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VAN DE REDACTIE 
Terwijl de bladeren als gevolg 
van de straffe wind langzaam 
van de bomen vallen rolt de 
(voet)bal weer in alle hevigheid 
over de Limburgse en Brabantse 
voetbalvelden. De competitie is 
volop aan de gang. De goede 
weersomstandigheden hebben er 
gelukkig voor gezorgd dat het 
aantal afgelastingen nog nage-
noeg nihil is.  
Ons eerste elftal is de competitie 
erg voortvarend gestart. On-
danks een (onnodige?) neder-
laag tegen Kronenberg (de club 
van oud speler en Americaan 
Geert Mulders) en een ongeluk-
kig gelijkspel tegen RKDSO doet 
America volop mee in de race 
om het kampioenschap van de 6e 
klasse. Sterker nog …... de ploeg 
van Eric van Asten heeft brutaal 
de leiding gepakt in de Zesde 
Klasse D. Een periodekampioen-
schap behoort inmiddels tot de 
zeer reële mogelijkheden.  
Jongens ga zo door! 
Een fraai stukje sportverslagge-
ving m.b.t. de ontwikkelingen 
rondom het 1e elftal van America 
vinden jullie verderop in dit AVV-
te. 
Alle teams veel succes in het 
vervolg van de competitie! 
  

Redactie AVVtje 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 
oktober 2009 

• Jaarvergadering  
Op vrijdag 18 september 
vond de jaarlijkse ledenver-
gadering plaats. Tijdens deze 
avond zijn vier jubilarissen 
gehuldigd, te weten Jacqueli-
ne Coenen en Miek van Rens-
Verbers, wegens hun 25 jaar 
lidmaatschap. De derde jubi-
laris, Marc Derks, was helaas 
verhinderd. Piet Vervoort 
werd gehuldigd met zijn 60-
jarig lidmaatschap.  
Lees het verslag op 
www.avvamerica.nl.           

• Contributie  
De contributie is niet gewij-
zigd. Het bestuur heeft wel 
een verduidelijking aange-
bracht voor de kortingen. Er 
geldt vanaf dit seizoen nog 
één korting van 50% voor le-
den met een officiële functie.   
De ere-leden blijven hun uit-
zonderlijke positie wegens 
buitengewone verdiensten 
behouden.  
Het bestuur is eens goed in 
de ledenadministratie gedo-
ken. Een behoorlijk aantal 
leden heeft een ‘officiële’ 
functie bij AVV en is verplicht 
lid van de KNVB én van AVV. 
Voor leden die niet actief 
voetballen, maar die vanwe-
ge hun functie verplicht lid 
moeten zijn van de KNVB 

geldt steunend lid € 45,- met 
50% korting = € 22,50.  
Daarnaast is het bestuur een 
aantal leden tegengekomen 
die nog per ongeluk, vanuit 
het verleden of omdat ze AVV 
een warm hart toedragen op 
de ledenlijst staan. Deze le-
den worden binnenkort door 
het bestuur benaderd met de 
vraag of zij lid willen blijven 
van AVV en de KNVB. Deze 
leden worden dan steunende 
leden voor € 45,-.  
Wie is ‘officieel’ in functie bij 
AVV? 
• scheids- en grensrechters 
• trainers / leiders 
• consul  
• bestuursleden  
• coördinatoren commissies 
 
Voordeel steunend lid  
• deelname aan activiteiten 
die AVV organiseert, o.a. 
kienen, sinterklaasavond en 
toepen. 
• deelname ledenvergade-
ring  
• huldiging als jubilaris   
• ontvangt het AVV-‘tje   
• solidariteitsuitkering bij 
overlijden (€ 400,-) 
 
Extra voordeel steunend lid 
met ‘officiële’ functie  
• kopje koffie / thee voor de  
wedstrijd  

•  vrijwilligersavond      
De contributie wordt in de 
maanden september, oktober 
en november geïncasseerd. 
Leden die geen machtiging 
hebben afgegeven, sturen we 
een factuur. De eerste incas-
so van de maand september 
is pas 5 oktober uitgevoerd. 
De volgende incasso zal in de 
laatste week van oktober 
worden uitgevoerd.   

• Grote Clubactie  
Begin oktober zijn de A1 
jeugdleden met loten voor de 
Grote Clubactie aan de deur 
geweest. Er zijn tussen de 
500 en 550 loten verkocht. 
Wij bedanken iedereen voor 
zijn bijdrage en wensen ie-
dereen succes met de ge-
kochte loten.   

