
                                                                                       
’t AVV-tje 

                                                 Clubblad van voetbalvereniging “AVV America”
 
 

  8 e  JAARGANG 2 e  EDITIE November 2010   Redactie :  H.Derix  –  H.Mulders –  S .S taaks  –  A.Poel s  –  W.Hol tackers  E-mai l :  redactieavv-

t je@avvamerica .nl

 

VAN DE REDACTIE 

Terwijl de overvloedige regen 

het spelen op onze velden on-

mogelijk maakt, heeft dit jaar 

alweer de 11e editie van de slot-

concerten Rowwen Hèze plaats 

gevonden. 

Mede namens de bijdrage van 

vele AVV leden en/of hun aan-

hang is ook deze editie weer een 

groot succes geworden. Ieder-

een die heeft geholpen: hartelijk 

bedankt !  

Wat betreft de voortgang van de 

competitie is het te hopen dat de 

weergoden ons de komende tijd 

gunstig gezind zullen zijn en dat 

we de competitie volgens plan-

ning verder af kunnen werken. 

 

Middels deze weg nog een felici-

tatie naar spelers en begeleiders 

van ons 1e elftal. De onlangs 

behaalde 16-0 overwinning op 

Oranje Zwart kan te boek als de 

grootste overwinning in de com-

petitie ooit behaald door ons 1e 

elftal. Waarvan akte ! 

Redactie AVVtje 

 

 

 

 

 

 

 
     BESTUURSMEDEDELINGEN 

November 2010 

Verlichting 

Nu we weer de donkere periode 

in gaan en de kinderen in het 

donker naar het trainen gaan is 

het verplicht dat de fietsen een 

deugdelijke verlichting hebben. 

Hier zal op worden gecontro-

leerd. 

Vooral nu is het belangrijk dat 

de kinderen gebruik maken van 

de oversteek sluis bij het sport-

park. Spreek u kinderen hier 

nogmaals op aan. 

 

Spelerspas vernieuwen 

De komende maanden zullen 

bijna alle spelerspassen ver-

nieuwd moeten worden. Er moet 

een nieuwe pasfoto komen. 

Iedereen die hiervoor in aan-

merking komt krijgt automatisch 

een formulier van Walter 

Peeraer, ledenadministrateur. 

Zorg er a.u.b. ook voor dat dit 

formulier weer snel  volledig in-

gevuld wordt ingeleverd bij bo-

vengenoemde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adreswijzigingen  

Omdat iedereen dit blaadje thuis 

bezorgd krijgt van de ledenad-

ministratie is het zeer belangrijk 

dat bij Walter Peeraer het juiste 

adres bekend is. Mocht je in de 

toekomst gaan verhuizen of ben 

je net verhuisd, kijk nog even na 

of je ook de adreswijziging door-

gegeven hebt aan de ledenad-

ministratie. Dit geldt overigens 

niet alleen nu maar zorg dat je 

altijd alle wijzigingen door-

geeft aan Walter Peeraer:   
ledenadministratie@avvamerica.nl 

 

Facelift accommodatie 

Nu de te vormen Vereniging van 

de Toekomst niet meer doorgaat 

kunnen we ons definitief gaan 

richten op onze bestaande ac-

commodatie. Ons doel is om de 

accommodatie zodanig te reno-

veren dat deze zeker enkele de-

cennia geschikt zal zijn. 

Er is inmiddels een bijeenkomst 

geweest met bestuur, terrein-

commissie, kantinecommissie, 

commissie voetbal technische 

zaken en korfbalclub Erica om te 

bekijken hoe onze accommoda-

tie er uit moeten komen zien. In 

deze bijeenkomst zijn een aantal 

wensen verzameld. Deze wensen 

zullen worden meegenomen in 

een nieuw te vormen plan om 

onze accommodatie te renove-

ren. 

Beregening 

Onze huidige beregening is aan 

vervanging toe. We hebben veel 

onderhoudskosten en het bere-

genen met deze waterhaspel is 

te arbeidsintensief. 

