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VAN DE REDACTIE 
Terwijl de Sint amper zijn hielen 
heeft gelicht om weer naar het 
warme Spanje te vertrekken zit-
ten wij hier met regen en wind 
en worden de verblijven op en 
rond de voetbalvelden er niet 
prettiger op. Hortend en stotend 
wordt dan ook het einde van de 
najaarscompetitie bereikt; afge-
lastingen zijn als gevolg van het 
natte weer aan het orde van de 
dag. Maar we gaan weer lang-
zaam de goede kant op en voor 
je het weet staat het voorjaar 
weer voor de deur en kan er op 
het verse gras weer lekker wor-
den gebald. Voor de jeugd zit de 
najaarscompetitie er nu op. De 
resultaten kun je verderop in dit 
AVVtje lezen. Dit geldt ook voor 
de verrichtingen van onze senio-
renteams. Wat dat betreft mo-
gen we niet ontevreden zijn. 
Zowel ons 1e en 2e doen nog 
volop mee voor de titel. Het 3e, 
4e en dames hebben het wat 
lastiger in hun respectievelijke 
klasse maar ook die hebben al-
len de 1e puntjes al binnen. Met 
name de 1e overwinning van het 
4e op titelkandidaat W’’horst 9 
werd daarbij op uitbundige wijze 
gevierd. 
Wij wensen iedereen hele fijne 
feestdagen en een sportief, bles-
surevrij en gelukkig 2010. 
  

Redactie AVVtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 
December 2009 

• Meubilair  
Zoals jullie wellicht gezien 
hebben heeft de kantine een 
geheel nieuw aanzicht gekre-
gen door de aanschaf van 
nieuw meubilair. De kantine 
is voorzien van nieuwe tafels, 
stoelen en krukken en deze 
zijn op maandag 23 novem-
ber in de kantine geplaatst.  
Het meubilair dat in de kan-
tine stond wordt onder de le-
den verkocht. Elders vinden 
jullie hierover meer informa-
tie. 

 
• America in Beweging  

De leden van de stichting 
America In Beweging zijn 
zich momenteel aan het bui-
gen over de exploitatiemoge-
lijkheden van hun plannen. 
Verenigingen, scholen en an-
dere doelgroepen worden be-
naderd en geïnformeerd over 
hun plannen. Dit moet de 
stichting een beter beeld ge-
ven over de haalbaarheid van  

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
• hun ambities. Wordt ver-

volgd. 
  
• Cursus AED / BHV  

Een jaar geleden hebben ver-
schillende leden van AVV de 
cursus AED (defibrillator) ge-
volgd. Voor hen is het nu tijd 
om een herhalingsles te vol-
gen. Zij hebben hier inmid-
dels persoonlijk bericht van 
gehad. Ook voor beginners is 
het mogelijk de cursus AED 
te volgen. Hiervoor is geen 
vooropleiding (EHBO/BHV) 
nodig. Bij voldoende aanmel-
dingen zal in januari de cur-
sus weer gegeven worden. 
Ook willen we weten of er 
animo is voor het volgen van 
een BHV cursus. Voor beide 
cursussen, AED en/of BHV, 
kun je contact opnemen via 
Peter.Hesp@home.nl of 06-
54221034. 

 
• Grote Clubactie                                

De Grote Clubactie was dit 
jaar zeer succesvol. De junio-
ren van de A1 hebben alle 

550 loten weten te verkopen 
en daarmee heeft de club 
een leuk centje verdiend. Wij 
hopen dan ook dat jullie als 
leden ook in de prijzen zijn 
gevallen. De trekking heeft 
plaatsgevonden op 26 no-
vember j.l. Kijk snel op 
http://www.clubactie.nl en 
vul je lotnummer in om te 
kijken of je prijs hebt. 
 

• Oproep E-mailadressen 
Om onze administratie verder 
up-to-date te brengen vragen 
wij alle leden (vrijwillig) om 
hun E-mailadres door te ge-
ven aan Walter Peeraer via 
ledenadministra-
tie@avvamerica.nl   

 
• Winterstop  

De winterstop voor zowel de 
jeugd als de senioren duurt 
vanaf maandag 21 december 
t/m zondag 10 januari. Ge-
durende deze 3 weken zal er 
niet getraind worden. Het is 
aan de leiding om te bepalen 
wanneer er met trainen ge-
start gaat worden. Daarover 
wordt iedereen door de lei-
ding geinformeerd.  

