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VAN DE REDACTIE 
Koning Winter regeerde de afge-
lopen maanden met harde hand 
ons land. Gevolg was dat het 
door de KNVB geplande competi-
tieschema danig in de war werd 
geschopt. Maar inmiddels lijkt de 
winter op zijn retour te zijn en is 
de competitie weer hervat. Maar 
door het groot aantal afgelastin-
gen zal er toch her en der inge-
haald moeten gaan worden. Zo 
staat er bijvoorbeeld voor 2e 
Paasdag een volledig programma 
op de agenda. Hou dus voor 
eventueel ingelaste wedstrijden 
de website www.avvamerica.nl 
goed in de gaten zodat je niet 
voor verrassingen komt te staan. 
 
Wij wensen alle teams met hun 
begeleiders heel veel succes bij 
het vervolg en de afronding van 
seizoen 2009/2010 
  

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 
Maart 2009 

• Oude meubilair verkocht   

In januari is het oude meubi-

lair uit de kantine van AVV 

ter verkoop aangeboden aan 

de leden. Van het aanbod is 

goed gebruik gemaakt. De 

stoelen en tafels die na de 

verkoop voor de leden nog 

over waren, zijn op markt-

plaats gezet. Een dag later 

was er een bod … uit Ameri-

ca! Al het ‘oude’ meubilair is 

nu verkocht.    

 

• Contributie 

Tijdens de algemene leden-

vergadering van 18 septem-

ber 2009 is onder meer de fi-

nanciële situatie van AVV be-

sproken. Eén onderdeel 

daarvan is de contributie. Er 

is besloten nog maar één 

korting van 50% toe te pas-

sen. Andere constructies 

rondom contributie komen te 

vervallen. Voor niet actieve 

leden met een officiële func-

tie betekent dit een korting 

van 50% op 45 euro, het  

bedrag dat steunende leden 

aan contributie afdragen.  

Uit diversen gesprekken is 

gebleken dat veel vrijwilli-

gers het besluit respecteer-

den, maar het vreemd von-

den dat AVV ouders van 

jeugdleden vroeg om jeugd-

leider te worden en dat ze 

daarvoor ook een financiële 

bijdrage vroegen.  

 

Het bestuur heeft besloten 

voor deze groep een uitzon-

dering te maken, omdat deze 

ouders veelal het team van 

hun kind  een aantal jaar be-

geleiden als  jeugdleider en 

vaak nog extra kosten maken 

die zij niet declareren. Deze 

groep vrijwilligers wordt ge-

vraagd of zij lid willen wor-

den van AVV en of zij bereidt 

zijn om de contributie van 

steunend lid (45 euro) met 

50% korting te betalen, ech-

ter zij zijn dat niet verplicht.   

 

• Contract Erik van Asten 

verlengt  

Het contract met hoofdtrainer 

Eric van Asten is verlengd 

voor het seizoen 2010 - 

2011.  

 

• Cursus AED / BHV  

Een aantal leden van AVV 

heeft de herhalingsles voor 

het gebruik van de AED ge-

volgd. Daarnaast hebben een 

aantal leden de cursus voor 

de eerste keer gevolgd. Deze 

cursussen worden voor diver-

se verenigingen gezamenlijk 

georganiseerd in de kantine 

van AVV. AVV is tevreden 

over het animo en de leden 

die hieraan deelnemen!  

 

Dank voor jullie inspanning 

en betrokkenheid.  

 

• Nieuwe geluidsinstallatie 

in de kantine  

De geluidsinstallatie in de 

kantine was aan vervanging 

toe. Inmiddels zijn de elektri-

citeitsleidingen al gelegd en 

binnen een á twee weken 

wordt de geluidsinstallatie 

voor in de kantine geplaatst. 

