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VAN DE REDACTIE 
Met het 90-jarig jubileum voor 
de deur (zie verderop) hebben 
we inmiddels de competitie afge-
sloten. Verder hebben alle jaar-
lijkse activiteiten wederom 
plaats gevonden en gaan we ons 
opmaken voor het zomer reces. 
Kampioenen waren helaas dit 
seizoen dun gezaaid; bij de seni-
orenteams was alleen ons 2e 
team lang in de race voor het 
kampioenschap maar helaas 
moesten zij op het laatste afha-
ken. 
Bij de jeugd lukte het alleen het 
C2 om na de winter het kampi-
oenschap in hun klasse te halen. 
Jongens en begeleiders: van 
harte gefeliciteerd met het be-
haalde kampioenschap. 
 
Rest ons iedereen een fijne va-
kantie toe te wensen en we ho-
pen iedereen te mogen begroe-
ten op 12 juni a.s. bij de viering 
van het 90-jarig bestaansfeest. 

Redactie AVVtje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 
Mei 2010 

• Wedstrijdsecretariaat se-

nioren  

Na ruim 13 jaar wedstrijdse-

cretaris senioren heeft Noud 

Haegens te kennen gegeven 

aan het einde van dit seizoen 

te stoppen als wedstrijdse-

cretaris voor de senioren. Ui-

teraard blijft Noud actief be-

trokken bij de club onder 

meer als coach bij de vetera-

nen. Met ingang van het 

nieuwe seizoen 2010-2011 

neemt Twan van de Munck-

hof het  wedstrijdsecretariaat 

senioren voor zijn rekening. 

Noud bedankt! Twan succes!    

  

• Poetsen kantine en kleed-

lokalen    

AVV America is op zoek naar 

een man of vrouw die zorgt 

dat de kantine én de kleedlo-

kalen op het sportpark Erica 

er schoon bij blijven liggen. 

In overleg kan er door één of 

twee mensen worden ge-

poetst. Het gaat om gemid-

delde 8 uur in de week. Het 

poetsen vindt bij voorkeur 

plaats op maandag. Wil je 

meer weten of heb je inte-

resse? Neem dan contact op 

met Mart Peeters (077 464 

1803) of Kim Baeten (077 

464 1285) of stuur een e-

mail naar be-

stuur@avvamerica.nl.  

 

• AVV viert 90 jarig jubile-

um  

Op 20 juni 2010 is het 90 

jaar geleden dat AVV is op-

gericht. Ter gelegenheid van 

dit 90-jarig bestaan vieren 

we feest op zaterdag 12 juni 

2010. Vanaf 13.00 uur is er 

een toernooi voor de jeugd-

spelers. Rond 18.00 uur spe-

len de senioren (uit diverse 

teams) een wedstrijd tegen 

oud-spelers van AVV. Aan-

sluitend is er muziek en feest 

in de kantine sportpark Erica.  

 
• America in beweging 

Voor de zomervakantie wordt 

duidelijk welke koers we 

gaan varen met de ‘Vereni-

ging van de Toekomst’ ofte-

wel ‘America in Beweging’. 

Deze stichting is voortgeko-

men uit een intentieverkla-

ring die op 15 juni 2006 is 

getekend door Tennisclub 

America, Volleybalclub AVOC, 

Korfbalclub Erica,  Dorpsraad 

America en AVV. In deze 

verklaring is de intentie uit-

gesproken om de krachten te 

bundelen en eventueel over 

te gaan tot een nauwe sa-

menwerking in de toekomst. 

Deze samenwerking heeft tot 

doel om voor alle doelgroe-

pen een passend en aantrek-

kelijk verenigingsaanbod the 

creëren. Ook de paarden-

vrienden onderschrijven deze 

intentie. Binnenkort volgt er 

meer informatie.    

  

• 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 

077-4673675. 

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.     
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Het bestuur feliciteert de C2 met 
het behaalde kampioenschap! 
Daarnaast willen we iedereen 
bedanken voor zijn/haar inzet dit 
seizoen en alvast een fijne zo-
merstop en vakantie wensen.   
 

BESTUUR AVV AMERICA 
 

MEDEDELINGEN  
TECHNISCHE COMMISSIE 

• Nieuwe Damestrainer 

Met ingang van het nieuwe 

seizoen zal Geert Vogelzangs 

de Dames van AVV gaan 

trainer. Jacqueline Coenen 

blijft actief als assistent-

trainer.  

