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VAN DE REDACTIE 

Aan het einde van het seizoen 
2010 / 2011 werden uitsluitend 
hoogtepunten gevierd Zo lukte 
het ons 1e elftal om een zeer 
spannende nacompetitie af te 
sluiten met promotie naar de 5e 
klasse en pakte onze veteranen-
afdeling begin juni flink uit met 
de festiviteiten rond haar 50-
jarig bestaan. En als klapt op de 
vuurpijl hebben Wim Kleuskens 
en Piet Vervoort (74) een Ko-
ninklijke Onderscheiding ontvan-
gen. De meer dan verdiende 
onderscheidingen werden tijdens 
het 50-jarig bestaansfeest van 
de veteranenafdeling door bur-
gemeester Kees van Rooij uitge-
reikt. Beide zijn benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau en 
werden daarmee beloond voor 
hun vele verdiensten voor de 
Americaanse gemeenschap.  
Heren, proficiat ! 

Dit AVVtje is alweer het laatste 
van dit seizoen maar volgend 
jaar gaan we uiteraard gewoon 
verder met de 9e jaargang. Ver-
andering daarbij is dat de sa-
menstelling van het AVVtje dan 
overgenomen zal gaan worden 
door Kim Baeten. 

We wensen iedere een fijne va-
kantie en tot volgend seizoen ! 

Redactie AVVtje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     BESTUURSMEDEDELINGEN 

Juni 2011 

Promotie America-1 naar de 
5e klasse 
Ons eerste elftal heeft op  zon-
dag 8 mei een geweldig prestatie 
geleverd en de 3e periode be-
haald door RKDSO overtuigend 
met 5-0 te verslaan. Er volgden 
een 2-tal wedstrijden tegen de 
winnaars van de andere 2 perio-
des te weten Racing Boys en 
Grashoek. Zij strijden voor pro-
motie naar de 5e klasse. De eer-
ste wedstrijd America – Racing 
Boys werd met veel werklust 
gewonnen met 2-1. In de topper 
tegen Grashoek waren we helaas 
een maatje te klein, deze wed-
strijd ging verloren met 4-1. 
Omdat America 2e geëindigd 
was kwam er een herkansing 
tegen de nummer 2 van poule 
6E en 6F. De eerste wedstrijd 
thuis tegen SC. St. Hubert werd 
overtuigend gewonnen met 3-1. 
Op 2 juni togen we met een bus 
naar St. Hubert. Daar werd de 

wedstrijd St. Hubert – Maaskant-
se Boys gespeeld. Het was in het 
begin een zeer saaie wedstrijd 
met een voor ons slechte rust-
stand want St. Hubert leidde met 
1-0, na de rust ging Maaskantse 
Boys echter aan het voetballen 
en zij wonnen met 3-2. America-
1 promoveert dus naar de 5e 
klasse. Groot feest in America.  
 

TRAINER, LEIDER EN 
SPELERS VAN HARTE 

GEFELICITEERD MET DIT 
PRACHTIGE RESULTAAT!!!! 

 
Door het bestuur wordt spelers 
en staf een receptie aangeboden 
op VRIJDAG 24 JUNI VAN 
19.30-20.30 UUR.  
 
Bij deze zijn jullie allemaal van 
harte uitgenodigd om het elftal 
te feliciteren met deze puike 
prestatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetbalsokken 
We zijn door de voorraad voet-
balsokken heen en er zal geen 
nieuwe voorraad meer komen 
omdat we de sokken niet meer 
tegen die prijs in kunnen kopen. 
Verzoek aan iedereen, waar no-
dig, zelf voor sokken te zorgen. 
Voor de jeugdteams die niet 
compleet gesponsord worden 
geldt dat iedereen zwarte sokken 
nodig heeft. 
 
Indienen declaraties 
Verzoek van de penningmeester 
om voor 20 juni alle declaraties 
in te leveren. 
 
Feestweekend veteranen 
3, 4 en 5 juni vond het feest-
weekend van de veteranen 
plaats. We kunnen met z'n allen 
terugkijken op een prachtig 
feest. Een pluim voor de organi-
satie die dit feest op touw heeft 
gezet. 
 
Lid in de Orde van Oranje-
Nassau 
Op vrijdagavond aan het einde 
van de receptie van de vetera-
nen werden twee clubcoryfeeën 
verrast door burgemeester van 
Rooij. Voor hun vele verdiensten 
voor de gemeenschap en vooral 
voor AVV America en Carnavals-
vereniging de Turftreiers werden 
zij benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Wim Kleus-
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kens en Piet Vervoort, beiden 
erelid van onze vereniging, wer-
den geroemd voor de vele activi-
teiten die zij voor onze vereni-
ging doen en hebben gedaan. 
Als iemand een lintje heeft ver-
diend zijn het deze twee heren 
wel. Na de huldiging kwam er 
een spontane receptie op gang 
en moesten de gehuldigden vele 
handjes schudden. Ook de fanfa-
re bracht nog een serenade voor 
Wim en Piet, waarvoor wij hun 
dan ook hartelijk danken. Langs 
deze weg nogmaals van harte 
gefeliciteerd. 
 
Metamorfose Randbeplanting 
De laatste tijd gebeurt er enorm 
veel in en om onze voetbalvel-
den. Afgelopen winter zijn er al 
flink wat bomen gekapt om m.n. 
het eerste veld meer lucht te 
geven. Bij de snoeiwerkzaamhe-
den bleek dat de omheining aan 
de wegkant drastisch aan ver- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nieuwing toe was. Via de ge-
meente hebben we hier nage-
noeg kosteloos nieuwe palen 
kunnen plaatsen, zodat we weer 
jaren vooruit kunnen. 
Ook de border tussen veld 2 en 
het korfbalveld is inmiddels ge-
sneuveld. Hiervoor in de plaats 
komt een haag, vergelijkbaar 
met de haag tussen veld 1 en 2. 
 
Ondergrondse beregening 
Jarenlang hebben onze terrein-
mannen in droge tijden zich uit 
de naad gewerkt met de haspel 
om onze velden in optimale con-
ditie te krijgen. Maar daar komt 
nu een einde aan! In het trai-
ningsveld ligt inmiddels de on-
dergrondse beregeningsinstalla-
tie. Begin juni, na alle voetbalac-
tiviteiten, zijn de overige velden 
aan de beurt. 
Om dit allemaal zo snel mogelijk 
af te ronden doen we een beroep 
op jullie hulp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor met name het dichten van 
de sleuven hebben we heel wat 
mensen nodig. Dus heb je zin 
om wat voor onze sportvelden te 
doen, meld je dan bij Gerrie 
Mulders. 
 
Sponsorscherm kantine 
Tijdens wedstrijddagen  
hadden we op onze TV een 
mooie sponsorpresentatie  
draaien met nieuws, reclame en 
informatie van en voor onze club 
en sponsoren. Maar vaak werd 
dit eraf gezet om sport op de TV 
te kijken. Om onze sponsoren 
beter te laten zien hebben we nu 
een extra scherm boven het sco-
rebord gehangen, wat uitsluitend 
voor de sponsoren is. 
De oude TV hebben we ook maar 
vervangen voor een groter en 
platter scherm. Bij deze nog-
maals dank aan de sponsoren 
die dit mogelijk hebben ge-
maakt. 
VRIJWILLIGERS BIJ DE  
VOETBALCLUB 
BROODNODIG!!! 
De laatste tijd worden wij als 
voetbalclub geconfronteerd met 
een steeds groter tekort aan 
vrijwilligers. Dit tekort wordt zo 
groot dat we de komende tijd 
m.n. vanaf de start van het 
nieuwe seizoen een aantal zaken 
niet meer naar behoren uit kun-
nen voeren. Zo komen we steeds 
meer vrijwilligers tekort in de 
kantine wat betekent dat we bij 
onvoldoende personeel de kanti-
ne moeten sluiten. Deze 
kantine                                                                                     
is een flinke inkomsbron om de 
vereniging draaiende te houden.  

