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VAN DE REDACTIE 

7e Jaargang, 1e editie kopt dit 
AVVtje….. Jawel… we gaan al-
weer de 7e jaargang in van ons 
clubblad!  
Ook dit seizoen willen we alle 
AVV leden en mensen die AVV 
een warm hart toedragen 6x 
verblijden met een uitgave van 
ons mededelingen blad.  
Ook dit jaar zullen onze vaste 
redactieleden (zie boven) jullie 
weer informeren over allerhande 
zaken en feiten die spelen bin-
nen AVV. Ook de tussenstanden 
en een overzicht van de beste 
schutters binnen onze club zul-
len dit jaar niet ontbreken.   
Als redactie zouden we het ove-
rigens op prijs stellen als er 
meer bijdrages van de leden zelf 
zouden komen. Heb je dus iets 
te melden of wil je een verslagje 
schrijven over een wedstrijd of 
gebeurtenis van jouw team; 
schroom niet, klim in de pen en 
stuur je verhaal naar de redac-
tie.  
Mailadres zie kop van dit AVVje. 
 
We wensen alle teams, trainers, 
leiders, scheidsrechters enz. een 
fijn seizoen 2009/2010 toe en 
hopen aan het einde van het 
seizoen weer een of meerdere 
teams als kampioen te mogen 
huldigen. Veel succes. !!!! 
  

Redactie AVVtje 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

september 2009 

• Ledenvergadering 18 sep-
tember 
In het vorige AVV’-tje hebben 
we een ieder reeds uitgeno-
digd voor de ledenvergade-
ring op vrijdag 18 septem-
ber. We starten om 21.00 
uur. De agenda vind je op 
www.avvamerica.nl.   
 

• Infoboekje senioren 
Eind augustus heeft ieder se-
niorenlid een informatieboek-
je ontvangen. Mocht je on-
verhoopt geen boekje hebben 
ontvangen, dan liggen er in 
de kantine nog een aantal 
exemplaren.  

 
• Trainster dames AVV 

Voor het komende seizoen 
neemt Jacqueline Coenen de 
trainingen van de dames 
voor haar rekening. Als re-
serve trainer is René Schu-
rink beschikbaar. Rien Se-
weuster is net als het vorige  
seizoen de leidster en de vlag 
wordt met ingang van het 
nieuwe seizoen door Antoi-
nette Poels ter hand geno-
men.  

 
• Trainerkader Senioren 

America 1 heeft dit jaar een 
nieuwe trainer, Erik van As-
ten. Hij wordt geassisteerd 

door de leider Roland Cuppen 
die ook nieuw is, en grens-
rechter Nick Wijnhoven. Ook 
bij America 2 staan er nieu-
we leiders aan het front: Thei 
Staaks en Henk Hesp. Trainer 
blijft Frank Steeghs en Daniël 
Pots blijft grensrechter. De 
leiding van America 3 en 4 
blijft ongewijzigd. Frank 
Klerkx en Marc Verheijen bij 
de derd en Ruud van Dijnen 
en Arno van Lipzig bij de 
verd.   

 
• Financiële (leden)  

administratie  
Rob Keijsers heeft tot aan de 
ledenvergadering een aantal 
boekhoudzaken en de leden-
administratie voor zijn reke-
ning genomen. Walter 
Peeraer gaat vanaf de leden-
vergadering  zorgdragen voor 
het up-to-date houden van 
de financiële (le-
den)administratie als onder-
steuning van Theo van den 
Homberg.   

 
• Teamfoto’s 

Nieuw seizoen, nieuwe foto’s. 
Ook dit jaar worden er team-
foto’s gemaakt. Meer infor-
matie volgt. 
 
 
 

• Opgave nieuwe leden en 
afmelden leden 
Opgave of afmelding svp 
doorgeven aan het secretari-
aat: Kim Baeten, 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 
secretariaat.  
 