 

• Nieuwe Grensrechter 

America 1 

Nick Wijnhoven geeft na 1 

jaar grensrechterschap het 

vlaggetje over aan Peter 

Hesp. Peter die afscheid heeft 

genomen als keeper bij de 

senioren zal voortaan dus bij 

America 1 langs de zijlijn te 

bewonderen zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seizoen 2010-2011 
De competitie 2009-2010 is 
nog maar net ten einde en 
we zijn alweer volop bezig 
met de indeling voor het 
nieuwe seizoen. Inschrijvin-
gen moeten uiterlijk 2 juni 
bij de KNVB liggen. Ook in 
het nieuwe seizoen zullen we 
bij de senioren 4 elftallen en 
een damesefltal hebben.  
Mocht je onverhoopt willen 
stoppen, geef dit dan liefst 
voor eind mei, maar uiterlijk 
10 juni door bij de ledenad-
ministratie. E-mail: 
ledenadministr-
tie@avvamerica.nl of 077-
4673675. Te laat afmelden 
betekent dat wij kosten in 
rekening moeten brengen. 
 

• Speeldagenkalender Seni-

oren seizoen 2010-2011 

De speeldagenkalender voor 

het nieuwe seizoen vinden 

jullie op www.avvamerica.nl 

onder downloads.  .   

Start competitie: de com-

petitie start voor America 1 

op zondag 5 sept. en voor de 

overige seniorenteams op 

zondag 12 sept.  

 

• Bekercompetitie: America 1 

speelt bekerduels op za 21-

08, di 24-08 en za 28-08.  

America 2 en 3 zijn ook inge-

schreven voor de beker en 

spelen op zo 29-08, do 02-09 

en zo 05-09. 

EINDSTANDEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPSCORERS  
SEIZOEN 2009/2010 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ’t Avv-tje editie mei 2010 Pagina 3 van 9 

WIST U DAT……  
• Veel wisselen tijdens een 

wedstrijd volgens scheids-
rechter RT niets te maken 
heeft met voetballen. Zijn 
opmerking tegen de trainer 
van SV Venray A3: “het is 
geen danspartij”. 

• De dames na de winterstop 
aan de flinke opmars bezig 
zijn.  

• Peter Hesp na 20 jaar af-
scheid heeft genomen als 
keeper bij de senioren. Hij wil 
actief blijft bij de veteranen.  

• Daarnaast wordt Peter met 
ingang van het nieuwe sei-
zoen grensrechter bij America 
1.  

• Nick Roelofs vrijwel het hele 
seizoen bij VVV-Venlo meege-
traind heeft. Hij uiteindelijk is 
afgevallen maar zelf al de 
keuze had gemaakt om in 
America te blijven.  

• Ook Jack van den Munckhof 
een testwedstrijd bij VVV-
Venlo heeft gespeeld.  

• Zowel de E, F als 2 keepers 
aan de VVV-Venlo Talenten-
dagen hebben meegedaan.  

• Ruud vd Munckhof sinds hij 
geblesseerd is,een enorme 
klier is op en rond het veld; 
het nu gelukkig goed met 
hem gaat. 

• Ralf van Herpen stopt bij de 
selectie; hij bij de lagere elf-
tallen gaat voetballen en wij 
hem veel succes wensen. 

• Jordi Holtackers op vakantie 
misschien wel 100 keer/dag 
sms-t. 

• Boy van Heijster een bijter is. 

• Nadat Jordi Holtackers op 
vakantie via de sms van zijn 
trainer te horen kreeg dat de 
laats-
te competitiewedstrijd versch
oven was en de familie Hol-
tackers besloten had om eer-
der terug te keren van vakan-
tie met als gevolg dat Jordy 
de laatste wedstrijd wel mee 
kon doen, Jordy zijn trainer in 
5 dagen meer dan een dozijn 
sms´jes stuurde dat hij de 
laatste wedstrijd toch nog 
mee kon doen! Dat de trainer 
1 telefoontje meer dan vol-
doende had gevonden, te-
meer omdat de trainer niet zo 
handig is met sms en daar-
om geen ontvangstbevesti-
gingen van sms´jes ver-
stuurd. 