Er is komend seizoen ook een              
groot tekort aan clubscheids-
rechters. Het ziet er naar uit dat 
teams zelf moeten gaan zorgen 
voor een scheidsrechter. Ook bij 
het fluiten van pupillen wedstrij-
den (D-E-F) komen we een aan-
tal vrijwilligers tekort.  
We doen dan ook een beroep op 
al onze leden en ouders van on-
ze jeugdleden om ons te steunen 
in ons voornemen om alle leden 
vanaf 16 jaar vrijwilligerswerk te 
laten doen voor de club.  
Het bestuur is momenteel druk 
bezig om een nieuwe opzet 
m.b.t. vrijwilligersbeleid uit te 
werken. Hierbij is ook een vrij-
willigerscoördinator heel hard 
nodig. Mocht iemand interesse 
hebben om dit samen met het 
bestuur op te pakken dan kan 
diegene zich melden bij het be-
stuur. 
 
Bestuur AVV America 
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DE SCHEIDS…… 

 
(Roy Theeuwen z’n hoekje) 

Spelregelvragen  
Juni 2011 

 
1. De scheidsrechter geeft de 
speler een waarschuwing door 
het tonen van de gele kaart en 
hervat het spel met een indirecte 
vrije schop. In welke situatie 
heeft de scheidsrechter juist ge-
handeld? 
a) Als de speler een discrimine-
rende opmerking maakt tegen-
over de assistent-scheidsrechter. 
b) Als de speler een medespeler 
spuwt. 
c) Als de speler aanmerkingen 
maakt op de leiding. 
d) Als de speler een tegenstan-
der op grove wijze beledigt. 
 
2. Een verdediger, staande bin-
nen zijn eigen strafschopgebied, 
gooit zijn scheenbeschermer 
naar een buiten dit gebied maar 
binnen het speelveld staande 
tegenstander. Wat zal de spel-
hervatting zijn? 
a) Directe vrije schop. 
b) Scheidsrechtersbal. 
c) Scheidsrechtersbal of straf-
schop. 
d) Indirecte vrije schop. 
 

3. Twee tegenstanders raken 
slaags met elkaar net buiten de 
zijlijn. De scheidsrechter on-
derbreekt het spel. Hoe 
moet de scheidsrechter 
handelen? 
a) De spelers worden 
van het speelveld 
gezonden door 
het tonen van 
de rode kaart 
en het spel 
wordt 
hervat 
met 
een 

scheids-
rechtersbal 
op de plaats 
waar de bal zich 
bevond, toen de 
scheidsrechter onder-
brak. 
b) De spelers worden van het 
speelveld gezonden door het 
tonen van de rode kaart en het 
spel wordt hervat met een 
scheidsrechtersbal op de zijlijn. 
c) De spelers ontvangen een 
waarschuwing door het tonen 
van de gele kaart en het spel 
wordt hervat met een scheids-
rechtersbal op de plaats waar de 
bal zich bevond, toen de scheids-
rechter onderbrak. 
d) De spelers ontvangen een 
waarschuwing door het tonen 
van de gele kaart en het spel 
wordt hervat met een indirecte 

vrije schop voor de verdedigende 
partij op de zijlijn. 
 

4. Een doelverdediger wil de 
bal uitwerpen maar de 

gladde bal glijdt uit zijn 
handen. Een aanvaller 

komt nu snel toe-
gelopen, maar 

de doelver-
dediger 

ziet 
ech-

ter 
nog net 
kans om de bal 
binnen zijn doelge-
bied weg te slaan, 
voordat de aanvaller de bal in 
het doel kan koppen. Wat zal de 
scheidsrechter beslissen? 
a) Hij onderbreekt het spel, kent 
een indirecte vrije schop toe en 
stuurt de doelverdediger van het 

speelveld wegens het ontnemen 
van een scoringskans. 
b) Hij onderbreekt het spel, kent 
een indirecte vrije schop toe en 
de doelverdediger ontvangt een 
waarschuwing wegens het 
tweemaal spelen van de bal met 
de hand. 
c) Hij laat doorspelen. 
d) Hij onderbreekt het spel en 
kent een indirecte vrije schop toe 
wegens het tweemaal spelen van 
de bal met de hand door de 
doelverdediger. 
 
5. De neutrale assistent-
scheidsrechter steekt zijn vlag 

omhoog om aan te geven dat 
de bal de zijlijn geheel en 

al gepasseerd heeft. 
Voordat de scheids-

rechter echter kan 
affluiten, ziet hij 

dat een verdediger 
binnen zijn straf-

schopgebied een tegen-
stander slaat. Wat moet 

de beslissing van de 
scheidsrechter zijn? 

a) Hij stuurt de verdediger van 
het speelveld en hervat het spel 
met een strafschop. 
b) Hij stuurt de verdediger van 
het speelveld en hervat het spel 
met een inworp. 
c) Hij geeft de verdediger een 
waarschuwing en hervat het spel 
met een strafschop. 
d) Hij geeft de verdediger een 
waarschuwing en hervat het spel 
met een inworp. 
 
Gr. Roy 
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SPELERS VAN DE WEEK 

 
Teun Sikes 

Hallo ik ben Teun Sikes 
Ik ben 8 jaar oud en speel in de 
F1 als keeper/verdediger. 
Ik zit in groep 5.mijn favoriete 
club is psv en mijn  favoriete 
speler is Dzsudzsák. Mijn hob-
by‟s zijn  voetballen en jiu jitsu. 
Ik speel graag met mijn vriend-
jes met de lego, buiten spelen 
doen we ook graag. met mijn 
neefjes bouwen wij graag hutten 
bij oma en opa. Mijn lievelings 
eten is 
friet,erwtensoep,lasagne.ik vind 
het heel leuk dat ik speler van 
de week mag zijn en ik hoop dat 
america 1 gaat winnen. 
Groetjes Teun  

 
Tom Smedts 

Voor de wedstrijd America 1 – 
SVVH 1, is Tom Smedts speler 
van de week. 
Hoi ik ben Tom Smedts. Ik ben 8 
jaar en speel bij de F2. Daar ben 
ik verdediger.  
Mijn hobby‟s zijn met papa mee 
werken, voetballen, Jong Neder-
land en sinds kort tennissen en 
Quad rijden. 
Ik wil later boer worden. Ik vind 
het spannend om speler van de 
week te zijn.  
Groetjes Tom 

 
 
 
 
 
 

 

Jesper Steeghs 
Ik ben Jesper Steeghs en ben 8 
jaar. Ik speel in de F2 aanval of 
middenvelder. Mijn hobby‟s zijn 
met de lego spelen, badminton-
nen, papa en mama helpen en 
voetbalen natuurlijk. 
Mijn favoriete club is Ajax, mijn 
voetbal held is Wesley Sneijder. 
Zelf wil ik later politie agent 
worden.  Ik vind het heel fijn dat 
ik op 8 mei speler van de week 
ben. Mijn lievelings eten is pan-
nenkoeken met stroop en poeder 
suiker. Ik hoop dat America wint 
met veel doelpunten en goed 
voetbal. 
Groetjes Jesper 

 

OPLOSSINGEN  

Spelregelvragen 

1C – 2A – 3A – 4A – 5B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WERELD MEIDEN  

VOETBALDAG 

Vrijdag 8 april was het dan zo-
ver. Ik mocht eerder weg van 
school om naar de Wereld mei-
denvoetbaldag te gaan. Een dag 
georganiseerd door de eredivi-
sievoetbal, KNVB bij Mulo  in 
Helmond. We kregen voetbalcli-
nics, deze werden gegeven door 
de eredivisie vrouwen van VVV. 
Heel leerzaam en erg leuk. 
Er waren allemaal meiden van 
andere voetbalclubs. Allemaal 
kregen we een roze t shirt van 
Because I‟am a Girl. Samen lie-
ten we 100 roze ballonen op! 
Een mooi gezicht! 
Om andere meiden in andere 
landen ook te laten voetballen 
en naar school te laten gaan. 
Het is ons met een hele groep 
andere meiden gelukt om € 300 
euro op te halen. 
Het was een superdag !!!!!!!!! 
Volgende keer doe ik zeker weer 
mee!!! 
 