Eén van de boxen kan ook 

buiten geplaatst worden in 

geval van een buitenactiviteit 

(toernooi, voetbalvriendjes-

dag).   
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• AVV viert 90 jarig  

jubileum  

Op 20 juni 2010 is het 90 

jaar geleden dat AVV is op-

gericht. Bij dit jubileum zul-

len we met z’n allen stil-

staan. Meer informatie hier-

over volgt.  

 

• Aan- en afmelden,  

e-mailadres doorgeven  

Wil je lid worden? Of ben je 

verhuisd? Neem dan contact 

op met Walter Peeraer, e-

mail ledenadministra-

tie@avvamerica.nl of bel  

Om onze administratie verder 

up-to-date te brengen willen 

we van zoveel mogelijk leden 

het e-mailadres registreren. 

Stuur Walter Peeraer een e-

mail via ledenadministra-

tie@avvamerica.nl.     

 
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……  
• De Twed van America Herbst-

meister geworden is?  
• Frank van der Sterren spe-

lend in de C1 jeugdprins is 
geweest tijdens carnaval. Zijn 
adjudant Jelle van den Hom-
berg ook in de C1 speelt? 

• Bart H tijdens carnaval de 
boorebroedegom waas. Hij in 
de twed speelt en van zijn 
teamgenoten maar liefst 36 
potten knak heeft gekregen?  

• Paul van Lipzig na ruim een 
jaar afwezigheid ook weer op 
het trainingsveld gesignaleerd 
is?  

• Tim Camps volgend seizoen 
assistent trainer wordt bij 
VVV-Venlo D2? 

• Hij tijdens zijn huidige stage 
blijkbaar voldoende indruk 
heeft gemaakt?  

• Nick Wijnhoven na de winter-
stop bij de derd weer aan 
speelminuten hoopt toe te 
komen?  

• Ook Dido Janssen weer op de 
velden actief is?  

• We na de winterstop met 
maar liefst 2 Mini Pupillen 
viertallen actief zijn?  

• Het afgelaste programma van 
de senioren in categorie B 
waarschijnlijk op zondag 9 
mei wordt ingepland? 

• Het contract van trainer Erik 
van Asten met een jaar ver-
lengd is?  

• Jeugdkeeper Nick Roelofs nog 
steeds meetraint bij VVV-
Venlo? 
 
 
 

ADVERTENTIES 

TE KOOP: 

Ik heb nog kinder voetbalschoe-
nen staan vanaf maat 34 t/m 
36,5. 

T.E.A.B  Te koop. 

077-4641439 

Groetjes Truus Michels. 

 

GEZOCHT:  

Met Sinterklaasavond spoorloos 
verdwenen:  
2 oranje ponpons + kort rokje + 
wit hemdje + 2 paar wollen sok-
ken. 
Wie heeft per ongeluk de plastic 
zak met deze spullen mee naar 
huis genomen? 

Het zijn geleende spullen.  
A.U.B. terug brengen bij Etienne 
Klerkx. Tel: 077-4640646. 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
Maart 2009 

 
1. Bij het nemen van een straf-
schop komt een aanvaller te 
vroeg in het strafschopgebied. 
De strafschop wordt door de 
doelverdediger tot hoekschop 
verwerkt. Wat beslist de scheids-
rechter? 
a) Hoekschop plus een waar-
schuwing voor de aanvaller die 
te vroeg toeliep. 
b) Hoekschop. 
c) Indirecte vrije schop tegen de 
speler die te vroeg toeliep. 
d) Strafschop overnemen. 
  
2. De wedstrijd moet voor het 
nemen van een strafschop ver-
lengd worden. De bal wordt te-
gen de lat geschoten en belandt 
via de rug van de doelverdediger 
in het doel. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Strafschop overnemen. 
b) Geen doelpunt. De strafschop 
had zijn uitwerking gehad toen 
de bal tegen de lat kwam. 
c) Geen beslissing; de kwestie 
voorleggen aan de bond. 
d) Doelpunt. De strafschop had 
zijn uitwerking nog niet gehad 

toen de bal tegen de rug van de 
doelverdediger kwam. 
  