• Bas Theeuwen in de wedstrijd 
tegen EWC´46 C1 halverwege 
de eerste helft op prachtige 
wijze van ± 40 meter (iets 
buiten de middencirkel op 
de helft van de tegenstan-
der) de gelijkmaker (1-1) 
over de keeper heen wist te 
schieten. Hij in de rust van de 
wedstrijd bij een 2-1 achter-
stand antwoord ´in de tweede 
helft schiet ik de gelijkma-
ker er eendezelfde manier in, 
op de reactie van zijn trainer 
dat hij dergelijke goal nooit 
meer zal maken in zijn verde-
re voetbalcarriere. Hij in de 
tweede helft, met een schitte-
rende volley, hoewel 
´maar´ van ± 25 meter, zijn 
woorden omzet in daden!!! 

• Eric Martens in stijl afscheid 
neemt van zijn jeugdleiders-

carrière door met zijn C2 het 
kampioenschap te behalen.  

• Marco Tielen vanwege een 
blessure genoodzaakt is zijn 
voetbalschoenen definitief 
aan de wilgen te hangen.  

• De leiders van de Twed voor 
een heerlijke BBQ gezorgd 
hebben.  

• John Hermans & Esther Ron-
gen op vrijdag 21 mei in het 
huwelijksbootje zijn gestapt.  

• We dit jaar op kamp naar 
Hermkes Hof te Merselo van 
vrijdag 9 t/m zondag 11 juli. 
We dit jaar 34 deelnemers 
hebben. We er met zijn allen 
een mooi kamp van gaan 
maken.  

• in de wedstrijd tegen Con-
stantia, Dorris in de rust op-
nieuw mascara aanbrengt. 

• en de scheids/en grensrechter 
haar (helaas)  niet zien. 

• de poort te smal was voor 
Minke waardoor zij er met de 
fiets en de tas op de rug,er 
niet ongeschonden doorkwam 
waardoor de tas in tweeën 
scheurde!! 

• .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAG 
Jeugdleiders – A1 2-3 

 
Op woensdagavond 12 mei vond 
de jaarlijkse seizoensafsluiting 
voor de jeugdleiders plaats met 
een wedstrijd tegen het hoogste 
jeugdelftal (de A1) 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 dit jaar 
niet op volle sterkte, maar had-
den wel een jeugdige en enthou-
siaste voorhoede met Bas en 
Roy, Guus en Nick. De A1 begon 
in een verrassende opstelling en 
de wedstrijd ging op en neer met 
kansjes aan beide zijden. Na dik 
20 minuten kwamen de jeugd-
leiders op voorsprong. Een vrije 
trap op geruime afstand van het 
doel. Een slim pasje van Bart op 
Roy die direct goed voorzette en 
het was gelegenheidsspits Edwin 
die de bal voor zijn verdediger 
wist binnen te tikken.  
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Na een half uur kwam de A1 op 
gelijke hoogte via Jesper die 
vanaf de rechterzijde naar bin-
nen kwam en Peter in de lange 
hoek klopte. Vanaf de aftrap 
gingen de leiders weer in de 
aanval en toverden meteen de 2-
1 op het scorebord. Roy T. straf-
te een blunder van keeper Wil-
lem netjes af.  
Na rust een felle A1 die met Jes-
per en Bas een paar snelle jon-
ges voorin zetten. Hierop wisten 
de jeugdleiders niet tijdig te rea-
geren want binnen de kortste 
keren was de stand 2-3 voor de 
A1 door doelpunten van Bas en 
Jesper. Na deze voorsprong ging 
de A1 een beetje achterover 
hangen en waren het de jeugd-
leiders die op zoek gingen naar 
de gelijkmaker. Er kwamen 
meerdere kansen maar geen 
treffers meer en dus ging de 
overwinning verdiend naar de 
jongens van de A1. De wedstrijd 
werd op het einde nog wel ont-
sierd door een rode kaart van 
Bas Janssen wegens natrappen. 
Maar dit maakt Bas vast en ze-
ker nog wel een keer goed met 
een biertje voor de scheidsrech-
ter. 
De penaltyserie eindigde in een 
gelijke stand, al hadden de lei-
ders wel een schutter meer. Er 
werden slechts 5 penalties ge-
mist.  
 
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 
Bart Emonds, Marleen Theeu-
wen, Peter Nelissen,  
Ruud van den Munckhof en Eric 
Martens besloten om er mee te 
stoppen. Zij werden bedankt 
voor hun inzet in de afgelopen 
jaren en datzelfde geldt natuur-
lijk voor alle andere jeugdlei-
ders/trainer. We hopen nog ja-
ren van jullie diensten gebruik te 
mogen maken. Het werd een 
gezellige avond die tot ca. 1.00u 
duurde. Op naar het nieuwe sei-
zoen.  
 
