
  

  

Teamfoto's    

De afgelopen weken zijn 

van alle teams de team-

foto's gemaakt. Je vindt 

ze op avvamerica.nl bij 

„teams‟!  

Verlichting  

We gaan weer de donke-

re maanden in. Zorg dat 

de verlichting van de 

fiets in orde is!  

Ledenvergadering  

Op maandag 26 september 

heeft de algemene ledenver-

gadering plaats gevonden in 

de kantine. Ruim 55 leden 

waren aanwezig bij deze ver-

gadering.  

Tijdens deze vergadering is  

Jan Hermans in 't Zonnetje 

gezet voor zijn verdiensten 

bij de jeugd van America. 

Jan is reeds 27!! jaar jeugd-

leider (foto 1) en werd door 

de voorzitter in 't Zonnetje 

gezet. Jan en zijn vrouw Cor-

ry kregen een dinerbon van 

Herberg de Morgenstond 

aangeboden. Ook werden 

een aantal 'oud' scheidsrech-

ters bedankt (foto 2).  

We hebben ook een viertal 

jubilarissen gehad: Frans 

Vervoort 50 jaar lid (foto 5), 

Frank Derks 25 jaar lid 

(foto 4) en Frans van 

Rengs 25 jaar lid (foto 3). 

Ook Frank Steeghs is 25 

jaar lid, helaas kon hij niet 

aanwezig zijn. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie staan 

we hierbij stil.  

De notulen van de leden-

vergadering staan op de 

website onder het kopje 

'download'.  

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 af ten aanzien van 

de eerste thuiswedstrijd. Het 

bleek voor de vrijwilligers die 

de entree inden moeilijk om 

onderscheid te maken. Met 

deze constructie bereiken 

we meer duidelijkheid en 

bereiken we toch de doel-

groep waarvan we entree 

willen ontvangen. 

Oversteekplaats  

Ook willen we nogmaals 

iedereen laten weten dat  

het de bedoeling is om ge-

bruik te maken van de 

oversteekplaats als je naar 

het sportpark fietst of loopt. 

Dit is voor ons allemaal 

November 2011 9de jaar, 2e editie 

‘t AVV-’tje 

Van de redactie 

Het weekend van 

Americaanse feesten 

ligt achter ons en het 

tweede AVV-‟tje van 

seizoen 2011-2012 

ligt voor jullie klaar. 

We kijken terug op 

de feestavond voor 

de vrijwilligers en de 

ledenvergadering 

met de jubilarissen. 

Ook de moppen van 

Sander en het Hoek-

je van Roy ontbreken 

niet in deze uitgave. 

Een verrassende foto 

bij „uit de oude doos‟ 

vanwege buitenlands 

verblijf van redacteur 

Hay. Met dank voor 

de inzending. Wen-

sen, tips of een leuk 

artikel? redactieavv-

tje @avvamerica.nl. 

Veel leesplezier! 

Redactieleden:   

Hans Derix, Hay 

Mulders, Antoinette 

Poels, Sander Staaks, 

Roy Theeuwen en 

Kim Baeten.    

veiliger!  

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.  

Het clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Foto 1 

Foto 2 
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partij, staande op de lijn 

van hetzelfde strafschop-

gebied, vangt de bal 

rechtstreeks uit de doel-

schop en kopt de bal van 

boven de lijn van het 

strafschopgebied in het 

doel. Wat beslist de 

scheidsrechter? 

a) Hij zal een doelpunt toe-

kennen. 

b) Hij zal een indirecte vrije 

schop toekennen aan de 

verdedigende partij. 

c) Hij zal een directe vrije 

schop toekennen aan de 

verdedigende partij. 

d) Hij zal de doelschop 

laten overnemen. 