Groetjes Mirre Geurts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN  

TECHNISCHE COMMISSIE AVV  

Vanuit de technische commissie 
willen wij allereerst spelers en 
begeleiders van America 1 van 
harte feliciteren met hun be-
haalde promotie naar de 5e klas-
se. Hiermee is een sportief suc-
cesvol seizoen op een hele mooie 
wijze afgesloten.  
Ook de andere teams hebben 
naar behoren gepresteerd, al is 
de degradatie van America 3 
natuurlijk erg jammer, maar ook 
zij hebben voldoende positieve 
wedstrijden gespeeld om op te-
rug te kijken. America 2 had 
voor de winterstop een mindere 
seizoenshelft maar wist dit na de 
winterstop toch om te keren en 
eindigde uiteindelijk nog als 8e. 
America 4 heeft dit jaar zeker 
naar behoren gepresteerd met 
een mooie 7e plaats en ook de 
Dames hebben flinke vooruit-
gang geboekt en hebben de no-
dige punten verzameld om op 
een 6e plaats te eindigen.  
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Tenslotte hebben de veteranen 
zoals elk jaar ook weer hun wed-
strijdjes gewonnen en hadden ze 
zelfs een mooi 50-jarig jubile-
umsfeestje om het seizoen voor 
de club mee af te sluiten.  
 
5 senioren teams in het 
nieuwe seizoen 
De technische commissie is nog 
aan de slag met de indeling voor 
het nieuwe seizoen maar het 
staat al vast dat we het nieuwe 
seizoen met 5 seniorenelftallen 
van start zullen gaan. Naast de-
ze senioren elftallen zullen we 
een Dameselftal hebben en ons 
veteranenteam op de zaterdag.  
Betreffende de seniorenteams is 
er het streven om een selectie 
van ca. 30 spelers te hebben 
waarvan 2 a 3 spelers ook re-
gelmatig in America 3 zullen 
spelen. De overige spelers zullen 
over America 3, 4 en 5 verdeeld 
worden. Dit gebeurd in goed 
overleg met leiders en waar no-
dig spelers. We streven er naar 
voor de kermis alles rond te 
hebben en alle spelers hierover 
te hebben geïnformeerd.  
Bij vragen kan contact opgeno-
men worden met William Kleus-
kens onder tel.nr. 06-13221025. 
 
Bij de KNVB is aangevraagd dat 
America 1, America 2 en de Da-
mes op de ene zondag thuis spe-
len en America, 3, 4 en 5 op de 
andere zondag. De aanvangstij-
den bij thuisduels zijn:  
America 1 om 14.30u, America 2 
om 11.00u en Dames om 
10.30u. 

America 3 om 13.30u, America 4 
om 11.00u en America 5 om 
10.15u.  
Vanwege zowel bezetting van 
kleedlokalen, velden, als kantine 
was dit de meest logische en 
reële indeling. 
 
Assistent trainer selectie 
Omdat Frank Steeghs afscheid 
heeft genomen als trainer van 
America 2 zijn we op zoek ge-
gaan naar een waardig vervan-
ger en die hebben we gevonden 
in de persoon van Tim Camps. 
Tim is in het bezit van het de 
Trainerslicentie TCIII-jeugd en 
heeft afgelopen 2 jaar ervaring 
opgedaan bij de jeugd van VVV-
Venlo. Hij zal komend seizoen de 
trainingen van de „twed‟  op zich 
nemen en tevens op zondag als 
coach actief zijn. Langs deze weg 
bedanken we Frank voor zijn 
inzet gedurende de afgelopen 
seizoenen en wensen we Tim 
veel succes toe in het nieuwe 
seizoen.  
 
Trainingen lagere elftallen 
Binnen de spelersgroep van de 
lagere elftallen is er al vaker 
sprake geweest van een aantal 
spelers die graag wat meer trai-
ning zouden hebben dan alleen 
een partijtje spelen. Tot op he-
den is het ons niet gelukt hier-
voor een trainer te vinden en dit 
zal waarschijnlijk ook erg moei-
lijk zijn. Wel zullen wij gaan pol-
sen of er voldoende animo is 
voor een iets uitgebreidere trai-
ning binnen deze spelersgroep 
en zullen we bekijken of enkele 
spelers het opzetten van een  
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training op zich kunnen en willen 
nemen.  
 
Kader van trainers / leiders 
senioren 
Binnen de trainers en leiders van 
de senioren zullen er enkele wij-
zigingen plaatsvinden.  
Tim Camps wordt assistent trai-
ner van de selectie i.p.v. Frank 
Steeghs.  
Peter Sanders en Jimmy van 
Ninhuis zullen het leiderschap 
van de huidige verd overnemen 
van Ruud van Dijnen en Arno 
van Lipzig.  
Alle andere leiders, trainers en 
grensrechters zullen volgend 
seizoen ook weer in hun functie 
actief zijn. Dit geldt ook voor de 
Dames en Veteranen.  
Wel zijn we nog op zoek naar 
een tweetal leiders voor het ex-
tra seniorenteam dat we gaan 
oprichten.  
 
Vacatures 
Er zijn nog een aantal vacatures 
qua technische invulling: 
wij zijn nog op zoek naar een 
tweetal enthousiaste leiders voor 
ons extra seniorenelftal.  
daarnaast zijn we nog op zoek 
naar aanvulling van ons scheids-
rechterskader. Dit kan ook zijn 
voor bijv. één maal per 2 weken.  
eventueel vaste grensrechters 
voor enkele lagere elftallen.  
Mensen die in een van deze 
functies geïnteresseerd zijn kun-
nen contact opnemen met Willi-
am Kleuskens onder telnr. 06-
13221025 
 
 

Aan- en afmeldingen seizoen 
2011-2012 
We hebben al eerder dit seizoen 
aangegeven dat afmeldingen 
voor het nieuwe seizoen uiterlijk 
31 mei bij de club moesten zijn 
ingediend. Dit i.v.m. de voorbe-
reidingen op het nieuwe seizoen 
en de inschrijvingen van de 
teams die uiterlijk 1 juni 2011 
bij de KNVB ingediend moesten 
zijn.  
Mocht je onverhoopt alsnog wil-
len stoppen, dan zullen wij toch 
onkosten in rekening moeten 
brengen.  Natuurlijk zijn wij wel 
altijd op zoek naar nieuwe en-
thousiaste dames en heren die 
een balletje willen trappen op de 
zondagochtend. Heb je interes-
se, meldt je dan bij onze leden-
administratie. geef dit dan liefst 
voor eind mei, maar uiterlijk 10 
juni door bij de ledenadministra-
tie. E-mail:  
ledenadministra-
tie@avvamerica.nl of 077-
4673675.  
 