Ook hier is er inmiddels  een 

bijeenkomst geweest om te be-

kijken hoe we de beregening van 

onze velden willen gaan ver-

nieuwen en automatiseren. Bert 

Peeters, werkzaam bij van de 

Munckhof in Horst, zal  ons daar 

in gaan ondersteunen. Hij zal 

een  plan van aanpak opstellen 

en een kostenbegroting. Dit pro-

ject willen we in de loop van 

2011 realiseren. 
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Vorderingen fusie/samen-

werking met korfbalclub Eri-

ca 

Zoals in de algemene ledenver-

gadering is medegedeeld zijn wij 

en de korfbalclub Erica plannen 

aan het uitwerken om te komen 

tot een vergaande samenwer-

king of fusie van beide vereni-

gingen. 

De eerste besprekingen hebben 

reeds plaats gevonden omtrent 

deze samenwerking of fusie. 

Het bestuur is samen met het 

bestuur van de korfbalclub op 

bezoek geweest bij HBSV die ook 

een fusieclub is van de voetbal-

club en korfbalclub en zich on-

geveer in de zelfde situatie be-

vonden als wij. 

Van de NKS,in de persoon van 

Joop Wijnands, krijgen we pro-

fessionele ondersteuning om 

deze plannen mede in goede 

banen te leiden.Wij als besturen 

zijn momenteel afzonderlijk be-

zig om de voordelen en nadelen 

op een rij te zetten. 

Eind deze maand gaan we dit 

samen bespreken en dan de vol-

gende stappen bepalen. 

Zijn er leden die dit project 

graag van dichtbij willen mee-

maken en in het fusie team wil-

len deelnemen kunnen contact 

opnemen met Mart Peeters. 

Bestuur AVV America 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  

November 2010 

 

Thema avond 

 

In de maand Januari 2010 willen 

we een  thema avond arbitrage 

organiseren. Tijdens deze avond 

zal een scheidsrechter uit het 

betaalde voetbal een  presenta-

tie houden, waarbij er aan de 

hand van beelden en eigen erva-

ringen beslissingen en situaties 

worden uitgelegd.  Een avond 

die zeer de moeite waard zal zijn 

 

De exacte datum is bij het uit-

komen van dit AVV’je nog niet 

bekend. Hou daarom de o.a. 

internetsite van AVV America in 

de gaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelregelvragen: 

 

1. Tijdens een beslissings-

wedstrijd kent de scheids-

rechter een indirecte vrije 

schop toe aan de aanvallende 

partij, op 16 meter van het 

doel van de tegenpartij. De 

aanvaller die de schop 

neemt, schiet hem recht-

streeks naar het doel van de 

tegenpartij. Een op de doel-

lijn staande verdediger, niet 

zijnde de doelverdediger, 

stompt de bal met de vuist 

over het doel, voordat de bal 

de doellijn is gepasseerd. 

Wat zal de scheidsrechter nu 

moeten beslissen? 

 

a) Hij zal een strafschop toeken-

nen aan de aanvallende partij en 

de verdediger van het speelveld 

zenden door het tonen van de 

rode kaart. 

b) Hij zal een strafschop toeken-

nen aan de aanvallende partij en 

de verdediger een waarschuwing 

geven door het tonen van de 

gele kaart. 

c) Hij zal een hoekschop toeken-

nen aan de aanvallende partij en 

de verdediger een waarschuwing 

geven door het tonen van de 

gele kaart. 

d) Hij zal een hoekschop toe-

kennen aan de aanvallende par-

tij en de verdediger van het 

speelveld zenden door het tonen 

van de rode kaart. 

 

 

 

 

2. Bij een lichtwedstrijd 

wordt de doelverdediger ver-

blind door het flitslicht van 

een fotograaf. De aanvallen-

de partij weet nu te scoren. 

