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 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

September 2012, 10e jaargang, 1e editie       ‘t AVV-’tje 
Start competitie 

De competitie is inmiddels alweer begonnen. De eerste wedstrijden zijn gespeeld. 

Langs deze weg wil het bestuur alle teams heel veel succes wensen in de competitie! 

Teamfoto’s maken           
In september wordt er weer van alle elftallen een teamfoto gemaakt. Om de definitieve afspraak te maken,                                            
zal contact op worden genomen met de leiders.                                                                                                                                          
  
Verslagen: 
Op de website van AVV vind je verslagen, teaminformatie, foto’s en uitslagen. De uitslagen en verslagen staan 
meestal dezelfde dag al online (www.avvamerica.nl) 
 
Ledenvergadering:  
Op maandag 24 september vindt de algemene ledenvergadering plaats om 20:00 uur in de kantine. Bij deze worden alle 
leden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De notulen zullen op de website geplaatst worden onder het kopje ‘download’. 
 
Reindonk: 
Met ingang van dit seizoen zal de pagina op Reindonk teletekst niet meer gebruikt worden. Zie voor de verenigingsberichten voortaan 
dus de website. 
 
Aanmeldformulier: 
Iedereen die lid wil worden van AVV, leider wil worden of mee gaat trainen, is voortaan verplicht eerst een aanmeldformulier in te vullen. 
Dit formulier kun je downloaden op de site www.avvamerica.nl onder het kopje ‘download’. 
 
Verlichting/ oversteekplaats: 
Nu de donkere maanden er weer aankomen, willen wij iedereen er op attenderen om te zorgen dat de verlichting van de fiets in orde is. Ook nogmaals de opmerking dat 
iedereen via de oversteekplaats naar het sportpark fietst. Dit is voor ons allemaal veiliger. 
 
Commissie verbouwing: 
Er zal in de commissie verbouwing verder samengewerkt gaan worden met de tennisclub. De eerste stap is gezet en verdere plannen zullen uitgewerkt worden. 
 
Nieuw bestuurslid: 
Bart Hermans heeft aangegeven te stoppen met zijn bestuursfunctie, bestuurslid technische zaken. Bart blijft wel jeugdcoördinator. Langs deze weg bedanken wij Bart voor 
al zijn inbreng en kennis. Tijdens de algemene ledenvergadering zal nog nader stil worden gestaan bij dit feit. 
 
Nieuw (wedstrijd) secretaris JEUGD: 
Antoinette Poels heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen met het (wedstrijd)secretariaat van de jeugd. Mensen die interesse hebben om deze functie over te 
nemen kunnen contact opnemen met Antoinette. Men kan dan dit seizoen helemaal ingewerkt worden om in het nieuwe seizoen goed te kunnen starten.  
 
 
 

Van de redactie 

Wij zijn weer klaar voor een 

nieuw seizoen. Nieuw 

seizoen, nieuwe lay-out van 

ons clubblad! Interessante 

inzendingen voor in het  

Avv-‘tje zijn natuurlijk 

welkom via: 

redactieavvtje@avvamerica.

nl. Veel leesplezier!! 

 

http://www.avvamerica.nl/
http://www.avvamerica.nl/


Standen Spelers van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Hoi, 
               Ik ben Jim Teegelbeckers en keeper bij de F1. 
                         Ik woon op het Rustven 6 in America met mijn papa mama en zus Saskia. 

          Ik zit op de Wouter in groep 5. 
          En ik ben fan van Ajax en mijn favoriete voetballer is de keeper van Ajax, Vermeer. 
          Mijn hobby’s zijn voetbal en Jong Nederland. 
          Ik kijk op tv graag Spongebob en Terra Nova. Dit vind ik wel spannend. 
          Ik eet graag friet met hamburgers. 
          Verder vind ik de muziek van Michael Jackson kei gaaf. 
          Daar luister ik dan ook vaak naar. 
          Als ik later groot ben dan word ik politieagent. 
          En tot slot heb ik een vriendinnetje Ted Janssen en zij zit bij mij  
          in de klas. 
          Groetjes Jim. 
 
          Hoi, 
          Ik ben Stan Beurskens. 
          Mijn papa is John Beurskens en mijn mama is Mariëlle Cuppen. 
          Dit seizoen speel ik in de F1. 
          Het leukste aan voetballen vind ik rennen en goals maken. Vorig jaar bij de mini F was ik topscoorder. 
          Ik zit nu in groep 5 bij juffrouw Anke en Christel. Het leukste op school vind ik rekenen. 
          Ik zit ook nog op Jong Nederland bij de Bad Boys. 
          Naast voetballen en Jong Nederland speel ik graag met de Lego, de hele middag samen met papa 
          op zolder van alles bouwen. 

                                                                              Groetjes Stan. 

 

 

 

 

 

 

Tussenstanden competitie 

Positie Per 14 september 

2e A1 

2e D1 

4e Derd 

4e Viefd 

5e E2 

5e Twed 

6e A2 

6e C1 

7e Dames 1 

9e B1 

9e E1 

9e F1 

9e Ierst 

11e Verd 



 
 
 
                                      

                                                                         

Het nieuwe seizoen voor de jeugd is inmiddels alweer in volle gang. Elk actief jeugdlid heeft zijn informatieboekje dit jaar digitaal ontvangen. 

Dit om een heleboel printwerk te besparen. Voor degenen die graag een papieren exemplaar willen, in de kantine liggen een aantal meeneem- 

exemplaren.  

Grensrechter / leider A1 en D1 gezocht  

Op het moment van schrijven van dit AVVtje hebben wij nog geen vaste leider/grensrechter voor zowel de A1 als de D1 gevonden.  