• Vragen?  
AVV secretariaat: Kim Bae-
ten, Pastoor Janssenstraat 
35, telefoonnummer 077 464 
12 85, e-mail  
kimpluis@hotmail.com.  

 

BESTUUR AVV AMERICA 
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TOPSCORERS SEIZOEN 2009/2010  

Vanaf de volgende editie van dit AVV-
tje zullen hier de topscorers worden 
vermeld. 

 

TUSSENSTANDEN  

Gezien het feit dat de competitie 
zich nog in een pril stadium be-
vindt zullen de eerste tussen-
standen pas in de volgende edi-
tie van het AVVtje worden gepu-
bliceerd. 
Tussenstanden zijn overigens 
wel te vinden op www.knvb.nl of 
op www.avvamerica.nl 
 

WIST U DAT…… 

� De B1 een nieuwe trainer 
heeft in de persoon van Bart 
Emonds? 
 

� Joep Geurts tijdens de eerste 
training na een sprintoefening 
vroeg of Bart atletiektrainer is 
geweest? 

 
� America 2 ondanks 7 punten 

uit 3 bekerduels niet door is 
naar de volgende ronde? 

 
� Jack vd M de overstap heeft-

gemaakt van de C1 naar de 
A1? 

 
� Jorit Kersten nieuw is als se-

lectiespeler op de Americaan-
se Velden? 

 
� Keeper Tom Faessen naar de 

selectie van Wittenhorst ver-
huisd is?  

 
� Rob Keijsers en Rick Peelen 

met ingang van het nieuwe 

seizoen bij de lagere elftallen 
zijn gaan voetballen? 

 
� Daar tegenover staat de te-

rugkeer in de selectie van 
Thijs Baltissen en Ralf van 
Herpen? 

 
� De E-jeugd nieuw tenues 

krijg van sponsor Slagerij 
Henk Aarts? 

 
� Paul Noordijk na een lange 

blessure bijna mag denken 
aan een terugkeer op de vel-
den? 

 
� Yoeri Klerkx dit jaar de kee-

per van America 3 is? 
 
� Jeroen Geuijen tijdens de eer-

ste training zeer ongelukkig 
was en zijn kuitbeen brak? 

 
� Jacqueline Coenen dit jaar de 

dames traint? 
 
� Het hoofdveld van America 

nieuwe doelnetten heeft in de 
geel-zwarte kleuren van AVV? 

 
� Voorzitter Mart Peeters 25 

jaar bij John Deere (sponsor 
van de dames) werkt? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING VOOR EEN 

VOETBALWEDSTRIJD 

Beste wedstrijdsecretarissen, 
trainers leiders van de teams, 
 
Het seizoen is net begonnen, zo 
ook bij ons in TBS kliniek de 
Rooyse wissel in Oostrum. 
 
Wij hebben in de kliniek een 
voetbalteam en zijn op zoek naar 
tegenstanders die vriendschap-
pelijk  een partijtje willen komen 
voetballen. 
 
             We spelen op kunstgras                                     
                 5 tegen 5 waarvan 1  
                    keeper, het maakt  
                      niet uit in welke  
                       samenstelling  
               teams komen of welk  
         nivo er gespeeld wordt,  
         ook vrienden  of veteranen  
      teams zijn van harte welkom 
    
De minimale leeftijd is 16 jaar. 
 
Kortom wilt een team de uitda-
ging aan om een keer tegen het 
team van de Rooyse wissel te 
spelen neem dan even contact 
op met onderstaand persoon en 
misschien mogen  uw team be-

groeten binnen de Rooyse wis-
sel. 
 
Alvast bedankt en misschien tot 
snel. 
 
Mochten er vragen zijn dan kunt 
u contact opnemen met 
 
Jimmy Smits  
Sportinstructeur de Rooyse wis-
sel  
Tel 0478-635200 receptie (door-
verbinden met de afdeling sport) 
 
Mail: ja.smits@dji.minjus.nl 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
september 2009 

Het seizoen 2009/2010 is alweer 
in volle gang, iedereen is fit en 
heeft er weer zin.  Ook dit jaar 
willen we in het AVV’tje jullie 
voorzien van enkele, misschien 
wel lastige spelregelvragen. Wij 
wensen iedereen die van voetbal 
houdt een fijn seizoen veel ple-
zier. 
  