Rest mij om iedereen te bedan-
ken voor een mooi seizoen met 
veel passie en inzet.  
Tot het volgend seizoen.  
 
Bart 

 
HOE IS HET MET…..? 

door Tim Camps 

Afgelopen zomer verruilden Pim 
Poels, Davy Rasing en Geert Phi-
lipsen America D1 voor SV Ble-
rick D1. Met een 4e plaats in de 
Hoofdklasse B en een halve fina-
le plaats in de beker, hebben zij 
een uitstekend seizoen achter de 
rug. Maar hoe is het hen afgelo-
pen seizoen bevallen? Hieronder 
een kort verslag. 
Het is Pim, Davy en Geert uitste-
kend bevallen afgelopen seizoen. 
Ze werden vanaf dag één goed 
opgenomen in de groep door 
trainer en spelers. Het trainen en 
spelen op een hoger niveau met 
meer weerstand is hen ook goed 
bevallen.  
Was de keuze moeilijk om Ame-
rica te verlaten? 

Voor alle drie was de keuze niet 
moeilijk. Wel was het zo dat ze 
het jammer vonden dat ze niet 
meer met hun vriendjes konden 
spelen, maar Geert gaf aan dat 
als je de kans krijgt om je op 
een hoger niveau te gaan ont-
wikkelen, je deze kans moet 
pakken. Davy was het daar wel 
mee eens en zei dat ze in Blerick 
ook weer nieuwe vrienden heb-
ben gemaakt. Dit gold ook voor 
Pim die aangaf  dat je ook meer 
reistijd kwijt bent en niet meer 
op de fiets naar het trainen kunt. 
Hij realiseerde zich ook dat er 
van pap en mam meer werd ge-
vraagd en ze meer geld kwijt 
waren aan benzine.  
Wat was er minder leuk afgelo-
pen jaar? 
Pim kon niets herinneren wat hij 
niet leuk vond. De trainingen, 
wedstrijden, omgang met de 
groep vond hij heel leuk. Het 
minst leuke voor Davy was het 
reserve staan tijdens de wed-
strijden. Maar goed voor hem 
dat dit niet veel voorkwam. 
Geert gaf aan dat de oefeningen 
tijdens de training af en toe saai 
waren, maar dat dit er gewoon 
bij hoort. 
Op welke posities hebben jullie 
meestal gespeeld? 
Pim heeft alle posities op het 
middenveld gespeeld. Davy is 
het seizoen begonnen als links-
half en linksback. Later in het 
seizoen is hij centraal achterin 
gaan spelen als laatste man of 
voorstopper. Geert begon als 
linksbuiten of linkshalf. Na de 
winterstop is hij ook vaker ge-
bruikt als linksback. 

Hebben jullie veel geleerd afge-
lopen seizoen? 
Alle drie gaven ze aan dat ze 
ontzettend veel geleerd hebben. 
In de balaanname, handelings-
snelheid, overzicht en het posi-
tiekiezen zijn ze volgens hen een 
stuk sterker geworden.  
Wat is bij hen het beste verbe-
terd? 
Pim en Geert vonden dat hun 
handelingssnelheid het beste is 
vooruitgegaan. Davy vond dat 
zijn keuzemoment het meest is 
verbeterd. Wanneer moet ik een 
actie maken en wanneer niet. 
Wat is het leukste dat jullie afge-
lopen seizoen hebben meege-
maakt? 
Het leukste vonden ze dat ze de 
geleerde trainingsstof in de wed-
strijden onder hogere weerstand 
konden toepassen. Ook het feit 
dat ze nu nieuwe vrienden heb-
ben gemaakt, is voor hen wel 
belangrijk 
Alle drie blijven ze ook komend 
seizoen bij SV Blerick voetballen 
en gaan over naar de  
C-jeugd. Dit zal voor alle drie 
hoogstwaarschijnlijk de C1 wor-
den. Verder hebben ze voor ogen 
om minimaal tot en met de A-
jeugd in Blerick te blijven. Moch-
ten ze daar het eerste kunnen 
halen, zouden ze ook dan wel 
daar willen blijven. Een lager 
team in Blerick leek hen niet 
interessant en zouden in dat 
geval ook graag naar America 
terugkomen.  
 