Speeldagenkalender Senioren 
seizoen 2011-2012 
De speeldagenkalender voor het 
nieuwe seizoen vinden jullie op 
www.avvamerica.nl onder down-
loads.  .   
Start competitie: de competitie 
start voor alle seniorenteams en 
dames op zondag 4 september.  
Bekercompetitie: America 1 
speelt bekerduels op za 20-08, 
di 23-08 en za 27-08.  
America 2 en 3 zijn ook inge-
schreven voor de beker en spe-
len op zo 21-08, do 25-08 en zo 
28-08. 

Oefenduels: voor alle senioren-
teams en de dames zullen een of 
meerdere oefenwedstrijden 
vastegesteld worden.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSLAG AFSLUITING  

SEIZOEN JEUGDLEIDERS AVV 

Zoals gebruikelijk sluiten we met 
het jeugdkader het seizoen af 
met een duel tussen de jeugdlei-
ders en de A1. Dit jaar vond dit 
plaats op woensdag 1 juni. De 
jeugdleiders misten een paar 
belangrijke spelers doordat Ame-
rica 1 nog in de strijd om promo-
tie verwikkeld was. Toch konden 
ze nog een representatief elftal 
bestaande uit 15 leiders op de 
been brengen met Mart Poels als 
aanvoerder.  
Om 19.30u ging de wedstrijd 
van start onder leiding van 
Scheidsrechter Frans Vervoort 
geassisteerd door Thijs B en Tom 

U. Het begin van de wedstrijd 
was voor de jeugdleiders en als 
Robbie N wat scherper was ge-
weest hadden we na enkele mi-
nuten met 2-0 voor gestaan. 
Ook Bas T keeg een opgelegde 
kans die door Nick werd gepa-
reerd. Vervolgens was het kee-
per Willem D die ons in de wed-
strijd hield door ballen van ach-
tereenvolgens Bas J en Koen te 
keren.  De wedstrijd ging tot dan 
toe gelijk op doordat de A1 ei-
genlijk in een te laag tempo 
speelde. Toen het tempo iets 
werd opgeschroefd bleek dat ze 
vandaag toch een maatje te 
groot waren en was tevens te 
zien dat de jeugdleiders met 
name spelers met aanvallende 
kwaliteiten in het veld hadden 
staan. Via 2 doelpunten van Jes-
per in de 22e en 29e min, en een 
doelpunt van Joep op slag van 
rust in de 35e min kwam de rust-
stand van 3-0 op het bord te 
staan.  
In de rust geen tactische omzet-
tingen, maar een lekker bakje 
thee. Na de rust Edwin in het 
leidersdoel i.p.v. Willem. De thee 
had geholpen want al in de 1e 
min. na rust wist Maikel uit een 
knappe voorzet van Bas T zijn 
broer Nick in het doel van de A1 
te verschalken door de bal door 
Nick benen binnen te tikken. 3-
1, de eer was alvast gered. In de 
2e helft was het Peter H die de 
kansen voor de jeugdleiders mis-
ten. Eerst schoot hij net naast, 
vervolgens dacht hij dat Nick 
(die jaren training van Peter 
heeft gehad) niet wist in welke 
hoek hij de penalty zou schieten. 

mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
http://www.avvamerica.nl/
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Gestopt. Het bleef 3-1. Toen was 
het weer de beurt aan de A1 en 
door 3 maal balverlies op het 
middenveld wisten achtereen-
volgens Joep (56e min), Bas (62e 
min) en Koen (66e min) de eind-
stand op 6-1 te brengen. Noe-
menswaardig is nog de penalty 
van de A1 van Sven die knap 
door Edwin gekeerd werd. Frans 
besloot dat hij moest worden 
overgenomen maar wederom 
wist Edwin hem te keren.  
De penaltyreeks eindigde in een 
gelijkspel. Beiden teams wisten 
9 van de 15 penalty‟s te verzil-
veren.  
 
Na afloop van de wedstrijd was 
er nog een gezelig samen zijn in 
de kantine van het sportpark 
met een hapje en een drankje. 
Ook de A-spelers die volgend 
jaar naar de senioren overstap-
pen waren daarbij uitgenodigd. 
Het complete jeugdkader werd 
bedankt voor hun enorme inzet 
in het huidige seizoen wat we-
derom een mooi jaar was voor 
de jeugd met als uitschieters de 
kampioenschappen van zowel de 
D1 als de C1. Voor de stoppende 
jeugdleiders was er een extra 
bedankje in de vorm van een 
kleinigheidje. De leiders die er-
mee stoppen zijn Thijs Baltissen, 
Roy Derix, Edwin van den Hom-
berg, Paul Wijnhoven, Twan van 
den Munckhof en Gerben Koek. 
Zij werden bedankt voor hun 
bewezen diensten en wie weet 
dat we ze in de toekomst nog 
terug zien keren. Ook een speci-
aal bedankje voor een drietal 
leiders die stoppen met het we-

kelijks trainen maar wel als re-
serve actief blijven. Dit zijn Jan 
Hermans, Tim Camps en Jack 
van den Munckhof. Vooral Jan 
heeft er inmiddels een jarenlan-
ge carrière als jeugdtrainer op-
zitten maar ook hij heeft beslo-
ten dit jaar ietsje minder te 
doen.  
Rest mij om alle jeugdtrainers, 
leiders en andere jeugdvrijwilli-
gers nogmaals hartelijk te be-
danken voor de enorme inzet in 
het afgelopen seizoen en hope-
lijk kunnen we in het nieuwe 
seizoen op dezelfde voet verder 
gaan.  
De A-spelers die naar de senio-
ren overstappen wens ik heel 
veel succes en plezier in de ko-
mende jaren bij de grote man-
nen. 
 
Namens de jeugd van AVV.  
Bedankt 
Bart Hermans 

 

SANDERS HOEKJE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Een Belg is met vakantie in 
Schotland. Tijdens een wande-
ling ontmoet hij een schaapher-
der met een grote kudde scha-
pen. De Belg vraagt aan de her-
der: "Als ik raad, uit hoeveel 
schapen jouw kudde bestaat, 
mag ik er dan een hebben?" "Ja 

hoor" zegt de herder, waarop de 
Belg zegt: "167 stuks". Dat is 
precies goed. De Belg bedankt 
de herder, zoekt een mooi 
schaap uit, en loopt weg met het 
dier over zijn schouder. De her-
der rent achter de Belg aan, en 
vraagt: "als ik raad, uit welk 
land jij komt, mag ik dan mijn 
hond terug?" 
 
Twee Belgen lopen langs de 
Nederlandse grens en zijn op 
weg naar Antwerpen. Ze moeten 
nog een heel eind lopen. Als ze 
bij een busstation aankomen, 
zegt de ene Belg: "Als we nou 
een bus jatten, kunnen we naar 
Antwerp rijden." "Ja," zegt de 
andere Belg, "maar durf jij zo'n 
bus te jatten?" "Ikke wel," zegt 
de ene Belg weer: "als jij hier op 
de uitkijk blijft staan, dan ga ik 
die loods in." De Belg die buiten 
staat, hoort binnen een hoop 
gestommel en kabaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En het duurt maar, en het duurt 
maar. Eindelijk, na anderhalf 
uur, komt die Belg met een bus 
naar buiten rijden. "Waar bleef 
je nou zo lang?" vraagt zijn 
maat. "Nondeju," zegt de Belg, 
"de bus naar Antwerp stond he-
lemaal achterin." 
 