SCHEIDRECHTER WORDEN!!! 
==================== 
Om alle wedstrijden weer in 
goed banen te leiden hebben we 
natuurlijk scheidrechters nodig. 
Zou je het leuk vinden wedstrij-
den, bij de jeugd of senioren te 
fluiten laat het dan weten. Via 
de KNVB kun je dan een korte 
cursus van maximaal 7 avonden 
volgen. Deze cursus zal door de 
vereniging vergoedt worden. Dus 
lijkt het je wat, mail mij, 
rjtheeuwen@home.nl. 
 
PRESENTATIE 
REINOLD WIEDEMEIJER 
==================== 
Op donderdag 17 september 
geeft betaald voetbal scheids-
rechter Reinold Wiedemeijer een 

presentatie over het vak scheids-
rechter in de kantine van vv He-
gelsom. Leden van avv America 
zijn hiervoor uitgenodigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinold Wiedemeijer 

 
Lijkt het je leuk hierheen te 
gaan, mail mij dan even op eer-
der genoemde mail adres. De 
presentatie duurt ongeveer 2 
uurtjes en aanvang is 19.30 uur.  
 
SPELREGELS 
==================== 
1. Met de bal tussen de benen 
geklemd slaagt een aanvaller er 
al huppend in het doelvlak van 
de tegenpartij volledig te passe-
ren. Wat beslist de scheidsrech-
ter? 
a) Een indirecte vrije schop te-
gen de aanvaller. Men mag niet 
met twee benen aanvallen. 
b) Een indirecte vrije schop te-
gen de aanvaller en een waar-
schuwing door het tonen van de 
gele kaart. 
c) Een indirecte vrije schop te-
gen de aanvaller, omdat deze 
speelwijze gevaarlijk spel uitlokt. 
d) Een aftrap na geldig doelpunt. 
 

2. Een wisselspeler loopt van de 
spelersbank het speelveld in. In 
zijn eigen strafschopgebied trapt 
hij een tegenstander. De 
scheidsrechter heeft het trappen 
van de twaalfde speler zien ge-
beuren. Hoe reageert hij? 
a) Hij onderbreekt het spel, 
zendt de wisselspeler van het 
speelveld en hervat met een 
scheidsrechtersbal. 
b) Hij onderbreekt het spel, 
zendt de wisselspeler van het 
speelveld en hervat met een in-
directe vrije schop. 
c) Hij onderbreekt het spel, 
zendt de wisselspeler van het 
speelveld en hervat met een 
strafschop. 
d) Hij onderbreekt het spel, 
geeft de wisselspeler een waar-
schuwing en hervat met een 
strafschop. 
 
3. Bij een inworp laat de inwer-
pende speler zich voorover vallen 
en duwt de bal hardhandig in het 
gezicht van een tegenstander die 
zich binnen het speelveld be-
vindt. Hoe wordt het spel hervat, 
nadat de inwerpende speler van 
het speelveld is gezonden door 
het tonen van de rode kaart? 
a) Met een directe vrije schop op 
de zijlijn, het dichtst gelegen bij 
de plaats waar de inwerpende 
speler stond. 
b) Met een directe vrije schop op 
de plaats waar de tegenstander 
stond. 
c) Met een inworp voor dezelfde 
partij. 
d) Met een inworp voor de te-
genpartij. 
 

4. Een speler neemt een indirec-
te vrije schop vanuit zijn eigen 
strafschopgebied. De bal is in het 
spel nadat: 
a) Hij een afstand gelijk aan zijn 
omtrek heeft afgelegd. 
b) Hij rechtstreeks buiten het 
strafschopgebied is getrapt. 
c) Hij door een medespeler of 
tegenstander is aangeraakt. 
d) Hij een afstand gelijk aan zijn 
omtrek heeft afgelegd en buiten 
het strafschopgebied is geko-
men. 
 