3. Een toeschouwer probeert 
binnen het doelgebied de bal 
tegen te houden, die in het doel 
dreigt te gaan. Hij raakt de bal, 
maar deze verdwijnt toch in het 
doel. Wat is de spelhervatting? 
a) Een aftrap na geldig doelpunt. 
b) Een doelschop. 
c) Een indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal geraakt werd. 
d) Een scheidsrechtersbal. 
  
4. Bij het nemen van de hoek-
schop staat een speler van de 
tegenpartij niet op de vereiste 
afstand. De hoekschopnemer 
schiet de bal desondanks recht-
streeks in het doel van de te-
genpartij. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Doelpunt. 
b) Overnemen van de hoek-
schop. 
c) Vrije schop voor de tegenpar-
tij, omdat de hoekschopnemer 
had moeten wachten totdat de 
scheidsrechter ervoor gezorgd 
had dat de speler op de vereiste 
afstand ging staan. 
d) Vrije schop voor de hoek-
schopnemer. 
  
5. Een doelverdediger, staande 
binnen zijn eigen strafschopge-
bied maar buiten het doelgebied, 
slaat de bal die door een mede-
speler doelbewust met de voet is 
teruggespeeld, met de hand in 
het eigen doel. Wat beslist de 
scheidsrechter? 
a) Hij kent een indirecte vrije 
schop toe aan de aanvallende 

partij op de plaats waar de doel-
verdediger de bal raakte. 
b) Hij kent een doelpunt toe. 
c) Hij kent een hoekschop toe. 
d) Hij kent een doelschop toe. 
 
Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
JEUGDCOMMISSIE AVV 

• Clinic Tour VVV-Venlo 
Vanuit ons samenwerkings-
verband met VVV-Venlo zijn 
we uitgenodigd om samen 
met Meterik, SV Lottum en 
Wittenhorst deel te nemen 
aan de VVV-Venlo Clinic Tour 
op woensdagmiddag 17 
maart op het sportpark van 
SV Meterik. Hieraan mogen 
namens AVV America een 9 
F-spelers en 7 E-spelers 
deelnemen. De E-jeugd is 
aan de beurt van 13.30u tot 
14.3u en de F-jeugd van 
14.30u tot 15.30u. Op deze 
middag zullen minimaal 2 
VVV-spelers en minimaal 2 
jeugdtrainers/begeleiders 
van VVV-Venlo aanwezig 
zijn.  

 
• 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 

 
• Spelerspas aanvragen 
voor spelers van geboor-
tejaar 1999 
Alle spelers die in 1999 gebo-
ren worden, worden komend 
seizoen volgens de KNVB-
richtlijnen D-speler en moe-
ten daarom in het bezit zijn 
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van een spelerspas. Om deze 
spelerspas aan te vragen 
hebben we een pasfoto van 
al deze spelers nodig. Als het 
goed is hebben jullie allemaal 
een brief hierover ontvangen. 
Zorg dat de pasfoto uiterlijk 
31 maart 2010, voorzien van 
alle gegevens, wordt ingele-
verd bij het secretariaat, op 
Pastoor Jansenstraat 35. 
Geen spelerspas, betekent 
niet voetballen. 
 

• 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. 

 
• 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.  

  
• Trainers / leiders gezocht 
voor het nieuwe seizoen 
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: 06 520 
222 97. 