• Meubilair  
Wellicht is het jullie opgeval-
len dat er in de kantine een 
aantal proefexemplaren van 
nieuwe stoelen staan. Het is 
de bedoeling om de kantine 
te vernieuwen met fris meu-
bilair.  
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• Biljart verkocht 
Het biljart is eind september 
verkocht, omdat het niet 
meer werd gebruikt. We 
kunnen de vrijgekomen ruim-
te handig gebruiken. Er 
wordt gewerkt aan een paar 
tafels. Zie meubilair.   

• America in Beweging  
De stichting America in Be-
weging heeft iemand gevon-
den, in de persoon van Gerrit 
Kateman, die de stichting 
ondersteunt met als doel het 
realiseren van een gemeen-
schappelijk sportaccommoda-
tie én de deelnemende vere-
nigingen te laten functione-
ren op basis van onderlinge 
samenwerking.  
In de stichting zitten verte-
genwoordigers van voetbal-
club AVV, korfbalclub Erica, 
volleybalclub AVOC, tennis-
club ATC en de Paarden-
vrienden.   

• Ledenadministratie  
Walter Peeraer gaat per 1 ja-
nuari 2010 de ledenadmini-
stratie op zich nemen. Lees 
er meer over elders in het 
AVV-‘tje.  

• Gezocht: secretaris 
Met ingang van het volgende 
seizoen stopt onze secretaris 
Kim Baeten. Wij zoeken 
daarom een nieuwe secreta-
ris. Meer weten? Neem con-
tact op met Mart Peeters, T 
077 464 1803.  

• Kantine 
De consumptieprijzen in de 
kantine zijn verhoogd per 1 
oktober.  
Het afrekenen van viltjes die 

blijven liggen, gebeurt op 
basis van wedstrijdprijzen. 
De viltjes dienen zo snel mo-
gelijk te worden voldaan.  

• Aan- en afmelden  
Wil je lid worden? Of ben je 
verhuisd? Neem dan contact 
op met het secretariaat, Kim 
Baeten, T 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 Baeten, 
Pastoor Janssenstraat 35, tele-
foonnummer 077 464 12 85, e-
mail  kimpluis@hotmail.com.  
 

BESTUUR AVV AMERICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE  
Ik zal me even voorstellen, ik 
ben Walter Peeraer en woon op 
de Nieuwe Peeldijk nr 19.  
 
Vanaf 1 januari 2010 ga ik de 
ledenadministratie van AVV op 

me nemen. Dit 
betekent dat het 
aan- en afmel-
den van leden en 
andere wijzigin-
gen zoals ver-

huizing, nieuwe telefoonnum-
mers, emailadressen, enzovoorts 
van een lid aan mij doorgegeven 
kan worden.  
 
walter@kpnmail.nl  
en 077-4673675 
 
AVV beschikt over een pro-
gramma (sportlink) waar al veel 
gegevens in staan. Het is be-
langrijk dat deze gegevens bij-
gehouden worden, want werken 
met de verkeerde gegevens is 
erg vervelend. Met goede gege-
vens kunnen we dan de leiders 
en de trainers weer ondersteu-
nen waardoor het voor hun een-
voudiger wordt om bijvoorbeeld 
belcirkels en teamindelingen te 
maken.  
Ook is het belangrijk dat alle 
gegevens goed bij de KNVB te-
recht komen.  
 
Voor mij is dit een leuke uitda-
ging en ik reken op jullie mede-
werking.   
 
Walter Peeraer 
walter@kpnmail.nl 

  

Topscorers seizoen 2009/2010 

    
per 15 

oktober 

Senioren 
Rob Keijsers derd* 5 
Jens Kleuskens ierst 6 
Tim Camps twed 4 
Peter Cuppen veteranen 4 
Ruud van Dijnen verd 4 
Richard Houben veteranen 4 
Marleen Bouwman Dames 1 3 
Frank Derks veteranen 3 
Jelle Houben ierst 3 
Robert Houben veteranen 3 
Jelle Steeghs derd 3 

