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VAN DE REDACTIE 

De start van het nieuwe seizoen 

hebben we inmiddels weer ruim 

achter de rug. 

De eerste zeges zijn alweer bin-

nen en ook een aantal teleurstel-

lingen behoren al weer tot het 

verleden. 

 

Inmiddels gaan we de 8e jaar-

gang in van het AVVtje. Acht 

jaar waarin 5 tot 6 maal per jaar 

bij alle leden van AVV het AVVtje 

op de mat viel. Een aantal van 

de huidige redactieleden vindt 

nu dat het tijd is voor een frisse 

wind. Derhalve zal Bart Hermans 

zijn stokje overdragen aan Hans 

Derix en heeft William Holtac-

kers aangegeven om na dit sei-

zoen te stoppen met het samen-

stellen van het AVVtje. Hiervoor 

zoeken we nog naar een vervan-

ger. 

Verder heeft Antoinette Poels de 

taken van Kim Baeten overge-

nomen. 

 

Heb je interesse om als redactie-

lid van het AVVtje te fungeren of 

ben je creatief en heb je wel zin 

om 5 tot 6 maal per jaar het 

AVVtje samen te stellen (in 

Word), meld je dan aan middels 

bovengenoemd mailadres of bel 

met een van de redactieleden. 

 

Redactie AVVtje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     BESTUURSMEDEDELINGEN 

Oktober 2010 

 

Vervanging secretariaat. 

Tijdens de ledenvergadering is 

Mart Peeters met algemene 

stemmen herkozen en is Antoi-

nette Poels met algemene 

stemmen gekozen tot de nieuwe 

secretaresse van AVV America. 

Antoinette is te bereiken: Zwar-

teplakweg 60, 5966 RK America, 

tel. 077-4641498, mobiel 06-

14737598, e-mail: 
map.poels@hetnet.nl  

 

Langs deze weg wil het bestuur 

nogmaals Kim Baeten bedanken 

voor al die jaren dat zij het se-

cretariaat van AVV America ver-

zorgd heeft. 

 

Poetsen kantine 

Na overleg met het bestuur heb-

ben Antoinette en Tonny aange 

geven toch te willen blijven als  

poetshulp voor kantine en kleed-

lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij gaan op maandagmorgen de 

kantine poetsen en op donder-

dagmorgen de kleedlokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomstige fusie  

voetbal-/korfbalvereniging 

Een groep bestuursleden van 

zowel voetbalvereniging als 

korfbalvereniging zijn aan het 

bekijken of beide verenigingen 

mogelijk tot een fusie kunnen 

overgaan. De onderhandelingen 

hierover zijn nog in het begin-

stadium. Wanneer hier meer 

over bekend is volgt er weer 

informatie. 

 

Huldiging jubilarissen 

Tijdens de algemene ledenver-

gadering werden Maarten Ke-

ijsers en Lambert Keijsers ge-

huldigd voor hun 25-jarig lid-

maatschap bij AVV. Ook Marcel 

Derks is 25 jaar lid, maar hij zal, 

i.v.m. afwezigheid, in een later 

stadium gehuldigd worden.  

Dit geldt ook voor Chrit Claas-

sen, vorig jaar uitgeroepen tot 

voetballer van de eeuw van AVV, 

die maar liefst 60 jaar lid is. 

 

Aan- en afmelden, e-

mailadres of verhuizing 

doorgeven. 

Wil je lid worden? Of ben je ver-

huisd? Neem dan contact op met 

Walter Peeraer, e-mail ledenad-

ministratie@avvamerica.nl of bel 

077-4673675. 
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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.     

 

BESTUUR AVV AMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  

Oktober 2010 

1. Kan een scheidsrechter op 

zijn beslissing terugkomen? 

a) Dat mag hij altijd doen. 

b) Dat mag hij alleen doen wan-

neer hij inziet dat de beslissing 

onjuist was of, naar zijn oordeel, 

op advies van een assistent-

scheidsrechter, vooropgesteld 

dat hij het spel nog niet heeft 

hervat. 

c) Dat mag hij alleen doen wan-

neer hij inziet dat de beslissing 

onjuist was of, naar zijn oordeel, 

op advies van een assistent-

scheidsrechter, vooropgesteld 

dat hij het spel nog niet heeft 

hervat of de wedstrijd heeft be-

ëindigd. 

d) Dat mag hij nooit doen. 