 
• Gezocht: secretaris   

Met ingang van het volgende 
seizoen te stopt onze secre-
taris Kim Baten. Wij zoekt 
daarom een nieuwe secreta-
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ris. Meer weten? Neem con-
tact op met Mart Peeters, T 
077 464 1803.  

 
• Teamfoto’s   

Gedurende de najaarsreeks 
zijn van alle jeugd en senio-
renteams nieuwe foto’s ge-
maakt. Deze vindt je op onze 
website.  
 

• Websitebeheerder 
Het beheer van de website 
wordt 1 januari 2010 over-
genomen door Roy Keijsers. 
Voortaan die alle nieuwsbe-
richten, uitslagen, verslagen, 
foto’s, documenten en ande-
re zaken voor de website 
communiceerd te worden 
naar Roy. Informatie per mail 
sturen aan 
webmaster@avvamerica.nl
  

• E-mailadressen website 
De E-mailadressen van de 
bestuursleden en commissie-
coördinatoren zijn allemaal 
gewijzigd en gelinkt aan 
@avvamerica.nl. Zo bereik je 
altijd de juiste persoon met 
je vragen, zeker wanneer er 
functiewijzigingen plaatsvin-
den. Je vindt de contactge-
gevens van al deze persoon 
op www.avvamerica.nl onder 
‘organisatie’.  

• Jaarvergadering  
 

• 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 
 
 

TUSSENSTANDEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPSCORERS  
SEIZOEN 2009/2010 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT……  
� Paul Noordijk eindelijk weer 
speelminuten mag maken?  

� Trainer E v Asten af en toe op 
zondagochtend in een roze 
shirt over de Limburgse velden 
struint?  

� Siem v.d. Homberg keepers-
trainingen geeft aan Jop van 
Berlo? 

� Dat dit in de laatste wedstrij-
den al goed te zien is. Jop duikt 
en rolt de laatste tijd al zeer 
professioneel. 

� Mark G de pasjes van de C-
spelers vergeten was in de 
wedstrijd tegen United? 

� Jacquline C. en Marleen T. zijn 
teruggereden om ze op te ha-
len?  

� Ze in een PLUS-tas op de ach-
terbank stonden van Mark zijn 
auto, maar Jacqueline dit niet 
gehoord had en vervolgens het 
hele "handschoenen laadje" 
uitgekamd heeft op zoek naar 
de pasjes?  

� Ze het laadje met geen moge-
lijkheid meer dicht kreeg toen 
ze weer alle spullen had terug-
gedaan?  

� Mark dus wel zijn pasjes had 
maar daarna bij terugkomst in 
America zijn laadje opnieuw 
moest gaan herindelen? 

� Roy Theeuwen jr. zaterdag 7 
november 3 wedstrijden achter 
elkaar heeft gefloten?  
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� Er echter nog steeds geen bla-
ren op zijn lippen zichtbaar wa-
ren? 

� Sander Staaks Mark G mocht 
vervangen tijdens de wedstrijd 
naar Liessel (van de C 1 )? 

� Liessel die dag kampioen kon 
worden?  

� Liessel met bijna allemaal dub-
bele cijfers won van vorige te-
genstanders?  

� Sander tot de rust als een trot-
se pauw rond paradeerde om-
dat de stand nog steeds 0-0 
was, want het kon natuurlijk 
aan de coaching liggen.... ? 

� Echter in de tweede helft na 
ettelijke minuten de euforie al 
spoedig verdween en America 
toch nog verloor met 0-5? 
Jammer Sander we hadden het 
je zo gegund! 

� Richard Nellissen niet alleen 
goed is in voetballen maar ook 
in pompoenen kweken?  

� Hij de grootste pompoen ge-
kweekt heeft van Horst aan de 
Maas?  

� Niels Korver niet alleen van 
voetballen houdt maar ook van 
planten verzamelen?  

� Hij het mooiste herbarium had 
van Horst aan de Maas!!!?  

� Deze twee E-2 spelers beloond 
werden met een mooie beker 
uitgereikt door de Burgemees-
ter? 