Maar goed, zo ver is het nog 
lang niet.. 
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Hier alle drie in actie tegen Wittenhorst. 
Geert het meest links, Davy daarnaast en 
Pim met de blauwe schoentje (rechts). 

 
DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
MEI 2010 

1. Als tijdens een wedstrijd een 
strafschop moet worden geno-
men, neemt een veldspeler de 
plaats van de doelverdediger in. 
Mag dat? 
a) Dat mag wel; hij hoeft niet als 
doelverdediger herkenbaar te 
zijn. 
b) Dat mag wel; hij moet wel als 
doelverdediger herkenbaar zijn. 
c) Dat mag niet. 
d) Er zijn hieromtrent geen voor-
schriften. 

2. Een speler van de verdedi-
gende partij houdt binnen zijn 
eigen strafschopgebied, terwijl 
de bal bij de rechtsbuiten in de 
omgeving van de hoekvlag bin-
nen het veld in het spel is, een 
aanvaller vast. De scheidsrechter 
kent nu: 
a) Een indirecte vrije schop voor 
de aanvallende partij toe op de 
plaats van de overtreding, omdat 
de aanvaller geen doelrijpe kans 
had. 
b) Een strafschop toe. 
c) Een directe vrije schop voor 
de aanvallende partij toe op de 
plaats waar de bal zich bevond 
op het moment van de overtre-
ding en hij geeft de verdediger 
een waarschuwing door het to-
nen van de gele kaart. 
d) Een indirecte vrije schop voor 
de aanvallende partij toe op de 
plaats waar de bal zich bevond 
op het moment van de overtre-
ding en hij geeft de verdediger 
een waarschuwing door het to-
nen van de gele kaart. 
 
3. Een aanvaller geeft de doel-
verdediger een correcte schou-
derduw op het moment dat deze 
één voet van de grond heeft. De 
doelverdediger valt daardoor 
met bal en al in het doel. Wat 
beslist de scheidsrechter? 
a) Een indirecte vrije schop voor 
de doelverdediger. 
b) Een geldig doelpunt. 
c) Een indirecte vrije schop voor 
de doelverdediger plus een 
waarschuwing voor de aanvaller 
door het tonen van de gele 
kaart. 

d) Een directe vrije schop voor 
de doelverdediger. 
 
4. Eén der ploegen speelt met 
tien man. Na een kwartier meldt 
de elfde speler zich. Hoe rea-
geert de scheidsrechter? 
a) Hij reageert niet; een aanvul-
lende speler kan zonder toe-
stemming het speelveld in. 
b) Hij onderbreekt het spel en 
laat de speler toe. 
c) Hij wacht tot de bal uit het 
spel is en laat dan de speler toe. 
d) Hij geeft de speler een teken 
dat hij het speelveld in mag ko-
men, terwijl de wedstrijd gewoon 
doorgaat. 
 
5. Uit een hoekschop wordt de 
bal tegen de paal geschoten. 
Voordat een andere speler de bal 
aanraakt, wordt de terugkomen-
de bal door de nemer van de 
hoekschop, via de doelverdedi-
ger, in het doel geschoten. Wat 
beslist de scheidsrechter? 
a) Hoekschop overnemen, omdat 
de bal tweemaal door dezelfde 
speler werd gespeeld. 
b) Indirecte vrije schop op de 
plaats waar de bal voor de twee-
de keer werd gespeeld. 
c) Het doelpunt wordt goedge-
keurd. 
d) Directe vrije schop op de 
plaats waar de bal voor de twee-
de keer werd gespeeld. 
 
Roy 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
JEUGDCOMMISSIE AVV 

• 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 
 

• America C2 kampioen 
Op zaterdag 8 mei is America 
C2 met een ruime overwin-
ning kampioen geworden in 
hun 3e klasse C20. Met 18 
punten uit 8 duels werden ze 
met maar liefst 6 punten 
voorsprong op de runner up 
kampioen in hun klasse. Een 
mooi prestatie van de C2 wat 
beloond wordt met een re-
ceptie op vrijdag 28 mei.  
 

• Jeugd Seizoen 2010-2011 
Het seizoen 2009-2010 is 
nog maar net ten einde en 
toch zijn we al volop bezig 
met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. De verschil-
lende teams zijn al groten-
deels bekend en we gaan in 
het nieuwe seizoen van start 
met maar liefst 5 eftallen. 
Een A1, B1, B2, C1 en D1. 
Daarnaast hebben we weer 2 
E-zeventallen en 2 F-
zeventallen en een viertal 
Mini/pupillen. De spelers zul-
len voor de Americaanse 
kermis allemaal bericht krij-
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gen van hun trainers/leiders 
over de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen en de start 
van de trainingen. . 

