – 
AMERICA B1 

Jeugdleiders – America B1 1-2 
 
Op woensdagavond 20 mei vond 
de jaarlijkse seizoensafsluiting 
voor de jeugdleiders plaats met 
een wedstrijd tegen het hoogste 
jeugdelftal (de B1) en aanslui-
tend een kleine maar gezellig 
feestavond.  
Om 19.30u ging de wedstrijd 
van start onder leiding van 
scheidsrechter Frans Vervoort. 
De jeugdleiders waren met maar 
liefst 17 speler en natuurlijk een 

ruim aantal toeschouwers. De B1 
ging feller van start en kreeg 
enkele kleine kansjes, maar met 
de afstandschoten konden ze 
niet echt gevaarlijk worden. Bij 
de jeugdleiders was er weinig 
communicatie en er werd teveel 
met de bal gelopen. Het spelletje 
ging op en neer en beide teams 
kregen enkele kansjes. Willem 
wisten de kansjes van de jeugd-
leiders in de eerste helft allemaal 
onschadelijk te maken, maar aan 
de andere kant een foutje van 
keeper Peter die de bal bij Bas 
Janssen in de voeten speelde. 
Bas dacht geen moment na en 
schoot de B1 onverbiddelijk op 
een voorsprong.  
 
In de rust weinig woorden van 
coach Tim, maar wel een flink 
aantal wissels. Dit leidde in de 
tweede helft tot meer druk van 
de jeugdleiders. In balbezit wist 
de B1 niet zo goed wat te doen. 
We kregen enkele kansjes via 
Boy, Jens en Sander, maar het 
was uiteindelijk Mark G die na 
een voorzet van Sander de bal 
knap in de korte hoek binnen-
schoot. Na deze gelijkmaker 
dachten de jeugdleiders wel 
even over de B1 heen te walsen, 
maar daar dachten de jonge 
honden anders over. Waar het 
spel van de leiders onsamen-
hangend bleef, werd Bas er aan 
de andere kant weer op uit ge-
stuurd. Na al 2 kansen om zeep 
te hebben geholpen, wist hij zich 
bij zijn derde kans van belager 
Stefan te voldoen en speelde de 
bal door de benen van keeper 
Peter. Stefan probeerde nog uit 

alle macht de bal voor de lijn 
weg te werken, maar de oplet-
tende grensrechter Roland Cup-
pen wees gedesideerd naar de 
stip. 1-2 voor de B1 en daarmee 
was de eindstand meteen be-
reikt. We moeten erg ver terug 
in de tijd om een nederlaag van 
de jeugdleiders op het scorebord 
te toveren, maar vandaag was 
het dan toch een feit. Een ver-
diende overwinning voor de B1. 
Proficiat.  
 
De aansluitende penaltyserie 
werd wel door de leiders gewon-
nen, al werden er aan beide zij-
den ook een aantal gemist.  
Na afloop van de wedstrijd was 
de UEFA-cup finale op groot 
scherm te zien in de kantine en 
genoten de leiders van een hapje 
en een drankje. Tussentijds wer-
den de scheidende leiders harte-
lijk bedankt. Dit jaar hebben 
Roland Cuppen, Jan Rasing en 
Marcel Veekens besloten om er 
mee te stoppen. Zij werden be-
dankt voor hun inzet in de afge-
lopen jaren en datzelfde geldt 
natuurlijk voor alle andere 
jeugdleiders/trainer. We hopen 
nog jaren van jullie diensten 
gebruik te mogen maken. Het 
werd een gezellige avond die tot 
ca. 1.00u duurde. Op naar het 
nieuwe seizoen.  
 
Rest mij om iedereen te bedan-
ken voor een mooi seizoen met 
veel passie en inzet.  
Tot het volgend seizoen.  
 
Bart 
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Uit de oude doos juni 2009  
 
Van samenwerking tussen vere-
nigingen was vlak na de oorlog 
al sprake. In de oude stukken 
vond ik een brief van de bestu-
ren van de Ruitervereniging St. 
Martinus en de voetbalvereniging 
America, waarin zij verklaren, 
samen met de gemeente, dat 
beide verenigingen het voetbal-
veld / ruiterveld voor onbepaalde 
tijd gehuurd hebben.  
Het gaat om het voetbalveld aan 
de Lorbaan, thans Landauer, 
Sjees, Eghaam e.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De huur is Fl. 17,50 per jaar. 
Ieder betaalt de helft. De ruiter-
vereniging verklaart dat ze het 
speelveld van de voetbalclub niet 
zal gebruiken voor het houden 
van wedrennen.  
 
Het secretariaat van AVV (zie 
briefhoofd)  was in die tijd in 
handen van P. Fuchs, Nieuwe 
Peeldijk 11, thans Eetcafé Stati-
on America. 
 
Op dit veld werd waarschijnlijk 
ook onderstaande foto gemaakt 
van het 1e elftal in 1958:  
 
Op de foto: boven v.l.n.r. Mi-
chel van Deursen, Hay Geurts, 
Chritje Claassens, Wim Kleus-
kens, Wiel Deckers, Jan Derix en 
Jac Geerarts. 
Zittend v.l.n.r.: Piet Philipsen, 
Jan v/d Sterren, Jan van Rengs, 
Lei Derix en Frans Jeurissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