Een Belg loopt langs het strand. 
Als hij in het water een zwem-
mer in moeilijkheden ziet, 
springt hij er in en redt hem. De 
zwemmer zegt: "Hartelijk dank. 
Ik ben geen mens, maar een 
goede geest. U mag twee wen-
sen doen." "Da's mooi," zegt de 
Belg, "dan wens ik als eerste een 
fles jenever die nooit opraakt." 
De geest geeft hem een fles je-
never. De Belg drinkt er uit en 
als hij naar de fles kijkt, zit 'ie 
nog helemaal vol. "Dat is fantas-
tisch!" roept de Belg uit: "Doe 
mij er nog maar zo een!" 
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Een Belg en een Hollander op 
safari in Afrika staan plotseling 
tegenover een woedende leeuw. 
De Hollander gooit een steen, 
maar mist de leeuw. Roept die 
Hollander: "Lopen, zo hard als je 
kunt!". Zegt de Belg: "Waarom 
zou ik lopen, jij gooide toch die 
steen?" 
 
Een Belg stapt boos de winkel 
binnen, waar hij de vorige week 
een kettingzaag heeft gekocht. 
"Mooie kettingzaag" briest hij "ik 
heb er het hele weekend over 
gedaan, om een boom om te 
zagen!". "Nou" zegt de verkoper 
"laten we eens kijken". Hij start 
de kettingzaag, waarop de Belg 
hem aankijkt, en vraagt: "Wat is 
dat voor geluid?" 
 
Een Belg komt een café binnen 
en gaat naast een Nederlander 
zitten. Hij bestelt een biertje. De 
Nederlander zit de hele tijd met 
2 kwartjes op de tap te tikken. 
Na een poosje raakt de Belg 
hierdoor geïrriteerd en vraagt: 
'Waarom zit ge toch de hele tijd 
met die kwartekes op de tap te 
tikken?' 
'Nou,' zegt de Nederlander,'Ik zit 
na te denken. Ik kan eigenlijk 2 
dingen met die kwartjes doen. Ik 
kan ermee op de tap tikken zoals 
ik nu zit te doen, maar ik kan er 
ook mee telefoneren.' 
'Da's interessant', zegt de Belg. 
Dan gaat de Nederlander naar de 
W.C. en laat de kwartjes liggen. 
De Belg pakt de kwartjes op, 
brengt er 1 naar zijn oor en 1 
naar zijn mond en zegt:  

'Hallo, hallo, is daar ie-
mand?..........' 
 
Er komt een Belgische bouw-
vakker tijdelijk te werken op de 
bouw in Nederland. Als ze 's 
middags gaan schaften pakken 
de Nederlandse bouwvakkers 
hun broodtrommel en hun ther-
mosfles. Dan zegt de Belg: "Wat 
hebben jullie daar dan voor 
ding??" 
"Tja", zeggen de Nederlanders, 
"dat is nu een thermosfles." 
"Wat kun je daar mee doen 
dan?" "Daar kun je warm in 
houden wat warm moet blijven 
en koud in houden wat koud 
moet blijven." Dus die Belg ook 
zo'n thermosfles gekocht. 
Komt de Belg een paar weken 
later weer in Belgie op de bouw 
en daar zien zijn collega's die 
thermosfles. Vragen ze: "Wat 
heb jij daar dan?" "Dat is nu een 
thermosfles, daar kun je in warm 
houden wat warm moet blijven 
en koud houden wat koud moet 
blijven." 
Zeggen zijn collega's: "Wat heb 
je er in dan?" 
Zegt die belg: "Koffie en een 
ijsje." 
 
Er waren 3 konijnen, een Bel-
gisch een Duits en een Neder-
lands. Ze liepen in het bos. Plots 
komen ze alle drie in een strop 
te zitten. Zegt het Nederlandse 
konijn: "Mij hebben ze niet, ik 
knabbel mijn poot af en ver-
dwijn." " Ik doe hetzelfde" zegt 
het Duitse konijn en knabbelt 
zijn poot ook af. 

Na een tijdje vragen ze zich af 
waar het Belgische konijn is en 
gaan kijken.Tot hun grote ver-
wondering zit het nog steeds 
vast. "Ik heb nu al drie poten 
afgeknabbeld en zit nog steeds 
vast!" zegt het Belgische konijn. 
 

MEDEDELINGEN 

JEUGDCOMMISSIE juni 2011 

 Kampioen Jeugd 
De AVV-jeugd had na de winter-
stop weer een zeer vruchtbare 
competitie waaruit maar liefst 2 
kampioenen voorkwamen. Zowel 
de D1 als de C1 zijn kampioen 
geworden in hun klasse, wat een 
knappe prestatie is. Beide teams 
hebben op vrijdag 27 mei gezel-
lige drukbezochte receptie aan-
geboden gekregen door de club 
en hebben als team ook nog een 
leuke afsluiting gehad. Nogmaals 
gefeliciteerd met jullie kampi-
oenschap.  
 

 Afsluiting seizoen 2010-2011 
Naast onze kampioenen bij de D 
en C hebben ook de andere 
teams een geslaagd en gezellig 
jaar achter de rug. Dit is naast 
de spelers, natuurlijk mede mo-
gelijk gemaakt door ons uitge-
breide en enthousiaste jeugdka-
der. Langs deze weg willen wij 
als club al onze jeugdleiders en 
trainers nogmaals hartelijk be-
danken voor hun inzet.  
Het seizoen is afgesloten met de 
jaarlijkse wedstrijd tegen de A-
jeugd en de aansluitende feest-
avond waarvan elders een leuk 
verslagje te vinden is.  
Nogmaals een speciaal woord 
van dank aan de leiders/trainers 

die er aan het einde van dit sei-
zoen mee gaan stoppen. Dit zijn 
Thijs Baltissen, Roy Derix, Edwin 
v.d. Homberg, Paul Wijnhoven, 
Twan v.d. Munckhof en Gerben 
Koek. Ook Jan Hermans, Jack 
v.d. Munckhof en Tim Camps 
zullen stoppen met het wekelijks 
trainen, maar Jan en Jack blijven 
als reservetrainer actief en Tim 
als pupillencoördinator.  
 

 Indeling Seizoen 2011/2012 
De technische commissie heeft 
de indeling voor de jeugd ook 
rond. De jeugd zal volgend sei-
zoen bestaan uit een A1, 2 B-
elftallen, een C1, een D1, 2 E-
zeventallen, een F1 en waar-
schijnlijk een Mini P. Om de ver-
schillende teams op juiste sterk-
te te brengen qua aantallen heb-
ben we voor enkele junioren-
spelers dispensatie aan moeten 
vragen en hebben we een twee-
tal D-pupillen vervroegd naar de 
C doorgeschoven. Dit alles is in 
goed overleg met een aantal 
trainers en de ouders gebeurd.  
Alle spelers zullen normaal ge-
sproken rond de kermis de nodi-
ge informatie betreffende het 
nieuwe seizoen ontvangen. Het 
programma van de voorberei-
dingen en start trainingen ont-
vangen jullie via de leiding, en 
tevens zal er weer een informa-
tieboekje in de bus verschijnen.    
 
 

 Opgave nieuwe leden en 
afmelden leden 
Voor spelers geldt zoals elk jaar 
dat zij tijdig aan dienen te geven 
als zij volgend seizoen wilen 
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stoppen. Inmiddels is de afmeld-
datum (31 mei) verstreken. De-
genen die zich nu nog afmelden 
zullen wij als club toch bepaalde 
onkosten in rekening moeten 
brengen.  
Opgave of afmelding svp door-
geven aan het jeugdsecretariaat: 
Antoinette Poels, 077 464 14 98. 
Meld je niet alleen af via de lei-
der; neem altijd zelf contact op 
met het secretariaat.  
 