� Mirre Geurts goed bezig is de 
laatste tijd...in 3 wedstrijden 
maar liefst 7 x gescoord!!? 

� De Sinterklaasavond van de 
senioren erg gezellig was met 
zeer leuke optredens?  

� Johan Derksen zijn snor af en 
toe los laat?  

� Er al meerdere malen een grote 
haas op het hoofdveld is gesig-
naleerd?  

� De winterstop minimaal van 21 
dec ’09 t/m 10 jan. 2010 
duurt?  
 

JEUGDVOETBALDAGEN 
Jeugdvoetbal 
dagen Hegelsom 
en Horst 
 
Van 30 augustus 
tot en met 3 sep-

tember 2010 vinden weer de 
Jeugdvoetbaldagen plaats in 
Hegelsom en Horst. Kinderen die 
geboren zijn tussen 1 juli 1995 
en 1 juli 2003 kunnen hieraan 
deelnemen. 
De spelers die al vaker mee heb-
ben gedaan hebben inmiddels 
het inschrijfformulier op de mail 
gehad.  
Voor degenen die ook nog inte-
resse hebben. Er liggen vanaf 
7 december inschrijfformulie-
ren en een begeleidende brief 
in de kantine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
December 2009 

Het jaar 2009 is alweer bijna ten 
einde. Namens de scheidsrech-
ters van AVV America willen wij 
iedereen fijne feestdagen en al-
vast een gelukkig 2010 wensen. 
 
1. De scheidsrechter fluit per 
ongeluk en wil zijn fout her-
stellen. Dat kan door: 
a) Te roepen “doorspelen”. 
b) Het geven van een scheids-
rechtersbal op de plaats waar de 
bal was op het moment dat de 
scheidsrechter floot. 
c) Het geven van een vrije schop 
aan de partij die op dat moment 
in balbezit was. 
d) Door snel weer te fluiten. 
 
2. Mag een speler op hetzelf-
de moment worden aangeval-
len 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, dus in strijd 

om de bal en schouder tegen 
schouder. 
d) Nee, de scheidsrechter moet 
een scheidsrechtersbal laten uit-
voeren. 
 
3. De doelverdediger stopt al 
vallend een schot van een 
aanvaller. Het schot is echter 
zo hard, dat de bal van zijn 
borst stuit. Op ongeveer 1 
meter afstand staat een ver-
dediger. Deze stopt de bal 
met de voet, waarna de doel-
verdediger de bal weer snel 
oppakt. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Hij bestraft de doelverdediger 
met een indirecte vrije schop 
wegens het tweemaal spelen van 
de bal. 
b) Hij laat doorspelen. 
c) Hij bestraft de verdediger met 
een indirecte vrije schop wegens 
het toespelen van de bal naar de 
doelverdediger. 
d) Hij bestraft de doelverdediger 
met een indirecte vrije schop 
wegens het met de handen aan-
raken van een “terugspeelbal”. 
 
4. Een speler die zich op de 
zijlijn bevindt, beledigt op 
grove wijze een wisselspeler 
van de tegenpartij die zich in 
de dug-out bevindt. De 
scheidsrechter hoort dit en 
onderbreekt hiervoor het 
spel. Hij beslist nu juist als 
hij: 
a) De speler een waarschuwing 
geeft en het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal. 
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b) De speler van het veld stuurt 
en het spel hervat met een di-
recte vrije schop. 
c) De speler van het veld stuurt 
en het spel hervat met een indi-
recte vrije schop. 
d) De speler van het veld stuurt 
en het spel hervat met een 
scheidsrechtersbal. 
 
5. Nadat de doelverdediger is 
gepasseerd, wordt de bal 
door een verdediger, die op 
de doellijn tussen de palen 
staat, met de handen het 
speelveld ingeslagen en komt 
voor de voeten van een aan-
valler terecht, die alsnog 
weet te scoren. Wat beslist 
de scheidsrechter? 
a) Doelpunt. 
b) Doelpunt en een vermaning 
voor de verdediger. 
c) Doelpunt en een waarschu-
wing voor de verdediger. 
d) Doelpunt en de verdediger 
wordt weggezonden. 
 