 

OPLOSSINGEN  
Spelregelvragen  
Roy Theeuwen 

Antwoorden: 
1C - 2D - 3D - 4A - 5B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDERS HOEKJE 
 
 
 
 
 
 
 

En zo is de ruzie begonnen: 
Mijn vrouw en ik zaten op de 
bank terwijl ik zapte met de TV 
afstandbediening. 
Ze vroeg: Wat is er op de TV? 
Stof, zei ik. 
Toen is de ruzie begonnen… 
------------ 
Mijn vrouw gaf een tip voor wat 
ze wenste voor haar volgende 
verjaardag. Ze zei: Ik een rode 
en hij moet van 0 naar 130 gaan 
in 3 seconden. Ik kocht voor 
haar een weegschaal. 
Toen is de ruzie begonnen… 
------------ 
In de supermarkt vroeg ik mijn 
vrouw of we een bak bier van 25 
euro zouden kopen. Ze zei nee 
en zonder mijn advies te vragen 
kocht ze een pot revitaliserende 
crème van 15 euro. Ik zei haar 
dat een bak bier me veel meer 
dan de crème zou helpen om 
haar mooi te vinden. 
Toen is de ruzie begonnen… 
------------ 
Mijn vrouw en ik waren op een 
samenkomst van oud leerlingen 
van haar school. Een van de 
aanwezige mannen was kom-
pleet dronken en nam het ene 
glas na het andere. Ik vroeg 
mijn vrouw of ze hem kende. 
Zeker wel, zei ze zuchtend, wij 
zijn lang een koppel geweest en 
toen we uit elkaar gingen is hij 

begonnen drinken en is nooit 
meer gestopt. Ik zei: Wie had 
ooit gedacht dat hij dat nu nog 
aan het vieren zou zijn. 
Toen is de ruzie begonnen… 
------------ 
Enkele dagen geleden vroeg ik 
mijn vrouw waar we heen zou-
den gaan voor onze huwelijks-
dag. Ergens waar ik lang niet 
meer geweest ben, antwoordde 
ze. Ik stelde toen voor om naar 
de keuken te gaan. 
Toen is de ruzie begonnen… 
------------ 
Mijn vrouw bekeek zich in de 
spiegel en was niet tevreden met 
wat ze daar zag. Ik voel me ver-
schrikkelijk, ik vind me oud, dik 
en lelijk. Ik heb het werkelijk 
nodig dat je me onmiddellijk een 
compliment maakt. Ik antwoord-
de: Je zicht is uitstekend. 
Toen is de ruzie begonnen… 
 

 
Hout hakken 
Een Belg besluit houthakker te 
worden. Hij koopt een ketting-
zaag en meldt zich bij de voor-
man.  
De voorman wil hem echter eerst 
testen. Als je vandaag 60 bomen 
velt zal ik je aannemen. 
De Belg gaat ijverig aan de slag 
maar heeft aan het eind van de 
dag slechts 50 bomen omgekre-
gen.  
Da`s veel te weinig zegt de 
voorman, ik geef je morgen nog 
een kans, als je het dan niet is 
gelukt neem ik je niet aan. De 
Belg denkt slim te zijn en staat 
een uur eerder op.  
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Aan het eind van de dag heeft 
hij met pijn en moeite 59 bomen 
horizontaal weten te krijgen.  
De voorman besluit om hem niet 
aan te nemen maar omdat hij zo 
goed z`n best heeft gedaan, 
biedt hij hem aan om zijn uitrus-
ting te kopen.  
Laat me die zaag eens zien. 
Mmm, de tandjes zijn nog scherp 
en het motortje doet het ook nog 
prima.  
Waarop de Belg antwoordt: Hoe-
zo motortje?  
 

 
De vliegende hond 
Een Belg en een Nederlander 
lopen samen te praten. Opeens 
zegt de Belg:"Mijn hond kan 
vliegen".  
En de Nederlander wilt dat zien, 
dus ze gaan naar een 5e etage 
van een flat en de Belg pakt zijn 
hond en laat hem van de 5e eta-
ge vallen.  
De hond valt dood neer en de 
Nederlander zegt:"Zie je wel, hij 
kan niet vliegen!" en de Belg 
antwoord:"Hij kan wel vliegen, 
maar hij kan niet luisteren... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws 
Er is weinig te melden, behalve 
dat er een werkgroep aan de 
slag is gegaan om het 50 jarig 
bestaan voor te gaan bereiden 
van de veteranen in juni 2011.  
Onze winterslaap is weer zo’n 
beetje achter de rug en we gaan 
ons weer opmaken voor de wed-
strijden die komen. Het slechte 
weer is hopelijk zo'n beetje 
voorbij en kunnen we weer aan 
de gang. Inmiddels is de eerste 
overwinnning alweer een feit. 
Sparta werd met 1-4 in eigen 
huis verslagen. 
We wensen jullie allemaal weer 
veel succes toe met veel doel-
punten en sportiviteit.  
 