5. De wedstrijd moet voor het 
nemen van een strafschop ver-
lengd worden. De bal stuit vanaf 
de lat omlaag, raakt voor de 
doellijn de grond en verdwijnt 
vandaar door een oneffenheid in 
het doel. Wat beslist de scheids-
rechter? 
a) Het doelpunt is geldig, omdat 
de doelverdediger de bal niet 
raakte. 
b) Het doelpunt is geldig, omdat 
de strafschop pas zijn uitwerking 
heeft gehad als de bal in het 
doel ligt. 
c) Doordat hier een onvolko-
menheid in het veld een rol 
speelt, moet de strafschop wor-
den overgenomen. 
d) Het doelpunt wordt afge-
keurd. De strafschop had zijn 
uitwerking gehad toen de bal 
van de lat de grond raakte. Ein-
de wedstrijd. 
Roy 
 
 
 
 
 



 

 ’t Avv-tje editie juni  2009 Pagina 4 van 5 

MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Infoboekje jeugd 
Eind augustus heeft ieder 
jeugdlid en elke leider een 
informatieboekje ontvangen. 
Mocht je er onverhoopt geen 
ontvangen hebben, dan lig-
gen in de kantine nog een 
aantal exemplaren.  

 
• Nieuwe leiders en trainers 

Als aanvulling op het infor-
matieboekje hebben er in de 
afgelopen periode nog een 
aantal wijzigingen plaatsge-
vonden binnen het jeugdka-
der.   
Thijs Baltissen is als grens-
rechter toegevoegd aan de 
A1 ivm een blessure bij Je-
roen 
Edwin van den Homberg is de 
grensrechter van de C2. 
Peter Nelissen is de vervan-
ger van Madeleine Schuur-
mans als leider bij de E2. 
Sven Houben zal gaan assis-
teren met het trainen van de 
Mini Pupillen. Daarnaast zal 
Sven dit seizoen ook regel-
matig de F-jeugd fluiten. 

 
• Mini Pupillen 

De benaming Mini F is met 
ingang van het nieuwe sei-
zoen vervangen door Mini 
Pupillen.  

 
• Pupillencoördinator 

Tim Camps dit seizoen de 
pupillencoördinator is wat in-
houd dat hij de algemene co-
ordinatie over de pupillen-
teams (D, E en F) verzorgd 

en dit o.a. doet door het aan-
sturen van de trainers en lei-
ders, het helpen verzorgen 
van trainingen en trainings-
stof en het communiceren 
richting de leiders.  

 
• Ouderavond 

De planning is om bij de start 
van het nieuwe seizoen een 
ouderavond voor de verschil-
lende leeftijden te organise-
ren. Wellicht zijn de eerste 
ouderavonden al achter de 
rug en zo niet dan ontvangen 
de ouders hier binnenkort 
nadere info over. Vanwege 
de late vakantie was het he-
laas niet mogelijk om deze 
avonden voor de start van de 
competitie te plannen.  

 
• Teamfoto’s 

Nieuw seizoen, nieuwe foto’s. 
Ook dit jaar worden er weer 
teamfoto’s gemaakt. Meer in-
formatie volgt. 

 
• Opgave nieuwe leden en 

afmelden leden 
Opgave of afmelding svp 
doorgeven aan het jeugdse-
cretariaat: Antoinette Poels, 
077 464 14 98. Meld je niet 
alleen af via de leider; neem 
altijd zelf contact op met het 
secretariaat.  

  
• Aftrapbijeenkomst 

Voor (met name) nieuwe lei-
ders en trainers vindt er vrij-
dag 25 september een af-
trapbijeenkomst van de 
KNVB plaats. Het onderwerp 
van dit jaar: “Van klein leren 

naar groot voetballen” en dus 
wordt er gekeken naar 7:7 
en 11:11. De avond vindt 
plaats bij voetbalvereniging 
SV Venray en de aanvang is 
18.30u. Einde ca. 21.30. 
Voor informatie kun je te-
recht bij Antoinette Poels. 
 