 
• Speeldagenkalender 

Jeugd seizoen 2010-2011 

De speeldagenkalender voor 

het nieuwe seizoen vinden 

jullie op www.avvamerica.nl 

onder downloads. Dit jaar 

begint de competitie later 

vanwege de zeer late zomer-

vakantie.   

Start competitie: de com-

petitie start voor junioren op 

zaterdag 11 sept. en voor 

pupillen op zaterdag 18 sept.  

Bekercompetitie: America 

A1, B1, B2 spelen bekerduels 

op za 28-08, wo 01-09 en za 

04-09.  

America C1 speelt voor de 

beker op za 28-08, za 04-09 

en wo 08-09. 

De pupillen spelen voor Zwa-

luwenJeugdactie op zaterdag 

11 september. 

 
• 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 
jeugdsecretariaat of eventu-
eel rechtstreeks met de le-
denadministratie: Walter 
Peeraer.  

Afmeldingen voor het nieuwe 
seizoen moeten liefst 31 mei, 
doch uiterlijk 10 juni bij AVV 
binnen zijn. Te laat afmelden 
betekent dat er administra-
tiekosten in rekening worden 
gebracht.  

 

OPLOSSINGEN  
Spelregelvragen  
Roy Theeuwen 

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

 
JEUGDKADER 

SEIZOEN 2010-2011 
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 jeugdkader natuurlijk van 
hartelijk welkom.  
We zijn nog dringend op zoek 
naar een tweetal trainers voor de 
B1 voor elk 1 avond of een trai-
ner voor beide avonden.  
Daarnaast een trainer voor de C-
jeugd en een trainer voor de Mini 
Pupillen.  
Heb je interesse of vragen, neem 
gerust contact op met de jeugd-
coördinator: Bart Hermans, 
jeugdcoordinator@avvamerica.nl  
of tel: 06 520 222 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOETBALVRIENDJESDAG 2010  
Het was weer een geslaagde dag 
vandaag. Voetbalvriendjesdag 
van 2010  is weer voorbij en het 
was ook dit jaar weer een leuke 
dag vol met voetbalspelletjes. 
De leiders moesten nog in de 
regen opbouwen, maar toen de 
kinderen het sportpark betraden 
werd het droog en is er geen 
druppel meer gevallen. Al met al 
prachtig sportweer om er met de 
96 jeugdige deelnemertjes en 30 
groeps- en spelleiders een spor-
tieve dag van te maken. De jon-
gens en meisjes waren verdeeld 
in 13 teams waaronder Ajax, 
PSV, FC Twente en VVV-Venlo. 
Een dag vol met spelletjes als 
jongleren, inworp, snelheid in 
schatten, zuiver schieten, hin-
dernisbaan, partijspel, doel mik-
ken, shoot outs en een penalty-
bokaal. Tijdens de middagpauze 
kon iedereen heerlijke friet mayo 
met frikandel eten bij de Friet-
wagen van Leis Cateringservice. 
Wat was de friet weer lekker.  
 
Van elk team ging er 1 speler 
door naar de zeer spannende 
finale van de penaltybokaal. Bij 
de meisjes werd deze bokaal 
gewonnen door Eefje Theeuwen 
en bij de jongens werd Wilbert 
Daniëls de winnaar.  
 
Na afloop van de 16 spellenron-
des was duidelijk dat iedereen 
zich winnaar kon noemen van 
deze dag. Toch ging er uit elke 
groepje iemand met een trofee 
aan de haal. Deze winnaars wa-
ren Stan Beurskens, Anouk van 
de Munckhof, Len Peeters, Caro 

Beelen, Richard Nelissen, Yvon 
Nelissen, Jaimy Koek, Anniek 
Hermans, Jeroen Pernot, Sofie 
Kleuskens, Iris Coenen en Davy 
Rasing.  
 
Een zeer geslaagde dag die werd 
mogelijk gemaakt door jullie 
deelname. Namens de organisa-
tie willen wij alle leiders, keepers 
en kantinedame, die vandaag 
hun steentje hebben bijgedrage, 
hartelijk bedanken voor hun 
hulp.  
 