 Uitbreiding jeugdkader  
We hebben de invulling van ons 
jeugdkader voor het nieuwe sei-
zoen rond. Echter zijn extra 
handjes natuurlijk altijd welkom. 
Lijkt het je leuk om zaterdags of 
doordeweeks een avond met de 
jeugd aan de slag te gaan. Neem 
dan contact op met Bart Her-
mans (077 851 3643).  
De nieuwe trainers en leiders die 
na de zomer aan de slag gaan 
zijn: Loek Philipsen (grensrech-
ter A1), Emiel Bouten (grens-
rechter B2), Jelle Houben (trai-
ner C1), Leon Hermans (leider 
C1), Frank Steeghs (leider E2). 
Deze heren wensen we alvast 
veel succes toe.  
 

 Fluiten pupillenwedstrijdjes  
Heb je zin om op zaterdagoch-
tend af en toe een wedstrijdje 
van de F en/of E jeugd te lei-
den/fluiten, neem dan contact op 
met Bart Hermans (851 3643). 
Ook jeugdspelers die dit graag 
willen, kunnen contact opnemen 
met Bart. Voor hen is dit zeer 
leerzaam.  
 
 

 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 wedstrijd 
meestal al online. Lees en geniet 
ervan. En wil je zelf een keer een 
stukje schrijven. Stuur dit dan 
gerust naar  
webmaster@avvamerica.nl 
 

WIST U DAT…..? 

 Ruud v/d Munckhof mooie 
lichtgevende voetbalschoenen 
heeft? 

 Hij hier al de nodige “compli-
mentjes” over heeft gekregen? 

 Floor Drissen een paar keer 
met de fiets naar America ge-
komen is? 

 Dit bittere noodzaak was ivm 
een ingenomen rijbewijs? 

 De jongens van de A, de spe-
lers van de ierst arm “ zuipen”  

 De jongens van de ierst (spe-
lers, leiders, trainer, grens-
rechter) iedereen, maar dan 
ook iedereen willen bedanken 
voor de steun van het afgelo-
pen seizoen? 

 Roland Cuppen een vat bier 
aan Jens Kleuskens heeft ver-
loren ivm een weddenschap 
dat Jens 20 goals of meer zou 
maken? 

 Hij precies 20 goals heeft ge-
maakt in de competitie? 

 Hier heel veel intikkers bij 
waren die Roland zelf ook ge-
maakt zou hebben? 

 De ierst gepromoveerd is naar 
de 5e klasse door te winnen in 
de nacompetitie en de na-
nacompetitie? 

 Zij dit uitbundig gevierd heb-
ben? 

 Hierbij de nodige liters bier 
gevloeid zijn? 

 Ze klaar zijn om volgend jaar 
goed mee te doen in de 5e 
klasse? 

 Marisca de cola in de kantine 
niet echt lekker vindt? 

 Zij deze op smaak probeert te 
krijgen door er een theezakje 
in te hangen? 

 De twed het de laatste tijd 
helemaal niet zo slecht heeft 
gedaan? 

 Ze door een eindspurt toch 
nog 8ste zijn geworden? 

 Dit hoger had kunnen zijn, 
maar Loek wou geen topscoor-
der worden? 

 Hij deze ambitie wel in het 
verschiet heeft voor volgend 
seizoen? 

 Jelle Steeghs op zondag 8 mei 
eindelijk zijn eerste goal van 
het seizoen heeft gemaakt? 

 Hij de rest van de minimaal 15 
beloofde goals waarschijnlijk 
dan bewaard heeft voor vol-
gend seizoen? 

 De keepersloze B2 slechts in 
de helft van de wedstrijden 
een veldspeler op doel heeft 
moeten zetten? 

 In de andere helft van de wed-
strijden Jop H van de C1 of Ar-
ne v D van de B1 op doel heb-
ben? 

 Zij  hiervoor hartelijk bedankt 
worden omdat het de B2 in ie-
der geval nog een paar punten 
opgeleverd heeft? 

 De A1 op 10-11-12 juni deel-
neemt aan een internationaal 
toernooi in Maastricht? 

 Dit toernooi de Maastricht 
Trophy genoemd wordt? 

 Zij dan verblijven in het Leien-
hoes in Wijlre? 

 De wedstrijden worden op 11 
en 12 juni gespeeld op het 
sportcomplex van 
RKLVV/Polaris in Maastricht? 

 Beide keepers van de D be-
schikken over scorend vermo-
gen? 

 Wiek 3 goals en Luc 2 goals 
heeft gemaakt? 

 De D 43 goals heeft gemaakt 
afgelopen voorjaarscompetitie? 

 Deze gemaakt werden door 
Teun, Sem, Wiek, Luc, Nick, 
Bjorn, Wilbert, Lars en E.D. ? 

 De D maar 1 goal tegen wist te 
krijgen? 

 Er dus nog werk aan de winkel 
is voor onze keeperstrainer? 

 De D voor komend seizoen 
haar eerste oefenwedstrijd met 
4-2 verloor? 

 Er genoeg kansjes waren om 
gelijk te spelen? 
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TOPSCOORDERS   

PER 15-05-2011 

 

Topscorers seizoen 2010/2011 

    
per 15 

mei 

Senioren 

Arno van Lipzig Verd 22 

Jens Kleuskens Ierst 20 

Richard Houben Vet 12 

Ralf van Herpen Derd 12 

Marleen Bouwman 
Da-
mes 7 

Peter Hesp Vet 7 

Tim Camps Twed 6 

Rob Noordijk Derd 6 

Leo Ummenthun Verd 6 

Annet Twaalfhoven 
Da-
mes 5 

Loek Philipsen Twed 5 
  

Topscorers Voorjaarsreek 2011 

Jeugd 

Bjorn Cuppen D1 11 

Wilbert D1 10 

Rob van den Homberg B2 9 

Stephan Roelofs B2 9 

Dominiek Ummenthum B1 8 

Roy Theeuwen B1 6 

Bas Janssen A1 5* 

Sjors van de Munckhof E2 5 

Siem van de Homberg E2 5 

Nick Janssen E1 5 

Jack van den Munckhof A1 3** 

Jasper Kleuskens E1 2 
3 doelpunen bij de ierst * 

2 doelpunten bij de ierst ** 

 

 

 

 

EINDSTAND   

PER 15-05-2011 

Tussenstand competitie 

positie Eindstand 

1ste C1 

1ste D1 

3e B1 

4e Ierst 

5e F1 

5e F2 

6e Dames 1 

7e B2 

7e Verd 

8e E2 

8e Twed 

9e A1 

10e E1 

12e Derd 

 

TERUGBLIK 50-JARIG 

JUBILEUMFEEST VETERANEN 

50 jaar Veteranen AVV America, 
1961 – 2011. 
Jubileumweekend: 3 - 4 en 5 
juni 2011                                            
 
50 jaar Veteranenvoetbal in 
America mag niet ongemerkt 
voorbijgaan! 
Je kunt niet vroeg genoeg met 
de organisatie beginnen en het 
startpunt voor het jubileum-
weekend was op de jaarvergade-
ring in januari 2010. Daar werd 
geïnventariseerd, wie er interes-
se had om het jubileum met on-
ze activiteitencommissie mee te 
organiseren en 7 personen 
meldden zich spontaan aan. 
Op 9 februari 2010 hadden we 
de eerste brainstormsessie in de 
kantine en werden er al  taken in 

de werkgroep verdeeld met prio-
riteiten. 
We wilden drie dagen een activi-
teit organiseren en voor elke dag 
hadden we een contactpersoon 
aangesteld, die verantwoordelijk 
was voor die activiteit. De finan-
ciën werden in beeld gebracht 
wat niet onbelangrijk is en een 
begroting opgesteld. Mede door 
de sponsorcommissie hebben we 
wat gaten gedicht en ook het 
hoofdbestuur liet zich niet onbe-
tuigd. 
 