• 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 

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

 
 

 
Nieuws 
De welverdiende zomerstop zit 
er weer op. De meesten zijn op 
vakantie geweest, maar er zijn 
er nog een paar die grote plan-
nen hebben de komende tijd.  
Er was uiteraard ook goed 
nieuws de afgelopen maanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 6 juni wonnen we ons eigen 
toernooi en daarmee de Piet 
Droog wisseltrofee. Frank Derks 
trouwde met zijn Renata. De 
veteranen waren van de partij.  
Zo hebben we ook nog 2 nieuwe 
actieve leden bij de groep gekre-
gen: Peter Sanders en Twan Phi-
lipsen hebben hun debuut al 
gemaakt. Welkom en veel suc-
ces. Verder werd Robert Houben 
opa. Proficiat met jullie klein-
dochter Phoebe. De 1e wedstrijd 
tegen EWC werd al meteen ge-
wonnen. Dat belooft wat. We 
wensen alle geblesseerden een 
spoedig herstel toe, zodat we 
snel weer op volle kracht zijn.  
 
Agenda: 
19 sep America – Baarlo 
26 sep MVC – America 
3 okt America – GFC  
10 okt Belfeldia – America 
17 okt America – HBSV (16 uur).   
aansluitend  Chinese avond 
24 okt Koningslust - America 
 

Voor de echte voetballiefheb-
bers: onze thuiswedstrijden spe-
len we  om 17.00 uur !!!  
We hopen jullie een keer te mo-
gen begroeten in het komende 
seizoen.  
Bestuur, leider, grensrechters 
en spelers van de Veteranen 
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UIT DE OUDE DOOS…. 38    

SEPTEMBER 2009 

 

Uit de oude doos sept 2009  
 
In de oude doos van AVV zitten 
erg veel foto’s. Een groot deel 
hiervan zit in het archief van 
Oud America.  
We zoeken echter nog steeds 
foto’s van toen.  
Heeft u interessante foto’s, neem 
dan even contact op met Hay 
Mulders 
De komende maanden komen 
een aantal foto’s terug in het 
AVV’tje. 
 
Vandaag starten we met 2 foto’s 
van de jeugd uit 1978. In Gras-
hoek werden jaarlijks toernooien 
georganiseerd voor jeugdteams 
uit de omgeving, de zgn. Peel-
rand jeugdtoernooien. Ook AVV 
was hier vaak van de partij. 
 

 
De 1e foto:  
(waarschijnlijk C-jeugd) 
 
Staand v.l.n.r.:  
John Minten , Alex van Helden, 
Mart v/d Homberg (leider), Mar-
cel Elbers, William Kleuskens, 
Arno Hermans (leider), Marcel 
Verbers, Eric Hermkens, Pietje 
Smedts, Ruud Vermeer, Mart 
Poels (leider),en Lambert Coe-
nen.  
 
Zittend v.l.n.r.:  
John v/d Wetering, John Vissers, 
Bernie Holtackers, Marcel Kleus-
kens (Jan), Erwin Derix, Joop 
Kleuskens, ?, Roland Cuppen, ? 
 
 
 

 

 

 

 

De 2e foto:  
(waarschijnlijk B-jeugd)  
 
Staand v.l.n.r.:  
Louis Pouwels (leider), Theo v/d 
Homberg, Frank Klerkx, Jos van 
Herpen, Jan Hermans, John Pee-
ters, Peter Philipsen, Hay Mul-
ders (leider).  
 
Zittend, v.l.n.r.:  
Hans Bouweriks, Noud Haegens, 
Eric Klerkx, Peter v.d Sterren, 
Peter v/d Munckhof, Henk Jeuc-
ken en William Holtackers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