Wat beslist de scheidsrech-

ter? 

a) Hij keurt het doelpunt af, laat 

de fotograaf verwijderen door de 

aanvoerder van de thuisspelende 

vereniging, want het gebruik van 

flitslicht is verboden en hervat 

het spel met een scheidsrech-

tersbal op de plaats waar de bal 

was op het moment van flitsen. 

b) Hij keurt het doelpunt af en 

hervat het spel met een scheids-

rechtersbal op de plaats waar de 

bal was op het moment van flit-

sen. 

c) Hij keurt het doelpunt goed, 

want het gebruik van flitslicht is 

toegestaan. 

d) Hij keurt het doelpunt goed, 

want het flitslicht komt van bui-

ten het speelveld. Wel zal hij via 

de aanvoerder van de thuisspe-

lende vereniging de fotograaf 

verzoeken om op een plek te 

gaan staan waar niemand hinder 

kan ondervinden van het gebruik 

van een flitslicht. 
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3. Een veldspeler die binnen 

het eigen doelgebied staat, 

slaat met een scheenbe-

schermer die hij in zijn hand 

houdt, tegen de bal aan en 

voorkomt zodoende dat er 

een doelpunt wordt gemaakt. 

Wat zal de scheidsrechter 

hier beslissen? 

 

a) Hij geeft een indirecte vrije 

schop aan de tegenpartij op de 

rand van het doelgebied en geeft 

de speler een waarschuwing 

door het tonen van de gele 

kaart. 

b) Hij kent een strafschop toe en 

geeft de speler een waarschu-

wing door het tonen van de gele 

kaart.  

c) Hij geeft een indirecte vrije 

schop aan de tegenpartij op de 

rand van het doelgebied en 

stuurt de speler van het speel-

veld door het tonen van de rode 

kaart. 

d) Hij kent een strafschop toe en 

stuurt de speler van het speel-

veld door het tonen van de rode 

kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De verdedigende partij 

schiet een directe vrije schop 

van binnen het eigen straf-

schopgebied per ongeluk 

rechtstreeks in het eigen 

doel. Wat beslist de scheids-

rechter? 

 

a) Hoekschop. 

b) Doelschop. 

c) Directe vrije schop overne-

men. 

d) Indirecte vrije schop voor de 

tegenpartij. 

 

5. Tijdens het uitvoeren van 

een scheidsrechtersbal in het 

strafschopgebied trapt een 

verdediger een aanvaller net 

buiten het strafschopgebied. 

Op dat moment heeft de bal 

wel de grond geraakt, maar 

geen van de spelers heeft de 

bal al gespeeld of aange-

raakt. Wat moet de scheids-

rechter nu beslissen? 

 

a) De trappende speler wordt 

van het speelveld gezonden door 

het tonen van de rode kaart en 

het spel wordt hervat met een 

indirecte vrije schop voor de 

aanvallende partij net buiten het 

strafschopgebied. 

b) De trappende speler wordt 

van het speelveld gezonden door 

het tonen van de rode kaart en 

het spel wordt hervat met een 

directe vrije schop voor de aan-

vallende partij net buiten het 

strafschopgebied. 

c) De trappende speler wordt 

van het speelveld gezonden door 

het tonen van de rode kaart en 

het spel wordt hervat met een 

strafschop. 

d) De trappende speler wordt 

van het speelveld gezonden door 

het tonen van de rode kaart en 

de scheidsrechtersbal wordt op-

nieuw uitgevoerd omdat de bal 

nog niet in het spel was. 

 
Roy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULDIGING LAMBERT KEIJSERS 

Onder nog een foto van de hul-

diging die Lambert Keijsers on-

langs heeft gehad in verband 

met zijn 25-jarig lidmaatschap 

bij AVV America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE AVV 

  

 Sjoerd Wijnhoven Nederlands 

probeert te praten tijdens een 

wedstrijd? 

 Tom Ummenthun al anderhalf 

seizoen bijna iedere wedstrijd 

verzorging nodig heeft ge-

had? 

 Het de laatste tijd met Tom 

iets beter gaat? 

 Franka van Boems Jeu onge-

veer 39 jaar de tenues voor 

de voetbalclub heeft gewas-

sen? 

 Wij haar hiervoor hartelijk 

willen danken? 

 Ruud van de Munckhof nog 

steeds een grote klier op de 

reservebank is? 
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 Jelle Houben graag stijve 

fricandellen eet in de kantine 

in plaats van slappe? 