We moesten uitzoeken, wie er 
allemaal in die 50 jaar lid zijn 
geweest en de adressen achter-
halen waar ze nu wonen; er wa-
ren in totaal 130 personen lid of 
zijn lid geweest van de Vetera-
nen. Het lastige was, dat in de 
beginperiode toen de mensen 
nog met griffel op een lei schre-
ven, niet alles is bijgehouden. 
Maar met hulp van een archiva-
ris binnen onze gelederen is uit-
eindelijk toch iedereen getra-
ceerd en waar mogelijk uitgeno-
digd. Besloten werd een jubile-
umboekje aan te bieden in een 
oplage van 1000 stuks, samen-
gesteld door Frank Derks en Hay 
Mulders, die ook een DVD zal 
maken over het heden en verle-
den van Veteranen AVV America.  
Na 10 bijeenkomsten en in goed 
overleg werd het volgend feest-
programma samengesteld: 
Vrijdag 3 juni een receptie, 4 
juni voetballen tegen Ald VVV 
Venlo en op 5 juni een brunch 
met veul vet en ontiegelijk zalt.  
Een ouderwetse Limburgse 
brunch dus met eten uit een tijd, 

toen het woord brunch nog niet 
eens bestond!  Nu zeggen ze, 
dat het ongezond eten is en 
noemen iets met cholesterol 
meen ik,  maar het is wel lekker! 
Voor aanvang van de receptie, 
begeleid door de ceremonie-
meester van het weekend, Henk 
Daniels,  kreeg ieder lid van de 
Veteranen een geel jubileum T-
shirt met een corsage van een 
geel en zwart ballonnetje, ge-
maakt door Anita Houben. 
 
Tijdens de onverwacht drukke 
receptie mochten we ook  nog 
meemaken, dat het de Koningin 
had behaagd door tussenkomst 
van de Burgemeester van Horst 
aan de Maas, Kees van Rooij, om 
Wim Kleuskens en Piet Vervoort 
te benoemen tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Een terechte 
keuze van de Koningin. Ze had 
niet beter kunnen kiezen. Profi-
ciat Wim en Piet! 
 
Het was geweldig, dat de recep-
tie met een serenade van “Mek-
keluk Zat” uiteindelijk ook nog 
een reünie was van oud voetbal-
lers uit America en collega voet-
ballers uit de omgeving. De 
warme zwoele avond werd afge-
sloten door de veelzijdige en 
muzikale 7 mans formatie ”Asto-
nish”. 
 
Zaterdag stond voetballen tegen 
Ald VVV Venlo op het program-
ma. VVV had de beste voetbal-
lers bij elkaar gebracht om niet 
door ons afgedroogd te worden, 
onder het toeziend oog van oud 
coach Jan van Dijk. Eerst buiten 
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genieten van koffie met vlaai in 
een tent bij een temperatuur van 
29 graden, wie verzint dat? De 
tent was bijna aangekleed met 
planten van Jo Heijnen, maar 
voor die planten was het zelfs te 
warm. Aansluitend warming up 
en foto‟s maken van VVV en ons 
team. De spelers liepen door een 
erehaag van ongeveer 30 F spe-
lertjes onder leiding van Jan 
Hermans en een onder een ere-
boog van geel zwarte ballonnen 
naar het veld. De aftrap werd 
symbolisch verricht door 
niemand minder dan Jan Huijs, 
Toon Philipsen en Thei Jacobs. 
Dit zijn nog de laatste oud vete-
ranen van het oprichtingsteam 
uit 1961. 
 
De einduitslag was maar 0 tegen 
6 voor VVV, bij een ruststand 
van 0-2; niet echt slecht. Wij 
hoefden ons natuurlijk niet te 
schamen, want met de nieuwe 
oogverblindende outfit van onze 
sponsor Paul Rongen zagen we 
er blits uit en dan kijk je niet op 
een goaltje meer of minder. De-
ze wedstrijd stond onder de 
strakke leiding van William Hol-
tackers met  in rode tenues ge-
stoken grensrechters, Bernie 
Holtackers en Frans Vervoort. 
Voor de kinderen hadden we een 
springkussen staan van Multi-
vlaai, er was Friet van Lei en 
twee gerenommeerde schmin-
kers van de toneelclub; Ine Hae-
gens en Gerd Haegens, die elk 
kind veranderde met een kleu-
renpallet alsof ze een schilderij 
waren. 

Na het douchen hadden we een 
gezamenlijke maaltijd met VVV 
en kon de cool down uiteindelijk 
beginnen onder de discoklanken 
van Discotheek Hermanns ( DJ 
John) uit Duitsland. Oorspronke-
lijk komt hij uit Evertsoord, maar 
dat vertelde hij pas later. We 
mochten het die avond niet laat 
maken, want de volgende mor-
gen hadden we een Limburgse 
brunch, verzorgd door Henk 
Aarts en dan weet je het wel: 
”veul vet en………”! 
 
Voor de brunch eerst weer een 
groepsfoto maken met leden en 
partners, voor het nageslacht 
natuurlijk en dan naar de kleur-
rijk aangeklede tafels in de kan-
tine. Een heerlijke smaakvolle 
brunch in een met historische 
shirts en Veteranen vlaggen 
aangeklede kantine.  Menig res-
taurant kan hier nog een puntje 
aan zuigen. De brunch werd af-
gesloten door de leden van het 
feestcomité met een boeket te 
bedanken en als herinnering aan 
het 50-jarig jubileum kreeg iede-
re Veteraan van het hoofdbe-
stuur een fles rode wijn in een 
standaard met het logo van AVV 
erop.  
 
Mensen, het was een zeer ge-
weldig, geslaagd jubileumweek-
end met schitterend weer, Ame-
rica 1 gepromoveerd naar de 5e 
klasse en twee Veteranen die 
koninklijk onderscheiden zijn: 
eigenlijk teveel om op te noe-
men. 
 

Samengevat wil ik de mensen 
noemen, die dit allemaal moge-
lijk hebben gemaakt en aan wie 
ik dan ook mijn grote dank uit-
spreek, namens alle Veteranen; 
 
Feestcomité: Roland  Cuppen, 
activiteitencommissie, werk-
groep voorzitter; Ger Van Ginkel, 
secretaris; Leo Keijsers, pen-
ningmeester; Hay Mulders, ar-
chivaris; Frank Derks, PR-
sponsoring;Peter Geurts, recep-
tie op vrijdag;  Johan Coenen, 
voetbal op zaterdag; Henk Hesp, 
brunch; Thijs Camps, vz Vetera-
nen, notulist jubileumdraaiboek; 
Richard Houben, activiteiten-
commissie. 
 
Verder het Bestuur van AVV 
America,  het barpersoneel dat 3 
dagen het natje en droogje ver-
zorgde  onder leiding van Eric 
Martens, de lotenverkopers van 
het eerste elftal, sponsoren, ad-
verteerders en begunstigers, Ald 
VVV, Scheids en grensrechters, 
Anita Houben, de schminkers, 
Yvonne Cuppen, Heijnen Planten 
BV  en verder iedereen, die op 
een of andere manier eraan 
heeft bijgedragen dit weekend 
tot zo‟n groot succes te maken 
als het geworden is. 
 