* 3 doelpunten bji de derd 

Topscorers najaarsreek 2009 
Jeugd 

Sem Peeters E2 17 
Ted Verbers F1 10 
Jesper Steeghs MP 8 
Bas Theeuwen C1 8 
Bas Janssen A1 7 
Timo Peeters MP 7 
Wilbert Daniëls E1 6 
Luuk Haegens F1 6 
Davey Michels E2 6 
Jack van den Munck-
hof A1 6 
Eefje Theeuwen E2 6 
Bjorn Cuppen E1 5 
Nick Geurts E1 5 
Jaimy Koek F1 5 
Bram Hermans D1 4 
Jimmy Hermans C1 4 
Dian Kleuskens F2 4 
Sjors van den Munck-
hof E2 4 
Len Peeters MP 4 
Jeroen Pernot E1 4 
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Maikel Roelofs C1 4 
Ruben Cox F2 3 
Joep Geurts B1 3 
Luc van Herpen F2 3 
Sem Kleuskens MP 3 
Luc Vervoort C2 2 
Abdulwahed Meidan-
wal C2 2 
 

TUSSENSTANDEN  
En omdat het zo’n fraai en on-
gewoon gezicht is hier toch maar 
even: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige teams (stand 15 okt.) 
 

2e - A1 
4e - E2 
4e - C1 

4e - Twed 
5e - F1 
7e - D1 
7e - E1 
8e - C2 
9e - F2 

10e - Derd 
10e - Dames 

1qe - B1 
12e -Verd 

 

WIST U DAT……  
� Niels Verheijen zaterdag 10 

oktober na de wedstrijd zijn 
moeder moest bellen om een 
lange broek te komen bren-
gen?  

� Een van zijn teamgenootjes 
per ongeluk Niels zijn broek 
had meegenomen? 

� Tim Camps via een waarom 
slalom-actie maar liefst 5 te-
genstanders en de keeper 
weet te passeren, maar hij 
dan helaas de bal naast het 
doel tikt? 

� De E1 nog niet zelf de veters 
van de schoenen goed kan 
strikken?   

� Dit al een paar keer een te-
gendoelpunt opgeleverd 
heeft?  

� Als er voortaan een veter on-
der de wedstrijd los raakt, 
deze speler gewisseld wordt? 

� Dit tot nog toe nog niet ge-
beurd is?  

� Deze maatregel dus wel lijkt 
te helpen. 

� Als de E1 de wedstrijd wint, 
het penaltyschieten verloren 
gaat?  

� Als de E1 de wedstrijd ver-
liest, het penaltyschieten ge-
wonnen wordt? 

� Sander Staaks op zondag 11 
oktober de 20-meter bokaal 
weer in zijn bezit heeft ge-
knald?  

� Jorrit K., alias Toivonen, 
graag doet “viemen”? 

� Wat dit ook moge zijn? 
� Trainer Erik van A. tijdens 

trainingen nog geregeld in het 
groen-wit  op het veld staat? 

� Dido J. na de overwinning op 
Olympia Boys in Ommel is 
gebleven om de overwinning 
te vieren?  

� Dennis Jillisen bij zijn debuut 
voor America maar liefst 2 x 
het net wist te vinden? 

� Jorrit in de bekerduels zeer 
trefzeker was?  

� Maar het net in de competitie 
nog wat minder laat bollen? 

� Stefan op zondag 11 oktober 
niet meespeelde vanwege een 
blessure?  

� Pieter hem daarop vroeg 
“kunde geej ok kapot daan?” 

� Bart eerst een penalty mist en 
nog geen 2 minuten later in 
zijn eigen strafschopgebied 
een penalty veroorzaakt? 

� Sjors op 20 september speler 
van de week was?  

� Zijn oma bij de loterij de bal 
gewonnen heeft?  

� Hij de bal van oma kreeg en 
na afloop van de wedstrijd er 
de handtekeningen van alle 
sterspelers van de ierst op liet 
zetten?  

� Volgens Tom Ummenthun 
zouden er dan niet veel hand-
tekeningen op komen, maar 
ze er toch allemaal op staan? 

� De bal ligt nu als aandenken 
op zijn kamer, en Sjors wil ie-
dereen nogmaals bedanken 
voor deze leuke middag. 

� Niels H. in de rust van een 
voetbalwedstrijd altijd hele 
erge honger heeft?  

� Dit voor iedereen in het 
kleedlokaal duidelijk te zien 
is? 

� De dames zondag 11 oktober 
hun eerste puntje behaald 
hebben? 

