
  

  

site geplaatst onder  

'download'.  

Echo 

Met ingang van dit sei-

zoen zal de Echo geen 

verenigingsberichten 

meer plaatsen. Zie voor 

de verenigingsberichten 

voortaan dus de website 

of Reindonk teletekst. 

Aanmeldformulier 

Iedereen die lid wil wor-

den van AVV, leider wil 

worden, mee gaat trai-

nen is voortaan verplicht 

eerst een aanmeldformu-

lier in te vullen. Down-

load dit formulier op  

www.avvamerica.nl.  

De competitie is inmiddels 

begonnen en de eerste wed-

strijden zijn al gespeeld. 

Langs deze weg wil het be-

stuur alle teams veel succes 

wensen in de competitie!  

Vijf heren senioren elftal-

len dit seizoen! 

Zoals jullie weten is er een 

5e elftal bij gekomen deze 

competitie. Hier en daar kan 

het voorkomen dat de teams 

best wel krap in de spelers 

zitten. Bij deze wil het be-

stuur een beroep doen op 

alle actieve voetballers om 

zoveel mogelijk rekening te 

houden met de zogenaamde 

„voetbalzondagen'. Geef tij-

dig aan als je onverhoopt 

een weekend niet kunt voet-

ballen en plan uitstapjes  

zoveel als mogelijk in de vrije 

weekenden. 

Teamfoto’s maken 

In september worden weer 

van alle elftallen de team-

foto's gemaakt. Voor het 

maken van de definitieve 

afspraak wordt contact op-

genomen met de leiders.  

Verslagen 

Op de website van AVV 

www.avvamerica.nl vind je 

verslagen, teaminformatie, 

foto's en uitslagen. De uit-

slagen en verslagen staan 

vaak dezelfde dag online.   

Ledenvergadering 

Op maandag 26 september 

vindt de algemene leden-

vergadering plaats om 

20.00 uur in de kantine. Bij 

deze worden alle leden 

uitgenodigd om deze ver-

gadering bij te wonen. De 

notulen worden op de web-

Bestuursmededelingen 

Entree wedstrijd 1e elftal 

Het seizoen 2011-2012 

gaan we voortaan entree 

heffen bij de wedstrijden van 

het 1e elftal. Dit geldt alleen 

voor supporters van de be-

zoekende vereniging. Le-

den, partners, familieleden 

en alle inwoners van Ameri-

ca hoeven geen entree te 

betalen.  

Dit wijkt iets af ten aanzien 

van de eerste thuiswedstrijd. 

Het bleek voor de vrijwilli-

gers die de entree inden 

moeilijk om onder-

scheid te maken. 

Met deze construc-

tie bereiken we 

meer duidelijkheid en be-

reiken we toch de doel-

groep waarvan we entree 

willen ontvangen. 

Verlichting  

Nu het weer de donkere 

maanden ingaat willen wij 

iedereen erop attenderen 

te zorgen dat de verlichting 

van de fiets in orde is.  

September 2011 9de jaar, 1e editie 

‘t AVV-’tje 

Van de redactie  

Voor jullie ligt het 

eerste AVV-‟tje van 

seizoen 2011-2012. 

Een vernieuwde uit-

gave maar met de-

zelfde artikelen zoals 

jullie die gewend wa-

ren van William, 

Hans, Sander, Hay, 

Roy, Antoinette en 

Bart! Het vernieuwde 

zit „m in de vorm 

(A4), omdat het ook 

makkelijk leest in pdf, 

meer kleur, omdat we 

een kleurrijke voet-

balclub zijn.  

Heb je wensen, aan-

vullingen of een inte-

ressant artikel? Stuur 

het naar redactieavv-

tje@avvamerica.nl. 

Veel leesplezier! 

Redactieleden:   

Hans Derix, Hay 

Mulders, Antoinette 

Poels, Sander Staaks, 

Roy Theeuwen en 

Kim Baeten.    

 

Oversteekplaats  

Ook willen we nogmaals 

iedereen laten weten dat  

het de bedoeling is om 

gebruik te maken van de 

oversteekplaats als je 

naar het sportpark fietst 

of loopt. Dit is voor ons 

allemaal veiliger!  