Wil jij de nieuwe 
Roelof Luinge, of 
Pieter Vink worden 
en lijkt het je wat 
om wedstrijden te 
leiden geef je dan 
op voor een 
scheidsrechters-
cursus. Deze cur-
sus duurt maar 8 

avonden en wordt meestal in de 
buurt gegeven.  
 
Informatie en opgave via 
rjtheeuwen@home.nl. 
 
Roy 

MEDEDELINGEN 
JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Winterstop /  
voorjaarsreeks 
De winterstop voor de jeugd 
duurt vanaf maandag 21 de-
cember t/m zondag 10 ja-
nuari. Het is aan de leiding 
om te bepalen wanneer er 
met trainen gestart gaat 
worden. Daarover wordt ie-
dereen door de leiding gein-
formeerd.  
Pupillen (F en E) starten 
met de competitie op zater-
dag 27 februari. De laatste 
wedstrijd is op zaterdag 1 
mei.  
Junioren en D-elftallen 
starten met de competitie op 
zaterdag 6 februari en ver-
volgens op zaterdag 27 fe-
bruari. De laatste wedstrijd 
is op zaterdag 8 mei.  
De complete kalender down- 
load je via de avv-site.  
Toernooi: in de maand mei 
zal elk team aan minimaal 1 
toernooi deelnemen.  

 
• Intern Zaalvoetbaltoer-

nooi  AVV Jeugd  
Dit interne zaaltoernooi vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 19 
december. 
De F-jeugd speelt in de gym-
zaal in America tussen 
13.00u-15.00u. 
De E-jeugd t/m de A-jeugd 
gaan naar de sporthal in 
Grubbenvorst tussen  
08.30u-15.30u 
E-jeugd: 08.30u – 09.45u 
D-jeugd: 09.45u – 11.00u 
C-jeugd: 11.00u – 13.00u 

B-jeugd: 13.00u – 14.15u 
A-jeugd: 14.15u – 15.30u 

 
• Voorjaarsreeks –          

Mini   Pupillen 
Na de winterstop willen wij 
graag met 2 teams Mini Pu-
pillen gaan voetballen. Voor 
de winter hebben we dit met 
1 team gedaan en ging Geert 
Peeters als leider mee. Willen 
we na de winterstop met 2 
teams gaan voetballen dan 
moeten we daar minimaal 1 
leider erbij krijgen die Geert 
wil assisteren bij het begelei-
den van deze Mini’s. Wan-
neer we hiervoor niemand 
kunnen vinden, kunnen we 
helaas niet met 2 teams 
gaan voetballen. Heb je inte-
resse, neem dan contact op 
met Antoinette Poels (077 
464 1498) of Bart Hermans 
(06 520 222 97). 

 
• 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 webmas-
ter@avvamerica.nl 

 
• www.voetbal.nl 

Per 16 november worden alle 
KNVB-amateurwedstrijden 
verschoven van www.knvb.nl 
naar www.voetbal.nl. De 
voetbalwedstrijden van de 

pupillen, junioren en senio-
ren zijn verschoven. Raad-
pleeg voetbal.nl voor alle of-
ficiële KNVB informatie. Mijn 
KNVB.nl leden hebben tot 16 
november de tijd om hun ac-
count mee te verhuizen naar 
voetbal.nl. Dit doe je als 
volgt: 
1) kies de subsite van je 
voorkeur (pupillen, junioren 
of senioren), 2) vul rechtsbo-
ven in de site je KNVB.nl ge-
gevens in (e-mailadres en 
wachtwoord) en klik op 'IN-
LOGGEN' en 3) doorloop de 
vijf stappen om je account te 
verhuizen. Wil je meer weten 
van voetbal.nl, klik dan hier 
voor het introfilmpje. Vanaf 
nu is voetbal.nl dé site voor 
het amateurvoetbal. 