� Joep G. tegenwoordig op 
oranje schoenen rond rent? 

� Keeper van de B1 Nick Roe-
lofs is opgeroepen om een 
training bij VVV-Venlo mee te 
doen? 

� Boy van Heijster vanaf heden 
aan de leiding van de B1 is 
toegevoegd? 

� Jordi H. op 10 oktober voor 
het eerst weer mee voetbalde 
met de C sinds zijn sleutel-
beenbreuk in de voorberei-
ding? 

� Bart heel even topscorer van 
de twed is geweest?  

� Dit in de toekomst waar-
schijnlijk niet meer voor zal 
komen? 

� De selectie van AVV weer een 
nieuwe speler mag begroeten 
in de persoon van aanvaller 
Dennis Jillisen? 

� Dennis bij zijn debuut tegen 
SVEB 3 meteen 2 keer scoor-
de? 

� Hij er eigenlijk nog wel meer 
had mogen maken? 
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NIEUWE SPONSOR 
AMERICA E1 EN E2 

Slagerij Henk Aarts, de barbeque 
en vers vlees specialist uit Ame-
rica, sponsort de komende 3 
jaren  het E1 en E2 team van 
AVV America. 
Op de foto’s staan dhr. en mevr. 
Aarts rechtsboven op de foto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
oktober 2009 

 
1. Een speler staat buitenspel wan-
neer hij dichter bij de doellijn van de 
tegenpartij is dan: 
a) De bal, op het moment dat 
deze wordt gespeeld. 
b) De bal, op het moment dat hij 
deze ontvangt. 
c) De bal, wanneer hij deze heeft 
verloren en terug gaat om deze 
weer te kunnen spelen. 
d) Dat hij niet minimaal twee 
tegenstanders voor zich heeft op 
het moment dat hij de bal ont-
vangt. 
 
2. Mag de scheidsrechter een door 
hem gegeven waarschuwing onge-
daan maken? 
a) Ja, als hij ervan overtuigd is 
dat de waarschuwing ten on-
rechte is gegeven. 
b) Ja, als de aanvoerder van de 
tegenpartij accoord gaat. 
c) Nee, tenzij hij heeft verzuimd 
de aanvoerder van de waar-
schuwing op de hoogte te stel-
len. 
d) Nee, dit is onder geen enkele 
omstandigheid toegestaan. 
 

3. Tijdens een oponthoud in de wed-
strijd, bijvoorbeeld voor het nemen 
van een doelschop, hoekschop of 
inworp, loopt de bal leeg. Hoe dient 
de scheidsrechter nu te handelen? 
a) Het spel wordt hervat al naar 
gelang dit zou gebeuren indien 
de bal niet leeg was gelopen. 
b) De scheidsrechter zal altijd 
hervatten met een beginschop. 
c) De scheidsrechter zal altijd 
hervatten met een scheidsrech-
tersbal. 
d) De scheidsrechter zal hervat-
ten met een scheidsrechtersbal 
op de plaats waar de bal leeg 
liep. 
 
4. Een toeschouwer probeert binnen 
het doelgebied de bal tegen te hou-
den, die in het doel dreigt te gaan. Hij 
slaagt hierin. De bal rolt vervolgens 
over de doellijn buiten de palen. Wat 
is de spelhervatting? 
a) Een scheidsrechtersbal. 
b) Een doelschop. 
c) Een indirecte vrije schop op 
de plaats waar de bal geraakt 
werd. 
d) Een indirecte vrije schop van-
af elk willekeurig punt binnen 
het doelgebied. 
 
5. Een speler wordt buiten het speel-
veld behandeld voor een blessure. 
Wanneer en waar mag hij, als het 
spel is onderbroken, het speelveld 
weer betreden? 
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 mid-
denlijn. 

c) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
vanaf iedere willekeurige plek op 
een zij- of doellijn. 
d) Nadat hij toestemming heeft 
gekregen van de scheidsrechter 
alleen vanaf de doellijn. 
 
Roy 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Ouderavond 
Begin oktober hebben zowel 
voor de pupillen F, E en D de 
ouderavonden plaatsgevon-
den. Op deze ouderavond 
werd het reilen en zeilen van 
de organisatie bij de jeugd 
uit de doeken gedaan. Er 
werden een aantal regels 
toegelicht die ook in het in-
formatieboekje vermeld 
staan. En natuurlijk konden 
de trainers en leiders e.e.a. 
aan de ouders vertellen en 
was er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Heb je 
naar aanleiding van deze 
zinvolle avond nog vragen, 
neem dan gerust contact op 
met jeugdcoördinator Bart 
Hermans: 06 520 222 97.  