Het clubblad van voetbalvereniging AVV America 
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bal. 

c) Hij onderbreekt het spel, 

geeft beide spelers een 

waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart en 

hervat het spel met een 

indirecte vrije schop voor 

de tegenpartij. 

d) Hij wacht tot de bal uit 

het spel is en geeft beide 

spelers een waarschuwing 

door het tonen van de gele 

kaart. Speelt één van beide 

spelers de bal echter eer-

der, dan zal hij het spel 

onderbreken, beide spelers 

een waarschuwing geven 

door het tonen van de gele 

kaart en het spel hervatten 

met een indirecte vrije 

schop voor de tegenpartij. 

5. Bij het nemen van een 

hoekschop staat een 

speler van de tegenpartij 

niet op de vereiste af-

stand. De hoekschopne-

mer schiet de bal toch en 

de bal wordt door de 

doelverdediger onder-

schept. De scheidsrech-

ter beslist: 

a) Vrije trap voor de tegen-

partij, omdat de hoek-

schopnemer had moeten 

wachten totdat de scheids-

rechter ervoor gezorgd had 

dat de speler op de vereis-

te afstand ging staan. 

b) Overnemen van de 

hoekschop. 

c) Indirecte vrije schop 

voor de hoekschopnemer 

op de plaats waar de te 

dichtbij staande speler 

stond. 

d) Overnemen van de 

hoekschop en een waar-

schuwing voor de verdedi-

ger door het tonen van de 

gele kaart. 

1. Tijdens het spel bemerkt 

de scheidsrechter dat de 

uitrusting van een speler 

niet aan de voorschriften 

voldoet. Hoe reageert hij? 

a) Hij wacht tot de eerstvol-

gende onderbreking en zendt 

dan de speler van het speel-

veld om het mankement te 

herstellen.  

b) Hij draagt, tijdens het spel, 

de aanvoerder op de speler 

van het speelveld te zenden 

om het mankement te her-

stellen.  

c) Hij onderbreekt de wed-

strijd, zendt de speler tijdelijk 

van het speelveld en hervat 

met een indirecte vrije schop.  

d) Hij onderbreekt de wed-

strijd, zendt de speler tijdelijk 

van het speelveld en hervat 

met een scheidsrechtersbal. 

2. Tijdens de rust beledigt 

een speler de scheidsrech-

ter. De scheidsrechter sluit 

de speler uit voor de twee-

de helft en staat een inval-

ler toe. Handelt hij juist? 

a) Ja, want het spel is dood. 

b) Nee, dit kan uitsluitend na 

overleg met de beide aan-

voerders.  

c) Nee, het verwijderen is 

correct; een invaller toestaan 

is echter niet juist. 

d) Ja, doch uitsluitend na 

goedvinden van de aanvoer-

ders. 

3. Wanneer kan de 

scheidsrechter ertoe over-

gaan om een spelstraf toe 

te passen? 

a) Zodra de scheidsrech-

ter het speelveld betreedt.  

b) Zodra de scheidsrech-

ter het teken heeft gege-

ven om de beginschop te 

laten nemen.  

c) Zodra de aftrap voor de 

eerste helft op reglemen-

taire wijze is genomen.  

d) Zodra alle spelers staan 

opgesteld. 

4. In de rust hebben de 

doelverdediger en een 

veldspeler van tenue 

gewisseld. Als het spel 

in de tweede helft een 

paar minuten aan de 

gang is, wordt dit door 

de scheidsrechter opge-

merkt. Op welke manier 

zal deze nu juist hande-

len? 

a) Hij wacht tot de bal uit 

het spel is en geeft dan 

beide spelers een waar-

schuwing door het tonen 

van de gele kaart. 

b) Hij onderbreekt het 

spel, geeft beide spelers 

een waarschuwing door 

het tonen van de gele 

kaart en hervat het spel 

met een scheidsrechters-

De scheids … Roy Theeuwen z’n hoekje 

Algemene leden-

vergadering  

Beste leden, 

Langs deze weg 

wil het bestuur 

jullie uitnodigen 

voor de algemene 

ledenvergadering 

op maandag 26 

september 2011 

om 20.00 uur in 

de kantine op 

sportpark Erica.  

Namens het     

bestuur van AVV  

Spijker je voet-

balkennis bij! Vijf 

vragen met vier 

mogelijke ant-

woorden. De ant-

woorden staan 

achteraan in het 

AVV-tje. Succes 

en groet, Roy 
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Zuid II”, kies “Evenement”, 

kies “Jeugd” en “KNVB 

Voetbaldagen”. Kies in het 

veranderde landkaartje bo-

venin het vlaggetje van 

VCO. Kies voor “Meer infor-

matie” en “Aanmelden”.    