Voor René en Bart was dit het 
12e en laatste jaar dat ze voet-
balvriendjesdag organiseerden. 
Wij zullen het voor volgend jaar 
aan een  
 
Foto’s kunnen jullie terugvinden 
op www.avvamerica.nl  
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SPELERS VAN DE WEEK  
(overzicht van het seizoen) 

Speler van de week: 
Op zondag 2 mei is Luuk Hae-
gens tijdens de wedstrijd Ameri-
ca 1 - Ondo 1 speler v/d week. 
Luuk is de spits van America F1. 
helaas is zijn ingezonden stukje 
verloren gegaan. 
Luuk is een zeer enthousiaste 
voetballer, die altijd wil winnen. 
Tot ziens, Luuk  
  
Speler van de week: 
Voor de wedstrijd America 1 - 
Olympia Boys 1 op zondag 11 
april, is Dennis Tielen speler van 
de week. 
Hoi, Ik ben Dennis Tielen 8 jaar 
en zit in groep 5 van Basisschool 
de Wouter.  Ik voetbal in de F1 
van AVV . Mijn plaats in het veld 
is links achter. Ik heb het erg 
naar mijn zin in het team, het is 
altijd gezellig en we zijn best 
goed. Mijn hobby's zijn natuur-
lijk Voetbal, skaten, fietscrossen 
en timmeren . Verder speel ik 
heel graag buiten, vooral met 
mijn vrienden. Stilzitten is dan 
ook mijn grootse straf. 
Mijn sportidool is Louis Souaris 
van Ajax waar ik fan van 
ben. Zondag ben ik speler van 
de week, dit lijkt me heel span-
nend, maar ook erg leuk. Ik heb 
er ook veel zin in! 
Groetjes Dennis. 
  
Speler van de week: 
Voor de wedstrijd America 1 – 
Racing Boys 1, is Dian Kleuskens 
speler van de week. 
Hallo,ik ben Dian Kleuskens,en 
ik ben 8 jaar. Ik ben uit gekozen 

voor speler van de week America 
1 tegen Racing Boy's. Ik zit op 
basisschool de wouter in groep 
5. Mijn hobby's zijn voetbal en 
buiten spelen, ik voetbal graag 
en ik speel in de F2, in de aan-
val. Ik ben fan van PSV. Mijn 
lievelingskleur is groen en mijn 
lievelingseten is spaghetti. 
  
Speler van de week:  
Voor de wedstrijd America 1 – 
Kronenberg 1, is Richard Nelis-
sen. 
Ik ben Richard Nelissen. Ik ben 8 
jaar en zit in groep 5. 
Mijn  hobby's 
zijn  voetballen,  computeren, en 
zwemmen. Als we een wedstrijd 
voetballen 
speel ik meestal en het liefst in 
de verdediging. Laatst heb ik 
toch gescoord toen ik een penal-
ty mocht nemen. Mijn favoriete 
club is Aiax. Mijn favoriete voet-
baller is Huntelaar. Ik vind het 
leuk om nu speler van de week 
te mogen zijn. 
  
 Speler van de week 
Voor de wedstrijd America 1 – 
Helenaveen 1 op zondag 8 no-
vember, is Jaimy Koek speler 
van de week. 
Jaimy voetbalt in America F1. Hij 
is overal inzetbaar. Meestal staat 
hij midden midden. Maar als 
keeper of verdediger staat hij 
ook zijn mannetje. Bovendien 
scoort hij regelmatig vanwege 
zijn hard en zuiver schot. 
Helaas is zijn ingezonden stuk 
verloren gegaan. 
  
 

Speler van de week 
Voor de wedstrijd America 1 – 
RKDSO 1 op zondag 20 septem-
ber, 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.  
  
Pupil van de week. 
Voor de wedstrijd America 1 - 
RKPVV 1 op zondag 4 oktober, is 
Hewad Meidanwal speler van de 
week. 
Ik ben Hewad Meidanwal en uit-
gekozen om 4 oktober speler van 
de week te zijn. Ik ben 8 jaar. 
Mijn hobby’s zijn: voetballen, 
buiten spelen en computeren. Ik 
ben fan van PSV. Mijn lievelings 
gerechten zijn: spaghetti, friet 
en kipcorn. Mijn lievelings kleur 
is: groen. Verder speel ik in de 
F2 en sta het liefst in de aanval. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speler van de week: 
Voor de wedstrijd America 1 – sv 
Brandenvoort 1 op zondag 18 
oktober, is Roy Peeters. 
Hoi ik ben Roy Peeters.Ik ben 8 
jaar oud en zit in groep 4.Mijn 
hobby’s zijn voetballen en 
zwemmen.Mijn favoriete voet-
balclub is Ajax en mijn favoriete 
speler is nummer 16 Suarez van 
Ajax.Met voetballen speel ik in 
de F2 en doe ik het liefste ver-
dedigen en zorgen dat we van 
achteruit een goede aanval kun-
nen opzetten. 
Tot zondag bij de aftrap Roy 