• Teamfoto’s 
Van alle jeugdteams zijn 
nieuwe foto’s gemaakt en 
deze zijn allemaal te vinden 
onder het kopje ‘downloads’ 
op de website van AVV. Van 
elke team is bij de teamin-
formatie ook een foto toege-
voegd. 



 

 ’t Avv-tje editie oktober 2009 Pagina 5 van 7 

• Nieuwe speler bij de C 
Vanaf begin oktober mogen 
wij een nieuwe speler bij de 
C-jeugd begroeten en dit is 
Luuk Hebben Luuk is afkom-
stig van de voetbalclub uit 
Meijel maar woont sinds deze 
zomer in America en traint 
vanaf oktober mee met de C-
jeugd. Zodra zijn overschrij-
ving is afgerond mag hij ook 
zaterdags mee voetballen. 

 
• 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.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Talentendagen VVV-Venlo 
Op maandag 26 oktober vin-
den de talentendagen van 
VVV-Venlo plaats en daar 
gaat zowel onze F-jeugd als 
onze E-jeugd weer met een 
6-tal spelers naartoe. De E 
wordt vertegenwoordigd door 
Bjorn, Wilbert, Nick G, Je-
roen, Nick J en Jasper en 
namens de F-jes gaan Jaimy, 
Ted, Luuk, Dennis, Sil en Ri-
chard hun talenten tonen. De 
E-jeugd speelt ’s ochtends 
hun toernooitje en de G-
jeugd ’s middags. Dit alles 
vindt plaats op het sportpark 
Bakenbos van TSC’04 in Te-
gelen.  

• Thema avond VVV-Venlo 
Op maandag 9 november 
vind weer de eerste thema-
avond van het nieuwe sei-
zoen bij VVV-Venlo plaats. 
Deze avond is speciaal be-
doeld voor de samenwer-
kingsverbanden en deze 
avond zal als hoofdthema 
“technische warming-up 
vormen” besproken worden. 
Heb je intersse om bij deze 
avond aanwezig te zijn, of 
heb je vragen, neem dan 
contact op met Bart Her-
mans. 

• Zaalvoetbaltoernooi De-
cember 
Op zaterdag 19 december 
vindt het jaarlijkse interne 
zaalvoetbaltoernooi voor de 
jeugd van AVV America weer 
plaats. De F-jeugd blijft net 
als andere jaren in America 
en speelt tussen 13.00u en 
15.00u in de gymzaal. De E 

t/m A-jeugd zullen hun toer-
nooi spelen in de Sporthal te 
Grubbenvorst waarbij de E-
jeugd om 8.30u van start 
gaat en de A-jeugd om 
15.30u klaar is. Exacte tijden 
en informatie krijgen jullie 
via de leiding te horen 

• www.avvamerica.nl 
Foto’s, verslagen, uitslagen, 
teaminformatie, etc. Je vindt 
alles op de website van AVV 
en de uitslagen en verslagen 
staan de avond van de wed-
strijd meestal al online. Lees 
en geniet ervan. En wil je zelf 
een keer een stukje schrij-
ven. Stuur dit dan gerust 
naar 
webmaster@avvamerica.nl 

• 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:A, 2:D, 3:A, 4:A, 5:C 

 
Nieuws 
De Chinese avond was dit keer 
dicht bij huis, maar er niet min-
der lekker om. Over de resulta-
ten kunnen we zeer tevreden 
zijn tot nu toe.  
Op 21 november brengt de Sint 
met zijn Pieten een bezoek aan 
de kleintjes van de veteranen. 
De wedstrijd vervalt dan.  
 
Agenda: 
31 oktober  
America – FCV (’t Ven).  
7 november 
Meterik – America 
14 november 
America – TSC ‘04 
21 november 
Sinterklaas op bezoek bij de 
kleintjes (wedstrijd vervalt)  
28 november 
Wittenhorst A – America 
5 december  
America – Achates 
12 december 
Melderslo – America 
19 december  
Lottum - America 
 
Voor de supporters: onze 
thuiswedstrijden beginnen in 
principe altijd om 17 uur. Als het 
te donker wordt, maken we het 
licht gewoon aan.  
 