 
• Blessurepreventie 

Op de website 
www.voorkomblessures.nl 
vindt je veel informatie over 
blessures en ook een hand-
leiding blessurepreventie te 
downloaden via www.knvb.nl  
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• Verzorging Voetbalschoe-
nen 
Enkele tips betreffende de 
verzorging van voetbal-
schoenen.  
Laat de voetbalschoenen 
nooit in de sporttas liggen. 
Maak de schoenen met een 
vochtige doek en eventueel 
met een borstel schoon.  
Voor het drogen van de voet-
balschoenen moet u de bin-
nenzool (indien mogelijk) er-
uit halen en de schoen vullen 
met krantenpapier en in een 
droge ruimte plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na enige uren deze weer 
verwijderen.  
Bij lederen voetbalschoenen 
geldt dezelfde verzorging als 
bovenstaande plus dat deze 
af en toe met een beetje le-
dercreme of schoenpoets 
verzorgt moet worden.  
LET OP: plaats de voetbal-
schoenen NOOIT op of onder 
de verwarmingselementen of 
andere warmtebronnen. 

 
• 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.  

  
• Seizoen 2010-2011 

Het huidige seizoen is nog 
maar halverwege, maar toch 
zijn we al langzaam aan het 
kijken naar het seizoen 
2010-2011. Hoe eerder je 
deze situatie bekijkt, des te 
beter kun je knelpunten voor 
het nieuwe seizoen aanpak-
ken. Vanuit dat oogpunt is 
het zeer belangrijk dat spe-
lers en leiders die al weten 
dat ze voor het nieuwe sei-
zoen andere plannen hebben, 
dit tijdig doorgeven aan de 
club. Meld dit in elk geval bij 
je trainer of bij de jeugdco-
ordinator (Bart Hermans). 
Let op: afmelden gebeurd al-
tijd via het 
(jeugd)secretariaat. 

 

OPLOSSINGEN  
Spelregelvragen  
Roy Theeuwen 

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

SANDERS HOEKJE 
 
 
 
 
 
 
 

Hij was even afwezig maar San-
der is weer terug met een paar 
leuke mopjes. Veel leesplezier ! 
 

Bruine ogen 

Stel u voor: een huisgezin met 
13 kinderen. Allemaal even ge-
zond en allemaal blinken ze wel 
ergens in uit. Maar de tweede-
jongste, Hendrik, is altijd een 
beetje anders geweest. Hij had 
bijvoorbeeld bruine ogen terwijl 
de anderen allemaal blauwe 
ogen hadden. Niemand had er 
echt bij stil gestaan maar toch... 
Op een slechte dag ligt de moe-
der op sterven... 

De vader zit naast haar bed en 
houdt haar hand vast. Plotseling 
vraagt hij haar: "Truus, ik moet 
je echt wat vragen, maar het is 
een heel delikate vraag." Truus 
zegt: "vraag maar, Albert.." Al-
bert zegt: "Wel kijk.. je hebt het 
waarschijnlijk zelf ook gezien, 
onze Hendrik is altijd anders 
geweest als onze andere kinde-
ren. 

Ik MOET het weten, vrouwtje, 
heeft hij een andere vader als de 
rest?" 

De vrouw zucht en knikt: "Ja" 

Albert schrikt een beetje, maar 
blijft toch kalm, gezien haar toe-
stand. Dan vraagt hij: "Ken ik 
hem?" Truus knikt opnieuw.  
Albert aarzelt even en vraagt 
dan: "Wie is dan Hendrik's va-
der?  

Truus kijkt hem recht in de ogen 
en zegt: Jij. 

 

10 SYMPTOMEN VAN DOMME 
BLONDJES: 

1) Kijkt 30 minuten naar een 
pak sinaasappelsap omdat er 
staat "geconcentreerd". 

2) Wordt neergestoken in een 
shoot-out. 

3) Struikelt over een draadloze 
telefoon. 

4) Studeert voor een bloedtest 
en zakt. 

5) doet 2 uur over 60 Minuten. 

6) Vind een zaklamp op zonlicht 
uit. 

7) Stuurt een fax met een post-
zegel. 

8) Verkoopt de auto voor benzi-
ne geld. 

9) Probeert een vis te verdrin-
ken. 

10) Probeert M&M`s op alfabeti-
sche volgorde te leggen. 
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Sjefke d’n Belg 

Sjefke, een Belg die in Nederland 
woont, gaat voor het eerst in 
Nederland naar school. Hij is 
bang dat hij dommer is dan de 
anderen, maar zijn moeder stelt 
hem gerust.  
''Gij als Belg hebt een streepke 
voor op die Hollanders'', zegt ze.  
 