Winterfutsal competitie  

Gedurende de winterstop 

wordt er voor de Pupillen 

weer een Winterfutsal Com-

petitie door de knvb op po-

ten gezet. Hieraan gaan we 

met enkele teams deelne-

men. De spelers die daar-

voor uitgenodigd worden, 

horen dit via hun leiding.   

Zaalvoetbaltoernooi Win-

terperiode  

Het interne zaalvoetbaltoer-

nooi voor de jeugd vindt dit 

jaar niet in het weekend 

vóór kerst plaats, maar aan 

het einde van de zomer-

stop, in het weekend na de 

carnaval op zaterdag 25 

februari. Meer informatie 

volgt via de leiding.  

Programma voorjaars-

reeks  

De najaarsreeks is nog 

maar net gestart, maar wil 

je al weten op welke data er 

in de voorjaarsreeks na de 

winterstop wordt gevoet-

bald? De speeldagenkalen-

der voor de jeugd vindt je 

op www.avvamerica.nl 

(onder downloads).  

Indeling Jeugdteams  

De indelingen van de 

jeugdteams waren bij de 

start van de voorbereiding 

nog niet allemaal bekend, 

maar inmiddels is de com-

petitie gestart en zijn alle 

spelers ingelicht over het 

team waarin ze dit seizoen 

zullen schitteren.  

Leiding Mini Pupillen  

Het heeft even geduurd, 

maar we hebben begelei-

ding voor de Mini pupillen 

gevonden voor de wed-

strijddagen. Deze begelei-

ding wordt ingevuld door 

John Beurskens / Mariëlle 

Cuppen. De training wordt  

vanaf heden mede gege-

ven door Pim Poels. 

Ouderavond  

Het is de bedoeling dat er 

in september weer een 

oudermiddag plaatsvindt  

voor de pupillen F, E en 

mogelijk D. Dit willen we 

aansluitend aan een thuis-

wedstrijd doen. Nadere 

informatie hierover volgt.  

Nieuwe teamfoto’s   

In september worden van 

alle nieuwe teams jeugd-

foto‟s gemaakt die op de 

website worden geplaatst.     

Opgeven en afmelden 

jeugdleden  

Opgave of afmelding svp 

doorgeven aan het jeugd-

secretariaat: Antoinette 

Poels, 077 464 14 98. 

Meld je niet alleen af via 

de leider; neem altijd zelf 

contact op met het secre-

tariaat.  

Straatvoetbal 4 tegen 4  

Zoals elk jaar vindt er in 

de herfstvakantie (dit jaar 

op 22 oktober) het straat-

voetbal, oftewel 4 tegen 4, 

voor pupillen plaats. Hier-

aan nemen wij met 2 D-

teams, een E-team en een 

F-team deel. Spelers wor-

den hierover nog ingelicht.   

Jonger Oranje Talen-

tendagen  

Donderdag 27 oktober 

(herfstvakantie) werkt 

VVV-Venlo voor de eer-

ste keer mee aan de 

Jonger Oranje Talenten-

dagen. Organisator Soc-

cerID gaat m.m.v. de 

scouts van VVV-Venlo 

op zoek naar voetbaltalent 

in de regio. Dit vindt plaats 

op het complex van TSC‟0-

TSC‟04 te Tegelen. Deze 

dagen zijn bestemd voor 

alle kinderen die geboren 

zijn tussen 1999 en 2004. 

Voor informatie en inschrij-

ven: www.jongeroranje.nl.  

KNVB Voetbaldagen voor 

Junioren 2011   

Drie dagen met andere 

voetballers werken aan je 

techniek: aanvallen, verde-

digen en omschakelen. De  

KNVB Voetbaldagen zijn  

op diverse plaatsen in Dis-

trict Zuid II. De deelnemers 

ontvangen een promotie-

pakket met een KNVB Nike

-tenue, een Nike bal en 

een certificaat met de 

groepsfoto. De voetbalda-

gen worden gehouden van 

woensdag 26 oktober tot 

en met vrijdag 28 oktober 

2011. Inschrijven is moge-

lijk voor jongens en meis-

jes, geboren op 1 januari 

1993 tot en met 31 decem-

ber 2001. Inschrijven op: 

inschrijven.knvb.nl (zonder 

www). Selecteer “District 

Jeugdmededelingen  

Lotenverkoop 

van de Grote 

Clubactie  

De komende weken 

zullen de spelers van 

de A1 van voetbal-

vereniging AVV Ame-

rica bij u aan de deur 

komen om loten van 

de Grote Club Actie 

te verkopen. De loten 

kosten € 3,- waarvan 

€ 2,40 voor de vere-

niging. En dat niet 

alleen, u maakt kans 

op verschillende prij-

zen!  