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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GEKNIPT VOOR U: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPELER VAN DE WEEK 
Speler van de week  
op zondag 20 september 
 
Voor de wedstrijd America 1 – 
RKDSO 1, is Sjors v/d Munckhof 
speler van de week: 
Ik ben Sjors van de Munckhof en 
uitgekozen om 20 september 
speler van de week te zijn. Ik 
ben 8 jaar. Mijn hobby’s zijn: 
voetbal, crossen, tv kijken , papa 
helpen in de kas en in de speel-
kamer spelen. Verder ben ik fan 
van PSV en zit ik bij de PSV 
Phoxy club. Mijn lievelingsspeler 
is Dirk Marcellis. Zelf speel ik in 
de E2 en sta ik het liefst in de 
aanval.  
 
Speler van de week  
op zondag 4 oktober 
Voor de wedstrijd America 1 - 
RKPVV 1, is Hewad Meidanwal 
speler van de week. Ik ben He-
wad Meidanwal en uitgekozen 
om 4 oktober speler van de week 
te zijn. Ik ben 8 jaar. Mijn hob-
by’s zijn: voetballen, buiten spe-
len en computeren. Ik ben fan 
van PSV. Mijn lievelingsgerech-
ten zijn: spaghetti, friet en kip-
corn. Mijn lievelingskleur is: 
groen. Verder speel ik in de F2 
en sta het liefst in de aanval 
 

 
 
 

Beste AVVers en AVVsters 
 
De sinterklaasavond komt er 
weer aan en wel op 27 novem-
ber 2009. Dit spektakel is weer 
te bewonderen in de kantine.  

Wij hopen dat jullie dit jaar al-
lemaal aanwezig zijn op deze 
gezellige sinterklaasavond.  

Aanvang: 21.00 uur 

Einde:  00.30 uur 

Sluiting:  01.00 uur 
Entree:  16.00 euro 
Allemaal tot 27 november!  
 

De Activiteitencommissie 

  
SINTERKLAASMIDDAG 

VETERANEN EN F-JEUGD 
De Sinterklaasmiddag voor de 
kinderen van de veteranen en 
voor de F-jeugd vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 21 novem-
ber a.s.  in de kantine.  
 
Aanvang: 15:00 uur. 
 
 

TIP VOOR SINTERKLAAS 
In de kantine kan Sinterklaas 
ook nog terecht voor: 
 
Grote voetbaltas € 30,-- 
Kleine voetbaltas  
voor E en F € 25,-- 
Toilettas € 5,-- 
Paraplu € 7,50 
Voetbalsokken  
€ 3,50 
Nog enkele sjaals  
(de laatste!!!) € 10,--  
 
Tel. 4641212 of Antoinette 
(4641498 of 0614737598) 
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Uit de oude doos okt. 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 interes-
sante foto’s, neem dan even 
contact op met Hay Mulders 
De komende maanden komen 
een aantal foto’s terug in het 
AVV’tje. 
 
De 1e foto (midden): C1-jeugd 
op toernooi in Grashoek in 1978. 
Zij werden 3e in de competitie en 
op dit toernooi verloren ze in de 
finale van Panningen C1.  
Staand v.l.n.r.:. Geert Mulders, 
Mathieu Janssen, Gert Smedts, 
Pedro v/d Sterren, Wil Derks, 
Peter Wijnhoven (leider, trainer).  

Zittend v.l.n.r..Vidur Choté, John 
Peeters, Ben Kleuskens, Pieter 
Jan Verbers, Twan Verbruggen, 
Ad Derix en Richard Kleukens.  
 
De 2e foto (onder) is van het 1e 
elftal uit eind 70-er jaren.  
 
Staand v.l.n.r.: Arno Bouten 
(trainer), Peter Wijnhoven, Piet 
Kuenen, Pieter Vervoort, Jac Ke-
ijsers, Hay Mulders, Lei Chraen-
mehr, Piet Bouten, Piet Wijn ho-
ven, Hans Schattorjé (masseur, 
psycholoog), Joep Wijnhoven 
(keeper). 
 
Gehurkt v.l.n.r.: Piet Keijsers 
(grensrechter, leider), Joop 
Wijnhoven, Jac Derix, Martin v/d 
Homberg, Thijs Camps en Mart 
Wijnhoven 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