Op de eerste dag vraagt de juf-
frouw wie het alfabet op kan 
zeggen. Sjefke steekt zijn vinger 
op en zegt het alfabet zonder 
ook maar 1 fout op.  
Als hij 's middags thuis komt 
zegt zijn moeder: ''Awel, ziede 
nou, dat komt omdat gij een 
Belg zijt."  
 
De volgende dag vraagt de juf 
wie tot 10 kan tellen. En Sjefke 
telt keurig tot tien.  
's Avonds zegt zijn moeder: 
''Kijk dat komt allemaal omdat 
gij een Belg zijt."  
 
De volgende dag is er gymles. 
Na afloop staat Sjefke met de 
andere jongens onder de douche 
en komt tot de ontdekking dat 
hij een grotere piemel heeft dan 
de anderen.  
's Avonds vraagt Sjefke aan zijn 
moeder: ''Awel komt dat omdat 
ik een Belg ben?'' ''Nee Sjefke,'' 
is het antwoord, '' Dat komt om-
dat gij 18 bent en de anderen 
nog maar 6!!!"…………………………… 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
Jawel, hoor. We hebben er weer 
een opa bij bij de veteranen. 
Fred Peek feliciteren we met 
kleinzoon Daan, zoon van Bram 
en Nancy in Nieuw Amsterdam.  
 
Intussen is Robert, onze andere 
kersverse opa,  weer terug van 
alweer een trip naar Australie. 
Mooi kleinkind met zwarte haren. 
Opa is waarschijnlijk flink jaloers 
hierop. Welcome back.  
 
Verder is er weinig sportief 
nieuws te melden. Vanwege de 
weersomstandigheden is er niet 
of nauwelijks gevoetbald.  
We kunnen wel melding maken 
van een spectaculair optreden 
van de Veteranen tijdens de af-
gelopen Sinterklaasavond. Som-
migen deinzen niet terug voor 
wat halsbrekende toeren.  
 
Agenda: 
3 januari 2010  
Nieuwjaarsbijeenkomst AVV  
23 of 30  januari 2010 
Jaarvergadering veteranen 
Begin  maart 2010 
Weer de wei in  
 
We wensen iedereen fijne 
feestdagen toe en veel ge-
zondheid en sportiviteit voor 
2010. 
 
Bestuur, leider, grensrechters 
en spelers van de Veteranen 
 

VERKOOP OUD 
KANTINEMEUBILAIR 

Het nieuwe meubilair in de kan-
tine heeft met de Sinterklaas-
avond zijn vuurdoop goed door-
staan. De oude meubels staan 
inmiddels opgeslagen en wach-
ten op een nieuwe bestemming. 
Wij willen alle leden een gelijke 
kans geven om deze meubels 
(tegen een kleine vergoeding) 
over te nemen Het gaat hier om 
10 tafels (10 0 x 70 cm), 50 lich-
te en 9 donkerbruine stoelen, 4 
barkrukke n met leuning en 15 
barkrukken zonder. 
Heb je interesse in één of meer-
dere meubelstukken, geef dit 
dan tot uiterlijk 3 januari door 
via peter.hesp@home.nl of 
schriftelijk p.a. Past. Jeuken-
straat 40. Vermeld duidelijk je 
naam, wat en hoeveel je wilt. 
De prijzen: € 3,= per stoel, € 
5,= per tafel of barkruk. 
Zijn er meer inschrijvingen dan 
meubels, dan worden deze per 
loting toegewezen. De betreffen-
de geïnteresseerden worden 
hiervan voor 6 januari op de 
hoogte gebracht. Op 10 januari 
kunnen de meubels tussen 
11.00 en 12.30 uur bij de kan-
tine opgehaald worden tegen 
contante betaling. Hier geldt het 
principe: “wie het eerst komt, 
het eerst maalt”. Kun je op de 
aangegeven tijd niet of heb je 
nog vragen, neem dan contact 
op met Peter Hesp. 
 
We hopen op deze manier ieder 
een zo eerlijk mogelijke kans te 
geven om ons oude meubilaire 
een nieuw leven te geven. 