 Dido Janssen na zijn verjaar-

dag een pitcher heeft gekre-

gen? 

 Hij hierdoor erg veel moeite 

kreeg met het afstoten tij-

dens het poolen? 

 Willem Derks prettig gestoord 

is? 

 Louk Phillipsen topscoorder 

van het tweede elftal is? 

 Hij dit bereikt heeft door in 

de wedstrijd tegen Sambeek 

2, 2 keer te scoren? 

 America 2 hierdoor hun eer-

ste 3 punten van het nieuwe 

seizoen hebben gehaald? 

 Roy Pouwels voor de tweede 

keer vader is geworden? 

 Het weer een zoon is gewor-

den, die de naam Wout heeft 

gekregen? 

 Matz zondag 31 Oktober 700 

wekkers had gezet!!? 

 Hij er van deze 700 geen een 

had gehoord? 

 Koning Assist van de Twed ze 

er in ’t Eerste zelf in schiet!? 

 Hij zijn allereerste goal in het 

Eerst heeft gemaakt? 

 Hij dit op een uitermate uit-

bundige manier vierde? 

 Hij hier vast nog vaak aan 

herinnerd zal worden :)? 

 Ralf van Herpen voor de 

tweede keer vader geworden 

is? 

 Het dit keer een jongetje is, 

genaamd Xavi? 

 We zeker weten dat we dus 

over enkele jaren een ster-

voetballer op de velden heb-

ben rondlopen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stephan Roelofs in de B2 tien 

kansen nodig heeft om te 

scoren? 

 Hij in de B1 maar 1 kans no-

dig heeft om 2 doelpunten te 

maken? 

 De kledingcontainer van AVV 

eigenlijk een klere-container 

is! ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze klere-container Rien een 

gebroken vinger heeft opge-

leverd bij het deponeren van 

een kledingzak? 

 De dames soms moeite heb-

ben met scoren? 

 Dit komt doordat het gras bij 

de goal soms wat hoger afge-

knipt is als de rest van het 

veld? 

 De bal hierdoor het laatste 

zetje net niet kan krijgen? 

 Dus let goed op als je op de-

ze manier AVV wilt steunen. 

Dit is niet zonder gevaar! ? 

 Onze E1 dit seizoen nog 

steeds op zoek is naar een 

vaste keeper? 

 Daarom iedere E1 speler een 

wedstrijd het doel moet ver-

dedigen? 

 Richard Nelissen dat van zijn 

teamgenoten niet mag, om-

dat hij daarvoor te klein zou 

zijn? 

 Richard overigens wel vrijwel 

elke wedstrijd de kleine “ gro-

te”  man bij de E1 is? 

 Onze E1 spelers op zaterdag 

zeer moeilijk op gang komen 

als ze op vrijdag te laat naar 

bed zijn gegaan? 

 Er daarom geregeld door de 

leiding een controle op uit 

wordt gevoerd? 

 2 D-teams door zijn naar de 

volgende ronde van het Calve 

straatvoetbal? 

 Het team D1A deze volgende 

ronde ongeslagen wist te be-

reiken? 



 

 ’t Avv-tje editie november 2010 Pagina 5 van 6 

 Ze hierbij maar liefst 35 goals 

maakten en maar 2 tegen 

kregen? 

 Wiek de Kleijne zijn voetbal-

schoenen vergeet mee te 

nemen? 

 Hij toen de schoenen van 

grensrechter Thijs Baltissen 

maar aan deed? 

 Thijs de schoenen van Tom 

Ummenthun toen maar aan-

trok? 

 Tom uiteindelijk op de klom-

pen van Wiek moest gaan 

coachen! ? 

 De jongens van de Twed op 7 

november een baaldag ge-

nomen hebben?  

 Hun leiders en trouwe sup-

porters deze al enkele achter 

de rug hebben. 

 …. 

 

  

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen  

Roy Theeuwen 

Antwoorden: 

1B – 2A – 3D – 4C – 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. 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. 
 