2. Wanneer is de tijd  

Ver-streken? 

a) Als het eindsignaal klinkt. 

b) Als de tijd op het horloge van 

de scheidsrechter verstreken is. 

c) Als de tijd op het horloge van 

de scheidsrechter verstreken is, 

maar hij moet wel de uitwerking 

van een binnen de speeltijd toe-

gekende strafschop afwachten. 

d) Als de tijd op het horloge van 

de scheidsrechter verstreken is, 

maar hij moet wel de uitwerking 

van een hoekschop, vrije schop 

of aanval op het doel van de 

tegenpartij afwachten. 

 

3. Bij een inworp gaat een 

tegenstander voor de inwer-

pende speler staan, om het 

inwerpen te belemmeren.  

Hoe reageert de scheidsrech-

ter? 

a) Hij laat dit toe als de tegen-

stander stil staat en niet 

schreeuwt. 

b) Hij laat dit toe als de tegen-

stander stil staat, niet schreeuwt 

en binnen het speelveld blijft. 

c) Hij laat dit niet toe en geeft 

de tegenstander de opdracht om 

op de vereiste afstand (2 meter) 

te gaan staan. 

d) Hij laat dit altijd toe. 

 

4. Bij welke van de onder-

staande spelhervattingen 

mogen tegenstanders dichter 

dan 9,15 meter bij de bal 

staan? 

a) De strafschoppen die na af-

loop een beslissing moeten 

brengen. 

b) De strafschop waarvoor de 

speeltijd wordt verlengd. 

c) De indirecte vrije schop voor 

de aanvallende partij in het 

strafschopgebied van de tegen-

partij. 

d) De indirecte vrije schop voor 

de aanvallende partij op de lijn 

van het doelgebied van de te-

genpartij. 

 

5. De bal is op het midden-

veld in het spel. De scheids-

rechter ziet nu dat een speler 

zijn tegenstander een klap 

geeft en onderbreekt het 

spel. De slaande speler wordt 

weggezonden door het tonen 

van de rode kaart. Op welke 

wijze kan nu het spel niet 

worden hervat? 

a) Met een strafschop. 

b) Met een directe vrije schop. 

c) Met een indirecte vrije schop. 

d) Met een scheidsrechtersbal. 

 

Roy 

 

 
MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

 Indeling Jeugdteams 

De indelingen van de jeugd-

teams waren bij de start van 

de voorbereiding nog niet al-

lemaal bekend, maar inmid-

dels is de competitie gestart 

en zijn alle spelers ingelicht 

betreffende het team waarin 

ze dit seizoen zullen schitte-

ren. 

 

 Leiders / trainers C1 

Het heeft tot aan de voorbe-

reiding in augustus geduurd, 

maar uiteindelijk hebben we 

toch een goede invulling we-

ten te vinden voor de trai-

ners en leiders van de C-

jeugd. Trainers zijn Sjoerd 

Wijnhoven en Etiënne Klerkx 

op dinsdagavond en Paul 

Wijnhoven en Etiënne Klerkx 

op vrijdagavond. Op zater-

dag zijn Roy Derix en Willem 

Derks de leiders.  

mailto:walter@kpnmail.nl
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Demonstratietraining 

jeugdige trainers 

We hebben een aantal jeug-

dige trainers binnen ons 

jeugdkader. In oktober / no-

vember zal Tim Camps een 

tweetal demonstratietrainin-

gen verzorgen voor deze 

nieuwe jeugdige trainer om 

ze zo de nodige traininsstof 

bij te brengen. Andere trai-

ners en leiders zijn daarbij 

natuurlijk van harte welkom. 

De exacte data worden nog 

gecommuniceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ouderavond 

In september heeft de ou-

deravond/middag voor de 

pupillen F, E en D plaatsge-

vonden. 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 bijeenkomst nog 

vragen, neem dan gerust 

contact op met jeugdcoördi-

nator Bart Hermans: 06 520 

222 97.  

Belangrijkste mededeling:  

- zorg dat de jeugd altijd een 

vest bij zich heeft en dat ze 

NIET met de voetbalschoe-

nen aan op de fiets naar het 

sportpark komen. Dit is ge-

vaarlijk met fietsen en de 

jeugd vergeet de schoenen 

voor na de training.  