AVV AKTIVITEITENGROEP 
Ouderwets gezellig, zo kunnen 
we de Sinterklaasavond van 27 
nov. j.l. wel noemen. Het was 
werkelijk volle bak, en het was 
goed zitten op ons nieuwe meu-
bilair. Nadat de Sint met zijn 
Pietjes was binnengehaald kon 
het feest beginnen. De spits 
werd afgebeten door de A1. Puur 
entertainment van grote klasse. 
Als ze zo zouden voetballen kon-
den we hier in America wel tri-
bunes gaan bouwen. Ze wisten 't 
publiek goed te bespelen, en in 
no time zat de stemming er goed 
in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna volgden (in willekeurige 
volgorde) Het 1e met een prach-
tige persiflage op Voetbal Inter-
national. En nu maar hopen dat 
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Eric die geel/zwarte sokken ook 
aantrekt. De  spannende speel-
film van het 2e. handelend over 
de vraag; Waar is onze 20 meter 
bokaal? Het enige mysterie dat 
opgelost werd was dat van hoe 
die gaten in 't hoofdveld komen. 
De Derd kwam met 'n variant op 
"Ik hou van Holland". Erg leuk 
gedaan maar laat in 't vervolg 
die troep maar achterwege. Wij 
hebben ons 't schompes ge-
poetst. De Verd bleek over meer 
zang dan voetbaltalent te be-
schikken. Erg leuk gedaan jon-
gens. De dames wisten de aan-
dacht van Sint wel heel erg te 
trekken met een liedje over tie-
ten. Sint vergat het hele num-
mer lang om van zijn bier te 
drinken. Ik ben bang dat me-
vrouw Sint hier ‘s nachts nog 
heel wat mee te stellen heeft 
gehad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenslotte als afsluiter ons aller 
veteranen. De Buikmannen ga-
ven een dampend optreden weg. 
Zo heftig zelfs dat een van de 
artiesten na afloop van emotie 
omviel. Hierna kwam de prijsuit-
reiking, en na kort beraad kwam 
de jury tot besluit dat de A1 als 
winnaars uit de bus kwamen. 
Proficiat jongens. We kunnen 
terug kijken op een m.i. werve-
lende avond die zeker weer een 
vervolg zal krijgen.  
  
In verband met de Kerstmarkt in 
America is besloten om de 
TOEPAVOND te verplaatsen naar 
Dinsdagavond 29 December om 
20.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus als lekker toetje na het 
kerstdiner en een smaakmakend 
voorafje voor oudejaarsavond 
kom je naar de kantine  en wie 
weet wordt jij de nieuwe toepko-
ning van A.V.V. 
  
3 Januari is er Nieuwjaarsrecep-
tie in de kantine vanaf 13.00 uur 
Zie de uitnodiging hiervoor ver-
derop in dit AVVtje.  
 
De Aktiviteitengroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 40    
DECEMBER 2009 

 
Uit de oude doos DEC. 2009  
 
Op de laatste pagina van dit 
AVVtje weer een tweetal foto’s 
uit de oude doos.  
 
Dit keer zijn we aanbeland in het 
seizoen 1991-1992 en hebben 
we de foto van een  jeugdteam 
en van een seniorenteam gevon-
den: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
America  D1  
Boven v.l.n.r. Chrétien Pouwels, 
Bart Manders, Lody Pouwels, 
Servier Klunk, Peter Sanders, 
Maarten Keijsers en leider / trai-
ner Ruud Vermeer.  
Onder v.l.nr. Bram Peek, Ward 
Derix, Paul Rongen, Bjorn Ver-
steegen en John Minten. 
 
America 5 (De viefd) 
Boven vlnr: Jan Hermans, Peter 
Geurts, Bon Vervoort, Marc 
Derks, Jan Hermans, Robert 
Houben, Hennie Seweuster, 
Hubert v/d Homberg en Sponsor 
M. Frenssen (Hap en Stap) . 
 
Onder, vlnr: Louis Claassens, 
W. Dohmen, Jan Jeurissen, Wiel-
ke Keijsers, Marcel Derks en Rob 
de Swart.  

Beste leden, en fam ilie,

Namens AVV America willen wij jullie van harte 
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie om het nieuwe 

voetbaljaar op een gezellig manier in te luiden.

W anneer: zondag 3 januari 2009  
Aanvang: 13.00 uur
Locatie  : kantine van Sportpark “Erica”

W e zien jullie graag op 3 januari 

AVV America
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