Agenda: 
20 maart  Baarlo – America 
27 maart  America – MVC   
Voor de echte voetballiefhebbers: 
onze thuiswedstrijden spelen we  
om 17.00 uur !!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep: 
Voor het 50 jarig jubileum zijn 
we nog op zoek naar foto's en 
film van de veteranen uit de af-
gelopen 50 jaar.  
Wie nog iets leuks heeft liggen 
kan contact opnemen met Hay 
Mulders (4641949).  
 
Bestuur, leider, grensrechters 
en spelers van de Veteranen 
 

OUDERS LANGS DE LIJN,  
fijn dat ze er zijn maar….. 

TIPS VOOR OUDERS LANGS 
DE LIJN 
 
Op welke manieren kunnen ou-
ders bijdragen aan een optimaal 
sportklimaat? Enkele suggesties:  
 
• Geef  blijk van belangstelling, 
ga dus zoveel mogelijk mee 
naar de voetbalclub van uw 
zoon of dochter.  

• Wees enthousiast, stimuleer uw 
zoon of dochter en de mede-
spelers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Gebruik geen tactische kreten, 
want ze hebben het al moeilijk 
genoeg met de bal, met zich-
zelf en met de tegenstander.  

• Laat het coachen over aan de 
trainer. Blijf altijd positief, 
juist bij verlies. Wordt niet 
boos, de volgende keer beter.  

• De scheidsrechter doet zijn 
best, bemoei u niet met zijn 
beslissingen.  

• Gun uw kind het kindzijn, want 
het moet nog zoveel leren. De 
wedstrijd is al moeilijk ge-
noeg. Winnen, maar ook ver-
liezen hoort nu eenmaal bij 
voetbal.  

• Als uw kind talent heeft, wordt 
dat heus wel opgemerkt.  

• Wilt u echt met voetbal bezig 
zijn, volg dan een cursus 
Jeugdvoetbalbegeleider, 
Jeugdvoetbalspelleider of 
Jeugdvoetbal-trainer.  
 

Neem voor opleidingen contact 
op met uw vereniging of met uw 
KNVB-district. 
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UIT DE OUDE DOOS…. 41    
MAART 2010 

 
Uit de oude doos maart 2010  
 
1e elftal 1991-1992 
 
Boven: Hay Kleuskens (leider), 
Ton Derix (sponsor), William 
Kleuskens, Fer Kleuskens, Jan 
Verbers, Leon Hermans, Peter 
Huys, Lambert v/d Munckhof, 
Patrick Kleuskens, Jac Derix 
(vz.), Mart van Elsbergen (trai-
ner).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 elftal 1990 - 1991 
Boven: Jo wijnhoven, Henk 
Hesp, Rick Pouwels, Peter Hesp, 
Marco Sonnemans, Richard Vo-
gelsangs, Jeroen Eickmans, Fred 
Jacobs. Bernie Holtackers, Fer 
Kleuskens (trainer) 
 
Onder: Sander Derix, Frank 
Derks, Ger Wijnands, Rogier 
Wijnhoven, Heino Vogelsangs en 
Pascal Willems 
 
 

 
 
 
Onder: Henk Jeucken (grensr.), 
John Peeters, Marcel Kleuskens, 
Ruus Vermeer, Ger Peeters, 
Ruud Baltussen en Hay v/d Mun-
ckhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