5. Bij het nemen van een 

directe vrije schop vormt 

de verdedigende partij 

binnen het eigen straf-

schopgebied het zoge-

naamde muurtje, arm in 

arm, naast elkaar. De bal 

wordt rechtstreeks tegen 

één van de armen van 

een verdediger gescho-

ten. Wat moet de 

scheidsrechter beslis-

sen? 

a) De directe vrije schop 

moet worden overgeno-

men. 

b) Dit is onopzettelijk spe-

len van de bal met de hand 

en het spel moet gewoon 

doorgaan. 

c) Dit is strafbaar spelen 

van de bal met de hand, 

doch er moet een indirecte 

vrije schop worden toe-

gekend. 

d) Dit is strafbaar spelen 

van de bal met de hand. 

Hij moet een strafschop 

toekennen. 

 

1. Een aanvaller weet met 

de bal onder controle de 

laatste verdediger te pas-

seren en gaat recht op het 

doel af. De doelverdediger 

rent nu zijn doel uit en 

brengt de aanvaller in het 

strafschopgebied opzette-

lijk en op onreglementaire 

wijze ten val. Wat beslist 

de scheidsrechter? 

a) Een strafschop en een 

waarschuwing voor de doel-

verdediger.  

b) Een strafschop en de 

doelverdediger wegzenden. 

c) Een strafschop en een 

vermaning voor de doelver-

dediger.  

d) Een strafschop. 

2. Als een toeschouwer het 

veld oploopt, wordt hij 

door een speler hard in het 

gezicht geslagen. Het spel 

is gaande. Wat beslist de 

scheidsrechter als hij hier-

voor het spel onderbreekt 

en de toeschouwer van het 

veld heeft laten verwijde-

ren? 

a) De scheidsrechter stuurt 

de speler van het speelveld 

door het tonen van de rode 

kaart en hervat het spel met 

een indirecte vrije schop te-

gen de slaande speler op de 

plaats van de overtreding. 

b) De scheidsrechter geeft 

de speler een waarschuwing 

door het tonen van de gele 

kaart en hervat het spel met 

een indirecte vrije schop te-

gen de slaande speler op de 

plaats van de overtreding. 

c) De scheidsrechter 

stuurt de speler van het 

speelveld door het tonen 

van de rode kaart en her-

vat het spel met een 

scheidsrechtersbal op de 

plaats van de overtreding. 

d) De scheidsrechter geeft 

de speler een waarschu-

wing door het tonen van 

de gele kaart en hervat het 

spel met een scheidsrech-

tersbal op de plaats van 

de overtreding.  

3. De scheidsrechter 

constateert dat de speel-

tijd is verstreken. Voor-

dat hij kans ziet om het 

eindsignaal te geven, 

ziet hij dat een verdedi-

ger binnen zijn eigen 

strafschopgebied een 

aanvaller slaat. Wat zal 

de scheidsrechter nu 

doen? 

a) De slaande speler de 

rode kaart tonen en de 

wedstrijd als beëindigd 

beschouwen. 

b) De wedstrijd als beëin-

digd beschouwen. 

c) De slaande speler weg-

zenden en de wedstrijd 

verlengen voor het nemen 

van een strafschop. 

d) De slaande speler de 

gele kaart tonen en de 

wedstrijd als beëindigd 

beschouwen. 

4. Er wordt een doel-

schop genomen. Een 

aanvaller van de tegen-

De scheids … Roy Theeuwen z’n hoekje 

Spijker je voetbal-

kennis bij!  

Vijf vragen met vier 

mogelijke antwoor-

den. De antwoor-

den staan achter-

aan in het AVV-tje. 

Succes en groet, 

Roy 
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maar aan het einde van de 

zomerstop, 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).  

www.avvamerica.nl  

Foto‟s, verslagen, uitslagen, 

teaminformatie. De uitsla-

gen en verslagen staan 

meestal de avond van de 

wedstrijd al online. Heb je 

zelf een verslag? Lees en 

geniet ervan. En wil je zelf 

een keer een stukje schrij-

ven. Stuur dit gerust naar 

webmaster@avvamerica.nl.  

Ouderavond 

Helaas is het niet gelukt 

om in september een ou-

deravond voor onze pupil-

lenteams te organiseren. 

We bekijken nog of en hoe 

we dit alsnog gaan inplan-

nen.  