 

TUSSENSTANDEN   

PER 11-11-2010 

Tussenstand competitie 

positie per 11 November 

6e A1 

9e B1 

10e B2 

12e C1 

8e D1 

6e Dames 1 

12e Derd 

7e E1 

9e E2 

7e F1 

9e F2 

6e Ierst 

11e Twed 

8e Verd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPSCOORDERS   

PER 11-11-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLEUTELPERIKELEN   

Ik ben de sleutel van kleedlokaal 

2 van America. In april/mei 

werd ik per ongeluk meegeno-

men door de leider van de A2 

van Kronenberg. Na een mailtje 

van America heeft de leider van 

Kronenberg besloten mij mee te 

geven aan een van de jongens 

uit America die hij kende. Daar 

zat ik dan in de tas van Clint 

Raedts. En ik maar wachten en 

wachten, maar ik werd niet uit 

de tas gehaald. Ik wilde zo graag 

terug naar mijn oude plekje bij 

mijn vriendjes achter de bar. 

Blijkbaar had Clint de tas niet 

vaak nodig want ik bleef maar 

liggen.  

Tot plot-

seling op 

een dag  

eind ok-

tober er 

weer be-

weging 

kwam in 

de tas. 

De zus 

van Clint 

had een 

sporttas nodig en aangezien de 

tas van Clint al een half jaar on-

aangeraakt in een hoek lag ge-

bruikte zij deze. Zij heeft mij dus 

ook gevonden. Eindelijk werd ik 

bevrijd uit mijn benauwde hoek-

je en kon ik terug naar mijn 

vrienden in het kastje achter de 

bar.  

Clint bedankt dat je mij zo goed 

bewaard hebt, maar ik was 

graag wat eerder terug gekeerd 

bij de voetbalclub. 
 

mailto:jeugdcoordinator@avvamerica.nl
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Nieuws 

Door allerlei omstandigheden is 

er weinig gevoetbald de laatste 

weken: slecht weer, te weinig 

spelers bij de tegenstander, te-

genstanders die niet durven enz.  

De wedstrijd tegen SV United 

werd gelijkgespeeld. De inter-

land tegen Lullingen werd helaas 

ook afgelast als gevolg van de 

vele regen die er gevallen is. 

Er zijn een paar wijzigingen in 

het programma: zie onder.  

Op 27 november is Sinterklaas 

op bezoek voor de kleintjes. Als 

Sint Nicolaas er om 17 uur nog 

is, kan hij ons zien spelen tegen 

zijn collega Sint Jozef: SJVV.  

Sinds kort hebben we er weer 

een nieuw talent bij: het jongste 

broertje van onze oudste: Geert 

Mulders. Welkom bij de vetera-

nen en veel voetbalplezier.  

Na 18 december trekken we ons 

terug tot eind februari voor onze 

jaarlijkse winterslaap.  

 

Agenda / programma: 

27 nov. De Sint op bezoek.  

27 nov. America - S.J.V.V. is 

toegevoegd. Wedstrijd begint 

om 17:00 uur (na St Nicolaas) 

4 dec.: America - Volharding 

18 dec: America - SVV Venray 

Daarna winterslaap.  

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…. 44    

November 2010 

 
Uit de oude doos nov. 2010  

 

Dit keer weer 2 foto's uit het 

jaar 1999 
  
Het 1e elftal 1999-2000: 
Boven v.l.n.r. Arno Hermans, 

Arjan Cleven, Peter Cuppen, Roy 

Vervoort, Marijn Litjens, Peter 

Bouten, Frank Steeghs, Marc 

Verheijen, Jan Rongen (trainer) 

en Geert Mulders 
Onder v.l.n.r. Ruud Vermeer, 

Bram Peek, Lody Pouwels, Rob 

Noordijk, Rob Keijsers, Peter 

Derks en René Schurink.  
  
Het 2e elftal 1999-2000: 
Boven v.l.n.r.: Theo Peeters, 

Patrick Kleuskens, Jac Bouten, 

Eric 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.  
  
Dit elftal werd KAMPIOEN  in 

hun klasse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