Iedere vereniging is 

vrij om loten van de 

Grote Club Actie te 

verkopen, wij hopen 

echter dat u als inwo-

ner van America één 

of meer loten wil ko-

pen als een lid van 

de voetbalvereniging 

bij u aan de deur 

komt. Het bestuur en 

de leden van voetbal-

vereniging America 

wil alvast iedereen 

bedanken voor zijn 

bijdrage!  
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Uit de oude doos   

Actiefoto's uit de oude doos. 

Deze maand Theo v/d Homberg 

en Piet Bouten. Aan de foto's te 

zien is dit al enige tijd geleden. 

De exacte data zijn niet bekend.  

 Tussenstand competitie 

positie per 15 September 

6e A1 

5e B1 

6e B2 

6e C1 

11e D1 

2e Dames 1 

5e Derd 

3e E1 

12e E2 

7e F1 

1e Ierst 

3e Twed 

9e Verd 

12e Viefd 

Ant-

woorden 

op vragen 

aan de 

scheids …  

1) A   2) C   

3) C   4) A    

5) D 
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Zondag 2:  

America 1: 14.30 uur  

America 4: 11.00 uur  

America 5: 10.30 uur. 

Nieuwe tenues  

America 2 voetbalt in het 

nieuwe tenue van Derix 

Logistics BV.  

America 5 voetbalt binnen-

kort in het nieuwe tenue 

gesponsord door Van Dijck 

& Jenneskens BV. 

Nieuwe seniorenleden 

gezocht  

Dit seizoen zijn we gestart 

met 5 senioren elftallen. 

We zitten daardoor wan-

neer we wat veel blessures 

hebben regelmatig redelijk 

krap in de spelers. Dit pro-

beren we samen zoveel 

mogelijk op te vangen, 

maar we blijven  natuurlijk 

altijd op zoek naar verse 

krachten. Heb je zin om op 

zondagochtend tegen een 

balletje te trappen? 

Schroom niet en neem 

contact op met William 

Kleuskens, 06-13221025. 

We wensen iedereen een 

fijn en sportief seizoen toe!  

Leiding lagere elftallen  

Het heeft even geduurd voor-

dat we de leiding van de la-

gere elftallen compleet had-

den, maar „t is toch gelukt.  

Leiding America 3: 

Marc Verheijen en Ber-

nie Holtackers.  

Leiding America 4: 

Frank Klerkx en Etiën-

ne Klerkx.  

Leiding America 5: Jim-

my van Ninhuis en 

Peter Sanders.  

Scheidsrechters  

Qua scheidsrechters zitten 

we dit seizoen erg krap. Me-

de door het stoppen van een 

paar oudgedienden. Geluk-

kig hebben we vooralsnog 

een oplossing weten te vin-

den: Bernie Holtackers is 

vooralsnog bereid om de 

duels van de veteranen te 

fluiten én Henk Daniëls is 

teruggekomen op zijn besluit 

om te stoppen en zal voor-

alsnog de duels van de Da-

mes fluiten. Beide heren 

daarvoor alvast hartelijk 

dank.  

Grensrechter Dames  

De dames hebben een nieu-

we grensrechter: John van 

Duuren.  

Indeling thuisduels  

Eind vorig seizoen hebben 

we de dag-

indeling en 

de daarbij 

behorende 

speeltijden 

ingediend 

bij de 

KNVB. 

Ons voor-

stel was 

America 

1+2 en de Dames op één 

speeldag en America 

3+4+5 op de andere 

speeldag. De KNVB heeft 

dit voorstel echter niet ge-

honoreerd. Vandaar de  

andere zondagindeling. 

De ene zondag spelen de 

twed en derd (2+3) en Da-

mes1 thuis. De andere 

zondag de ierst, verd en 

viefd (1+4+5).  