Nieuwe teamfoto’s 

Inmiddels zijn van alle 

jeugdteams nieuwe team 

foto‟s gemaakt. Deze 

teamfoto‟s zijn te vinden 

op de website van AVV 

America.  

Opgave nieuwe leden en 

afmelden leden 

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 heeft ook dit 

jaar weer het straatvoetbal, 

oftewel 4 tegen 4, voor 

pupillen plaatsgevonden in 

de herfstvakantie (zaterdag 

22 oktober). Hieraan heb-

ben wij met 2 D-teams, een 

E-team en een F-team 

deelgenomen.  

Winterfutsal competitie  

Gedurende de winterstop 

wordt er voor de Pupillen 

weer een Winterfutsal 

Competitie door de knvb 

op poten gezet. Hieraan 

gaan we met enkele teams 

deelnemen. De spelers die 

daarvoor uitgenodigd wor-

den, horen dit via hun lei-

ding.   

Zaalvoetbaltoernooi Win-

terperiode  

Het interne zaalvoetbal-

toernooi voor de jeugd 

vindt dit jaar niet in het 

weekend vóór kerst plaats, 

Jeugdmededelingen  

VVV-Venlo Voor 

Verenigingsactie 

VVV-Venlo heeft dit 

seizoen voor al haar 

samenwerkingsver-

banden een Vereni-

gingsactie opgezet. 

Gedurende het sei-

zoen 2011-2012 wor-

den tijdens verschil-

lende wedstrijden 

speciale acties geor-

ganiseerd. Hier kun-

nen zowel kleine als 

grote clubs aan mee 

doen. Van elke thuis-

wedstrijd zullen wij 

via VVV-Venlo een 

poster ontvangen 

waarop de wedstrijd 

en de entreekosten 

vermeld zullen staan. 

Deze poster wordt in 

de kantine opgehan-

gen.  

Via deze acties kun-

nen we niet alleen 

voor groepen kaarten 

bestellen maar elk 

individueel lid van 

AVV America kan 

tegen een geredu-

ceerd tarief kaarten  

bestellen.  

Meer informatie:  

www.vvv-venlo.nl/

actie  

Voor vragen kun je 

ook terecht bij Bart 

Hermans.  

Technische commissie  

Aanvangstijden  

Zondag 1:  

America 2: 11.00 uur  

America 3: 09.30 uur  

Dames 1:   11.30 uur 

Zondag 2:  

America 1: 14.30 uur   

America 4: 11.00 uur   

America 5: 10.30 uur. 

Nieuwe seniorenleden gezocht  

Dit seizoen zijn we gestart met 5 senioren elftallen. We zit-

ten daardoor wanneer we wat veel blessures hebben regel-

matig redelijk krap in de spelers. Dit proberen we samen 

zoveel mogelijk op te vangen, maar we blijven  natuurlijk 

altijd op zoek naar verse krachten. Heb je zin om op zon-

dagochtend tegen een balletje te trappen? Schroom niet en 

neem contact op met William Kleuskens, 06-13221025. 

Veteranen agenda  

19 november      United (Wansum) – America 

26 november      America – sv Lottum  

3 december        Achates – America  

10 december       Holthees – America  

17 december       America – Melderslo  

http://www.avvamerica.nl
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Wist je dat ….? 

Uit de oude doos   

Deze keer een verrassende foto „uit de oude doos‟ 

vanwege buitenlands verblijf van Hay Mulders.  

Een foto van de toen nog kleine jochies Jan en 

Roy Derix!   