  
UITJE DAMESTEAM  

Onder een foto van het uitje dat 
ons damesteam onlangs heeft 
gehouden. 
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KEEPERSDAGEN 2010 
Aan het einde van het seizoen 
werden onze jeugdkeepers nog 
eens flink op de proef gesteld.  
 
Op 6 mei mochten Jop van Berlo 
en Jasper Kleuskens deelnemen 
aan de VVV Talentendagen.  
 
De dag begon in de Koel. Daar 
werden de teams gemaakt en 
mochten ze zich omkleden in de 
kleedlokalen van VVV. Op het 
terrein van VOS werd een heel 
parcours afgewerkt met allemaal 
verschillende keeperstrainingen 
en wedstrijdjes. Dat allemaal 
nauwlettend bekeken door ver-
schillende trainers en scouts. 
Helaas vielen ze beide niet in de 
prijzen, maar ze hebben toch wel 
veel geleerd. 
 

Een week later mochten Jop en 
Jasper alweer aan het werk. Nu 
samen met Luc Peeters en Wiek 
de Kleijne bij de Progoal Keepers 
Challenge. Ook hier werd hard 
getraind en ze mochten ook nog 
eens Dennis Gentenaar onder-
vragen over zijn ervaringen als 
profkeeper (tegenwoordig bij 
VVV). Na de middag konden ze 
laten zien hoe goed ze waren bij 
verschillende wedstrijdjes. En 
jawel, Wiek was de beste van 
zijn leeftijdsgenoten. 
 
Met deze twee dagen hebben 
onze keepers weer heel wat er-
varing opgedaan, zodat ze ko-
mend seizoen nog beter kunnen 
worden. 
 
 

 
Nieuws 
We zitten weer in de lift. De af-
gelopen weken hebben we weer 
het zoet der overwinning mogen 
proeven ten koste van Hout Ble-
rick, Belfeldia en Koningslust. .  
In mei spelen we nog een volle-
dig programma en dan is er op 2 
juni ons eigen toernooi om de 
Piet Droog Wisseltrofee. Deze 
trofee moeten we kost wat kost 
zien te  verdedigen.  
 
Agenda: 

29 mei: America – Wittenhorst 

5 juni : eigen toernooi.  

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 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE OUDE DOOS…. 42    
MEI 2010 

 
Uit de oude doos mei 2010  
Avv- tje mei – juni 2010  
 
In het omvangrijke fotoarchief 
van AVV komen we weer een 
paar leuke foto’s tegen uit het 
seizoen 1999- 2000. 
 
Het 2e elftal 1999-2000 
Boven v.l.n.r. Theo Peeters, Pa-
trick Kleuskens, Jac Bouten, Erik 
Philipsen 
Midden: Marco Vermeer, William 
van Leunen, Leon Hermans, Jan 
Verbers, 
Bart Hermans, Frank Derks, Marc 
van Rengs en Wim Vissers 
Onder: Jos van Herpen, William 
Kleuskens, Ger Wijnands, Bernie 
Holtackers en Peter Hesp.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit de jeugd: het  F2 team sei-
zoen 1999-2000 
 
Vl.n.r.: Ruud v/d Homberg, Loek 
Philipsen, Roy Vervoort, Jasper 
Driessen, Teun Lucassen, Jo-
chem Verstraaten, Willem Derks, 
Rick Groenen, Antoinette Poels – 
Jacobs en Koen Houben.  
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Ter gelegenheid van het 90-jarig 
bestaan vieren we feest op 
zaterdag 12 juni 2010:  

vanaf 13.00 uur 
toernooi voor de jeugdspelers 
rond 17.00 uur wedstrijd  
senioren (uit diverse teams) 
tegen oud-spelers AVV  
aansluitend muziek en feest

zaterdag 12 juni 
kantine sportpark Erica 