Thijs Camps 
 
Voorzitter  
Veteranencommissie AVV 
 
 
 
 
 

WEEK FC PORTO 

door Tim Camps 

 
Samen met een andere trainer 
van VVV-Venlo hebben we van 5 
t/m 12 februari een weekje 
meegekeken bij de jeugdoplei-
ding van FC Porto. De club die 
dit seizoen landskampioen werd 
in Portugal, in de bekerfinale 
staat en de finale van de Europa 
League op het programma heeft. 
Een club met een heel gesloten 
cultuur. Van vroeger uit waren 
Benfica en Sporting de clubs in 
Portugal die de prijzen wonnen 
en alle media aandacht kregen. 
Porto werd hierin vaak gene-
geerd. Ook scheidsrechters wa-
ren veelal tegen FC Porto. Onge-
veer 25 jaar terug kreeg Porto 
een nieuwe president die ook 
een leuke cent meebracht. Porto 
won prijs na prijs en is tot op 
heden de beste club van Portu-
gal. Hierin wil iedereen mee pro-
fiteren, maar dit laat Porto niet 
toe. En dit was heel goed te 
merken tijdens ons verblijf.. 
Vijf jaar geleden is FC Porto be-
gonnen met een nieuwe manier 
van opleiden. Dit onder leiding 
van De Professor, want zo noe-
men ze hem daar. De man die 
ook José Mourinho groot heeft 
gemaakt.  Bij aankomst op het 
vliegveld werden we door Pepijn 
Lijnders opgehaald. Hij werkt 
sinds vier jaar als techniektrai-
ner bij FC Porto en is verant-
woordelijk voor de individuele 
capaciteiten van alle jeugdspe-
lers. Hij traint ieder jeugdteam 
twee keer per week ongeveer 
drie kwartier per training. Daar-
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na nemen de hoofdtrainers het 
over. 
 
Vitalis Park 
Hij bracht ons meteen naar Vita-
lis Park. Eén van de twee trai-
ningscomplexen. Hier hebben we 
wedstrijden gezien van de U11 
en U12.  Spelertjes van 11 en 12 
jaar oud met een heel aardig 
technisch vermogen. Vooral van 
de U12 heb ik genoten. Op Vita-
lis Park trainen ook de U15 en de 
U17. Ook de U7 hebben we daar 
een wedstrijdje 4-tegen-4 zien 
spelen. Zes en zeven jaar oud.. 
en voetballen dat die kunnen.. 
tering! Eéntje was echt zóó 
goed.. zijn trainer (assistent van 
Pepijn) noemt hem ook gewoon 
al Messi. 
 
Olival 
Olival is het andere trainings-
complex van Porto. Dit ligt in 
Gaia, aan de overkant van de 
rivier. Hier trainen en spelen de 
overige elftallen. Ook het eerste 
traint hier. Dit complex is hele-
maal afgesloten. Alleen spelers 
en staf komen het terrein op dat 
wordt bewaakt door een zestal 
beveiligers. Ook ouders en sup-
porters hebben geen toegang. 
Bij aankomst werden we tot 
twee keer toe gecontroleerd, 
maar mochten gelukkig door. 
Pepijn liet ons meteen het ge-
bouw zien waar jeugd in zit.  Op 
jonge leeftijd zijn het al aardig 
verwende snotblagen. Alle 
jeugdspelers kunnen gebruik 
maken van een kleedlokaal met 
twee grote tv‟s, zwembad, sau-
na, Turks stoombad en Jacuzzi. 

Tevens is er een groot kracht-
honk, waar ze trouwens weinig 
mee doen. Ook het gebouw van 
het eerste hebben we gezien. 
Hier is zelfs een hotel bij waarbij 
iedereen z‟n eigen kamer heeft. 
Ook hebben ze twee tandartsen 
in dienst. Spelers moeten één 
keer per twee maanden naar die 
tandarts. Zij hebben onderzocht 
dat als je gebit in orde is dat dit 
de kans op blessures verkleind.. 
hoe ver kun je gaan..? 
De staf per elftal is vanaf de U15 
hetzelfde ingedeeld als het eer-
ste elftal. Dit houdt in dat ieder 
team beschikt over een hoofd-
trainer, 2 assistent trainers, 
keeperstrainers, psycholoog, 
teammanager en materiaalman. 
Alle trainingen van Pepijn en 
wedstrijden worden gefilmd. 
Hierdoor kunnen ze alles terug 
kijken en kijken waar het nóg 
beter kan. Ook wordt er iedere 
week een video gemaakt van vijf 
tot tien minuten. Dit is een com-
pilatie van trainingsmomenten, 
wedstrijdmomenten, succesmo-
menten van de U9 tot het eerste 
elftal. En dit alles met een fijn 
muziekje. Pepijn had alles op z‟n 
IPAD staan, dus tijdens bijv. de 
lunch konden we kijken. Deze 
video zien spelers vooraf van de 
trainingen in het lokaal. Ook om 
de affiniteit tussen de elftallen te 
vergroten. 
 
Casa Dragao 
Daarnaast beschikt FC Porto over 
Casa Dragao. Dit is een internaat 
voor spelers die verder weg wo-
nen. Zij verblijven hier door de 
week en krijgen studiebegelei-

ding en worden naar school en 
training gebracht. Nederlands 
praten kon daar ook ,want een 
Turkse Belg die vier jaar bij PSV 
had gespeeld, zat daar ook. 
 
Dragon Force 
Ook heeft Porto eigen voetbal-
scholen. Dit noemen ze de Dra-
gon Force. Deze hebben ze een 
stuk of zes in Portugal. Iedereen 
kan zich hiervoor aanmelden. Ze 
betalen dan ook gewoon contri-
butie. Ze krijgen training onder 
het logo van Porto en van door 
Porto opgeleide trainers. Hier-
voor hebben ze ook weer een 
universiteit. Met de beste spelers 
gaan ze dan competitiewedstrij-
den spelen. Mocht er dan echt 
een groot talent bijzitten, kan 
deze dan ook doorstromen naar 
de echte jeugdopleiding. Ook 
trainers van de Dragon Force 
kunnen doorstromen naar de 
opleiding. Tevens zijn we de 
wedstrijd FC Porto – Rio Ave (1-
0) geweest. Wedstrijd zelf was 
niet hoogstaand, maar wel een 
fantastisch stadion. Het is een 
prachtige week geweest waarin 
we veel gezien hebben en met 
verschillende trainers hebben 
kunnen praten. Ook Wil Coort, 
keeperstrainer van het eerste, 
hebben we ontmoet. 
En mocht je niet van voetbal 
houden.. een bustour, boottocht 
zijn de moeite waard. Ook de 
Ribeira is het bezoeken zeker 
waard.  
Foto‟s kun je vinden op m‟n Fa-
cebook! 
Ciao! 
Tim 

 
Nieuws 
Zoals elders in dit AVVtje te le-
zen is het 50-jarig bestaansfeest 
uitgebreid gevierd.  
Een compilatie van de festivitei-
ten rondom het 50-jarig bestaan 
vind je aan het einde van dit 
AVVtje. 
 
Verder genieten ook de Vetera-
nen op dit moment van een wel-
verdiende zomervakantie. 
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Uit de oude doos JUNI 2011  
  
Op de volgende pagina een 2-tal 
foto‟s uit de oude doos. 
Het gaat hier om het 1e elftal en 
het 2e elftal uit het seizoen 1999-
2000. 
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