Luuk mogelijk tot aan de winterstop geschorst wordt 

Dit misschien nog wel langer kan worden 

Ondanks de veel te hoge competitie indeling en de forse nederlagen er elke zaterdag weer vol goede moed 

aan de wedstrijd begonnen wordt door de F1  

Er een nieuw keeperstalent onder de lat staat in de persoon van Jim Teegelbeckers 

De F1 bij het Calve straattoernooi knap derde is geworden 

Loek Philipsen het voor elkaar kreeg om in 1 wedstrijd over te geven, te scoren & 1 rode kaart te pakken 

Hij het nodig vond om zijn hobby streetfight te tentoonstellen 

Hij hiervoor nu 4 wedstrijden geschorst is 

Hij er (vanzelfsprekend) ontzettend van baalt 

Mark Gueijen steeds meer naam maakt als misser van kansen 

Hij zelfs een open goal nog steeds erg moeilijk vind 

Hij nu op dinsdag ook wel eens met de spitsen mee wil 

trainen 

Lars Duijkers heel erg sterke bilspieren heeft 

Hij daarom nooit pijn voelt als hij op de kont geslagen 

wordt 

Koen en Stijn dit demonstreerden in de douche door 

hem op de kont te „spanken‟ 

Lars dit  nog niet eens in de gaten had 

Erik van Asten zijn ass keihard gekickt is 

Dit gebeurde tijdens de uitwedstrijd in America tegen de 

derd 

Hij met de staart tussen de benen weggerend is 

De krukkenbrigade van de eerst weer af aant nemen is 

2 man weer rustig aan mee aan het trainen zijn 

Jack zijn 5 kilo gips eraf gehaald is 

Hij nu een stuk makkelijker kan lopen 

De Mini F een leuk groepje is waar veel  

progressie in zit 

Marcel het liefste voor de goal staat 

Troy een echte linkspoot is 

Luuk H met zijn tegenstander op de vuist ging 

tijdens de wedstrijd van de B2 tegen HBSV B2 

Beide spelers voor dit wangedrag de rode kaart 

kregen  

Foto 5: Frans 

Vervoort 
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Feestavond   

vrijwilligers 

Dankzij de vele vrijwil-

ligers die belangrijk 

werk voor de club ver-

richten kan onze voet-

balvereniging AVV 

America bestaan. Het 

bestuur heeft deze 

vrijwilligers een gezel-

lige feestavond aange-

boden. De activiteiten-

commissie heeft er-

voor gezorgd dat er op 

22 oktober vanaf 

20.00 uur feest ge-

vierd is in de kantine 

van sportpark Erica!  

Sanders hoekje  

Vissen 

Een man zit aan het meer 

te vissen. Op een bord in 

de buurt staat de tekst:  

“Verboden te vissen” 

 

Op zijn gemak doet de 

man een worm aan zijn 

lijn. Dan komt er een 

agent aan. Hij zegt tegen 

de man: „‟Meneer, u mag 

hier niet vissen!‟‟ 

Waarop de man ant-

woord:‟‟maar agent, ik ben 

niet aan het vissen, ik leer 

mijn worm zwemmen!!‟‟  

Belg 

Er gaat een Belg naar de 

Mediamarkt en vraagt: 

"Mag ik deze wasmachine 

kopen?" 

Antwoord: "Nee ik verkoop 

niet aan Belgen!" 

 

Volgende dag verkleed hij 

zich als indiaan en vraagt: 

"Mag ik deze wasmachine 

kopen?" 

Antwoord: Nee ik verkoop 

niet aan Belgen! 

 

De derde dag verkleed hij 

zich als Arabier en vraagt: 

"Mag ik deze wasmachine 

kopen?" 

Antwoord: "Nee ik verkoop 

niet aan Belgen!" 

Zegt de Belg: "Hoe weet je 

dat ik een Belg ben?" 

Antwoord: "Dit is een mag-

netron..." 

Maas of Rijn? 

Er lopen twee blondjes 

samen over een brug. 

Ze blijven halverwege 

staan om even te kijken. 

Het ene blondje zegt: 'Wat 

is de Maas toch mooi he?" 

Waarop de andere zegt: 

"Mens, dit is de Maas niet 

maar de Rijn!" 

Er ontstaat een hele felle 

discussie over welke rivier 

het zal zijn. De meiden 

komen er maar niet uit en 

de ene zegt: "Weet je wat, 

ik duik nu naar beneden 

en haal een Maassteen 

naar boven, dan kan je 

zien dat het de Maas is!"  

Dus zo gezegt zo gedaan, 

de ene springt naar bene-

den en de ander blijft 

wachten ... 