Nieuwe aanvangstijden  

Zondag 1:  

America 2: 11.00 uur  

America 3: 09.30 uur  

Dames 1:   11.30 uur 

Technische commissie  

Speler van de 

week  

Ik ben Dave Ja-

cobs, 8 jaar, zit in 

groep 4 en heb een 

broer Marko. Mijn 

hobby‟s zijn: voet-

ballen, vissen en 

Jong Nederland. 

Buiten spelen vind 

ik heel leuk. Soms 

ga ik met mijn pap-

pa naar autocross. 

Als ik groot ben wil 

ik voetballer wor-

den bij PSV. 

Aanvangstijden thuis-

wedstrijden zijn gewij-

Rectificatie sponsoren  

AVV America heeft in de 

uitgave van het jaarlijks 

infoboekje voor de senio-

ren een foutieve sponsor 

vermeld bij het tweede 

elftal. Dit moet zijn Derix 

Logistics BV gevestigd in 

Venlo/America. Wij bieden 

ons welgemeende excu-

ses aan aan Derix Logis-

tics BV. Hierbij vermelden 

wij de juiste opgave van de 

sponsors van onze elftal-

len. Ook willen wij ver-

melden dat voor het druk-

ken van het infoboekje 

nog niet bekend was wie 

het 5e elftal zou sponso-

ren. Aangezien dit nu 

bekend is, willen wij Be-

stratingbedrijf Van Dijck 

en Jenneskens uit Mete-

rik/America alvast bedan-

ken voor hun sponsoring.  

1e-elftal   Station America uit America 

2e-elftal   Derix Logistics BV uit Venlo/America 

3e-elftal   Roeffen-Peeters, Stucadoorsbedrijf uit Horst 

4e-elftal   Spar Van den Beuken uit America 

5e-elftal   Van Dijck en Jenneskens uit Meterik/America 

DA-elftal  John Deere Fabriek Horst B.V. uit Horst 

Veteranen   Paul Rongen Electro uit America  

 

Wij wensen onze teams een succesvol voetbalseizoen!  

Sponsoren  
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… we dit jaar 5 senioren elftallen hebben?  

… dit komt door de grote instroom vanuit de jeugd?   

… we ook nog een talent uit Wittenhorst weggehaald    

hebben?   

… Victor nu weer voor zijn echte jeugdliefde kan voet-

ballen?   

… Willem Driessen 4 op 1 loopt bij de Derd?   

… hij dit natuurlijk vol gaat houden tot aan het eind van 

het seizoen?   

… het ierst na 2 wedstrijden de trotse koploper is van 

de 5e klasse?  

… Jens tot nu toe 2 op 1 loopt?   

… als hij dit volhoudt hij gaat aandringen op premies 

per doelpunt?   

… Mark G 4 kansen nodig heeft per goal?   

… hij zegt zich hierin te willen gaan verbeteren?   

… zowel de ierst als de twed gezamenlijk ontbeten 

heeft?  

… dit een positieve invloed heeft?   

… na het ontbijt beide wedstrijden gewonnen werden?   

… dit misschien een aanrader is voor de volgende wed-

strijden?   

… de E1 sinds anderhalf jaar weer voor het eerst een 

wedstrijd gewonnen heeft?  

… ze na 2 wedstrijden zelfs bovenaan staan met 6 pun-

ten?  

… ze dit tot het eind van de competitie vast willen hou-

den?   

… de spelers hiervoor extra hard hun best gaan doen?   

… de A1 de eerste ronde van de beker heeft overleefd?  

… ze dit gedaan hebben door ruime overwinningen op 

Oostrum en Hegelsom A1?  

… de volgende bekerronde op 22 oktober is?  

… zij gaan proberen om zover mogelijk te komen?   

… Dennis Tielen op 13 september met 69 talentjes een 

goede training heeft afgewerkt bij de KNVB?   

… deze werd gehouden in Volharding?  

… de tweede en laatste training gehouden wordt op 4 

oktober?  

… er daarna 20 spelers worden geselecteerd waarmee 

de KNVB wedstrijden gaat organiseren tegen andere 

regio‟s?   

… we Dennis natuurlijk veel succes wensen?   

Wist je dat … ?  