- zorg dat de jeugd de fietsen 

netjes in de fietsenstalling 

neerzet en niet kriskras door 

elkaar.  

 

 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.  

  

 Zaalvoetbaltoernooi De-

cember 

Op zaterdag 18 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 welke is vast-

gelegd van 09.00u tot 

13.00u. Exacte tijden en in-

formatie krijgen jullie t.z.t. 

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 webmas-

ter@avvamerica.nl 

 

  

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen  

Roy Theeuwen 

Antwoorden: 

1C, 2C, 3C, 4D, 5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Aanvulling 

van ons jeugdkader is altijd van 

harte welkom.  

Heb je interesse of vragen, 

neem gerust contact op met de 

jeugdcoördinator: Bart Hermans, 

jeugdcoordinator@avvamerica.nl  

of tel: 06 520 222 97. 
 

 
 

Nieuws 

De veteranen zijn weer gestart 

met hun wedstrijden. Na de zo-

mer moeten we het met een 

paar man minder doen. Dit kan 

nog wel eens personele proble-

men opleveren. Vandaar dat we 

blij zijn met de aanvulling vanuit 

het 4e elftal. Super, heren. Er 

zijn nog een paar geblesseerden 

die we eigenlijk niet kunnen mis-

sen. Zorg dat je snel weer beter 

bent.  

We hebben zelfs al weer een 

beroep moeten doen op good-old 

Pietje van Lipzig.  

 

De eerste wedstrijden werden 

gelijkgespeeld  tegen Witten-

horst en Stevensbeek.  

 

Door omstandigheden spelen we 

onze eerste thuiswedstrijd pas 

op 16 oktober tegen EWC uit 

Well. Het thuispubliek moet dus 

nog even wachten.  

mailto:jeugdcoordinator@avvamerica.nl
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Op 2 oktober spelen we in Arcen 

tegen RKDEV. Dit is hun jubile-

umwedstrijd ivm het 50 jarig 

bestaan van de Veteranen van 

Arcen. Voorwaar een hele eer 

om deze wedstrijd te  mogen 

spelen.  

Op 16 oktober is ook de Chinese 

avond gepland.  

 

Agenda: 
2 okt  RKDEV - America  

9 okt.  Geijsteren - America  

16 okt.  America – EWC 

16 okt.  Amelica – China  

(Chinese avond)  

23 okt.  SV United / BVV – America 

30 okt.  America – SVEB 

6 nov.  SVOC – America 

13 nov. SV Lullingen – America 

20 nov. Melderslo - America 

 

Voor de echte voetballiefheb-

bers: onze thuiswedstrijden spe-

len we  om 17.00 uur !!! 

 

Bestuur, leider, grensrech-

ters en spelers van de Vete-

ranen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE OUDE DOOS…. 43    

Oktober 2010 

 
Uit de oude doos okt. 2010  

Uit de oude doos (nog niet zo 

heel oud)  dit keer 2 foto's uit 

het seizoen 1999-2000. 
  
America C1 seizoen 1999-2000 
v.l.n.r. Leider Peter Derks, Wiljo 

van Ham, Frank Keijsers, Thijs 

Baltissen, Eddy Sassen, Tim 

Camps, Roy Keijsers, Hans Wil-

bers en leider Henk Holtackers.  
Onder: vlnr. Jelle Steeghs, John-

ny Vervoort , Roy Derix, Tom 

Faessen, Paul Noordijk en Marco 

Tielen.  
 

America B1 seizoen 1999-2000 
Boven v.l.n.r.: leider Arno van 

Lipzig, Johan Tielen, Stefan v/d 

Homberg, Ruud van Dijnen, 

Mark v/d Hulst, Mark Vermeer 

en leider Thijs Camps 
Onder v.l.n.r.: Koen Janssen, 

Pieter Driessen, Daniel Pots, 

Ruud Reijnders, Marc Geuijen, 

Jan Derix en Roel Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.claudiahilgers.100.nl/illustraties/rubriek_uit_de_oude_doos vanaf okt '00.jpg


 

 ’t Avv-tje editie oktober 2010 Pagina 5 van 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