Na twee uur komt het ene 

blondje kreunend en ker-

mend met alle botten ge-

broken naar boven gekro-

pen. 

Vraagt de andere: "En? 

Was het de Rijn of de 

Maas?" 

Zegt het ene blond-

je:"Geen van tweeën, het 

is de A4!!" 

Blond 

Een dom blondje ligt op de 

operatie tafel en wordt 

geopereerd. Ineens haalt 

de chirurg een lepel uit 

haar buik, en nog een, en 

zo haalt hij er 21 uit. Dan 

vraagt de chirurg aan het 

domme blondje als ze bij 

is gekomen: "Waarom za-

ten er 21 theelepels in 

jouw buik?" Nou u zei zelf: 

"Je krijgt een kuur van 21 

dagen, en je moet 1 thee-

lepel per dag nemen." 

Doktor 

Komt een man bij de dok-

ter: 

"Dokter, ik voel me de 

laatste tijd zo moe en lus-

teloos." 

"Nou, " zegt de dokter, 

"daar heb ik zelf af en toe 

ook wel eens last van. Ik 

bedrijf dan eens stevig de 

liefde met mijn vrouw, en 

daarna voel ik me weer 

kiplekker. Ik wil voorstellen 

dat u dat ook eens pro-

beert, en dan komt u vol-

gende week weer langs." 

De week erna komt de 

man opnieuw bij de dok-

ter: 

"Nou dokter, het heeft in-

derdaad goed geholpen, ik 

voel me al weer een stuk 

beter! U heeft trouwens 

een mooi huis!" 

Antwoorden op 

vragen aan de 

scheids …  

1)B   2)A  3)A  

4)D   5)D  

Speler van de 

week  

Ik ben Jan van  

Doremaele en ben 8 

jaar. Ik voetbal als 

middenvelder/

aanvaller in de F1 van 

AVV. Mijn hobby‟s zijn 

voetballen, fietsen, 

Jong Nederland en 

lego bouwen. PSV en 

Ajax vind ik leuke voet-

balclubs. 
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Topscorers seizoen 2011/2012 

    per 28 Oktober 

Senioren 

Rob Noordijk Derd 13 

Willem Driessen 
Twe

d 9* 

Jens Kleuskens Ierst 8 

Ralf van Herpen Derd 7** 

Bas Janssen Ierst 4 

Ilze van Duuren 
Da-
mes 4 

Hans Derix 
Twe

d 4 

Nikki Tilleman 
Da-
mes 4 

Peter Bouten Verd 3 

Jelle Steeghs Verd 2 

4 goals bij de derd *     1 goal bij de twed** 

Topscorers najaarsreeks 2011 

Jeugd 

Bas Theeuwen B1 12 

Stan Beurskens Mini 
F 11 

Troy van de Wete-
ring 

Mini 
F 10 

Joep Geurts A1 9 

Jimmy Hermans B1 8 

Timo Peeters F1 8 

Sjors van de Mun-
ckhof E1 5 

Jaimy Koek E1 5 

Abdul Meidanwal B2 4 

Dominiek Ummen-
thun A1 4 

Luuk van Herpen E2 4 

Luuk Haegens E2 4 

Dirk Lemmen F1 3 

Luc Vervoort B2 2 

Bram Hermans C1 1 

Tussenstand com-
petitie 

positie per 28 Okto-
ber 

2e A1 

2e B1 

6e B2 

6e C1 

9e D1 

5e Dames 1 

2e Derd 

7e E1 

11e E2 

10e F1 

5e Ierst 

4e Twed 

9e Verd 

8e Viefd 

Activiteitenkalender 

Foto 3: Frans van Rengs 

Foto 4: Frank Derks 

De jubilarissen in „t zonnetje …   

2 december    Sinterklaasavond in de kantine  

23 december  Toepavond in de kantine  

25 februari      Zaalvoetbal E tm A van 10.00 - 18.00 uur    

                       in sporthal de Berkel in Horst  

25 februari      Zaalvoetbal E van 10.00 - 12.00 uur  

           in de gymzaal in America  