Topscorers seizoen 2011/2012 

    
per 15 Septem-

ber 

Senioren 

Jens Kleuskens Ierst 4 

Willem Driessen Derd 4 

Bas Janssen Ierst 2 

Ilze van Duuren 
Da-
mes 2 

Hans Derix Twed 2 

Nikki Tilleman 
Da-
mes 1 

Bart Hermans Twed 1 

Koen Houben Twed 1 

Mark Geuijen Twed 1 

Ralf van Herpen Derd  1* 
1 goal bij de twed * 

Topscorers najaarsreek 2011 

Jeugd 

Timo Peeters F1 6 

Jimmy Hermans B1 4 

Troy van de Wete-
ring Mini F 4 

Stan Beurskens Mini F 4 

Dirk Lemmen F1 3 

Bas Theeuwen B1 2 

Abdul B2 2 

Bram Hermans C1 1 

Luc B2 1 

Rob van den Hom-
berg A1 1 

Cees Derks A1 1 

Clubartikelen bestellen?  

Tip voor sinterklaas …  
AVV heeft leuke artikelen 
in de geel-zwarte clubkleu-
ren en het logo van AVV 
America. Als sint de be-
stelling half oktober heeft 
geplaatst, zijn de artikelen 
tijdig binnen. De artikelen 
zijn te bezichtigen in de 
kantine op sportpark Erica. 
Daar ligt ook een bestel-
lijst. De digitale Sint kan 
ook de bestellijst op 
www.avvamerica.nl!  
downloaden.  

http://www.avvamerica.nl
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1. Opening 

2. Jaarverslag secretaris 

3. Financieel jaarverslag 

4. In ’t Zonnetje 

5. Mededelingen 

6. Bestuursverkiezing 

Theo van den Homberg (penningmeester) is aftredend 

en stelt zich herkiesbaar.  

Peter Hesp (bestuurslid) is aftredend en stelt zich her-

kiesbaar.  

Eventuele nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie 

kunnen zich melden tot een uur voor aanvang van de 

vergadering bij Antoinette Poels, tel. 077-4641498.  

7. Huldigingen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

hat Geburtstag und meine 

Schwiegerschwester hat 

auch ihr 50-ste Geburt-

stagsfest.” 

“Dass ist eine traurige Sa-

che für das Holländische 

Volkslied.” 

“Und naturlich den Spass in 

allgemeinheit. (Aber viel-

leicht ist die Oortjens wie-

der scharf).” 

“Zet de braatworst en pullen 

bier maar vast klaar!” 

De competitiestart zit er 

weer op. Dit jaar zijn we 

wisselend succesvol. Na 

lange tijd mochten we in 

Swolgen op het prachtige 

vernieuwde sportpark 

weer eens het zoet der 

overwinning proeven. Het 

vertoonde spel gaf alle 

reden en aanzet tot betere 

resultaten. Tegen Leunen 

werden deze verwachtin-

gen jammer genoeg niet 

waargemaakt. Maar er 

komen nog meer wedstrij-

den. De wedstrijd tegen 

Grubbenvorst ging jammer 

genoeg niet door.  

Half oktober spelen we 

weer een interland: dit 

keer tegen de Alte Herren 

aus Lullingen. Dit keer 

waarschijnlijk geen Neder-

lands volkslied , maar wel 

veel gesprekken in Duits. 

Uit de reacties via de mail 

blijkt wel dat onze vetera-

nen het Duits geweldig 

machtig zijn.   

Zie onderstaande reacties:  

“Na afloop van de wedstrijd 

willen we "gemeinsam mit 

den Alten Herrn aus Lullin-

gen ein paar Bier zu trin-

ken und ein bisschen 3. 

Halbzeit  feiern.” 

“In die Gaststatte is auf 

dieser Abend ein Oktober-

fest mit Bierkruge und 

Haxen essen geplant.” 

“Leider kann ich nicht da-

bei sein, denn mein Sohn 

Veteranen  

Programma  

veteranen   

24 september     

America - EWC  

1 oktober           

Wittenhorst - America 

8 oktober  

America - Resia Wel-

lerlooi 

15 oktober  

Lullingen (Dld) - 

America 

22 oktober  

America - HBSV 

Hout Blerick  

29 oktober  

America - UDI Uden   

Agenda algemene ledenvergadering 

Op maandag 26 

september om 20.00 

uur in de kantine op 

sportpark Erica.  

Leden die een 

agendapunt in willen 

brengen kunnen zich 

melden bij Antoinette 

Poels. Wij nodigen 

alle leden uit voor de 

Algemene ledenver-

gadering op maan-

dag 26 september 

om 20.00 uur in de 

kantine.  
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