De A1 van America speelt op de zaterdagen in de middag. De thuiswedstrijden om 15.00u. Lijkt dit je leuk, maar kun je niet elke zaterdagmiddag, ook dan kun je gerust 

contact opnemen. De D1 speelt op de zaterdagen rond de middag. De thuiswedstrijden om 11.30u. Momenteel worden de wedstrijden beurtelings door de ouders gevlagd, 

maar een vaste leider/grensrechter is natuurlijk altijd welkom.  

Ook als je interesse hebt in een andere functie, dan is dat 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 Hermans (077 851 3643 of 06 52022297).  

Fluiten pupillen of junioren  
Heb je zin om op zaterdagochtend af en toe een wedstrijdje van de F en/of E jeugd te leiden/fluiten, neem dan contact op met Bart Hermans (077 851 3643). Wil je graag 

oudere pupillen of junioren fluiten, dan is dat ook geen probleem. Indien gewenst kunnen wij ook nog voor deelname aan een korte cursus zorgen. Ook jeugdspelers die dit 

graag willen, kunnen contact opnemen met Bart. Voor hen is dit zeer leerzaam.  

Nieuwe teamfoto’s 
Als het goed is zullen in september of begin oktober van alle nieuwe teams jeugdfoto’s gemaakt worden welke vervolgens ook op de website zullen verschijnen.   

Jonger Oranje Talentendagen 

Op woensdag 17 oktober 2012 organiseert SportsGen sportmarketing voor de derde achtereenvolgende keer de Jonger Oranje Talentendagen met medewerking van 

VVV-Venlo bij TSC’40 in Tegelen. Het is een prachtige voetbaldag voor jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar waarbij iedereen kans maakt om zijn/haar droom uit te 

laten komen: een stage bij VVV-Venlo en/of een plek in het Jonger Oranje (regio)team! Voor meer informatie en inschrijven, zie www.jongeroranje.nl.  

Winterfutsal competitie 

Gedurende de winterstop zal er voor de Pupillen weer een Winterfutsal Competitie door de knvb op poten worden gezet. Hier zullen we met enkele teams aan deelnemen. 

De spelers die daarvoor uitgenodigd worden, zullen dit via hun leiding te horen krijgen.  

Zaalvoetbaltoernooi Winterperiode 

Het interne zaalvoetbaltoernooi voor onze jeugd zal dit jaar naar alle waarschijnlijkheid midden in de winterstop plaatsvinden op zaterdag 5 januari. Nadere informatie 

ontvangen jullie t.z.t. via jullie leiding.  

Programma voorjaarsreeks 
De najaarsreeks is nog maar net gestart, maar wil je toch al weten op welke data er in de voorjaarsreeks na de winterstop gevoetbald wordt, dan kun je deze informatie 

vinden op www.avvamerica.nl onder ‘download’. Daar vindt je de speeldagenkalender voor de jeugd.  

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 

Jeugdmededelingen 

http://www.jongeroranje.nl/
http://www.avvamerica.nl/


Mededelingen technische commissie 

 

 

 

Vanuit de technische commissie willen wij alle spelers, begeleiders en scheidsrechters een sportief en succesvol seizoen wensen.  

Het heeft even geduurd voordat we e.e.a. rond hadden, en nog steeds hebben we de invulling nog niet helemaal rond, de vacature voor leider  

van America 2 staat nl. nog open. Ook het rond krijgen van de scheidsrechters voor het huidige seizoen is een hele klus (geweest), maar dat  

proberen we naar eer en geweten zo goed mogelijk rond te krijgen.  

De competitie is inmiddels alweer een paar weken onderweg en qua blessures zit het nog niet helemaal mee. Dit in combinatie met enkele vakanties van spelers zorgt 

ervoor dat we al regelmatig een beroep hebben moeten doen op een flink aantal A-spelers en ook veteranen. Tussen de Technische Coördinator en de A-trainer zijn 

afspraken gemaakt dat de A-jeugd ons waar nodig probeert uit te helpen. Dit echter altijd in overleg met A-trainer Mart Poels. Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat we 

als spelers zoveel als mogelijk rekening houden met de zondagen dat er een wedstrijdprogramma is. Blessures kunnen altijd voorkomen, maar houd er met andere 

uitstapjes zoveel als mogelijk rekening mee.  

Vacatures 

Er zijn nog een aantal vacatures qua technische invulling: 

- Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste leider voor ons tweede elftal.  

- Daarnaast blijven we op zoek naar aanvulling van ons scheidsrechterskader. Dit kan ook zijn voor bijv. één maal per 2 weken.  

- Bij de Dames zijn we ook nog op zoek naar een vaste grensrechter.  

Mensen die in een van deze functies geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met William Kleuskens onder telnr. 06-13221025 

Voorkomen van sportblessures 

Aan het einde van vorig seizoen heeft fysiotherapeut Marijn Mulders een presentatie gegeven op de club omtrent sportblessures en het voorkomen ervan. Op onze website 

staan een 3-tal pdf.bestanden met informatie hieromtrent. Dit zijn: ‘Voetbal,sportblessurevrij’, ‘the 11+ Fifa werkboek’ en ‘Trainingsrichtlijn Core Stability Basics’. Wil je hier 

meer over weten, bekijk de bestanden op onze site.  

Fysiotherapie 

Wanneer spelers kampen met een blessure, is het vaak belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een fysiotherapeut. Het is daadbij niet meer noodzakelijk 

om eerst naar een huisarts te gaan, maar via je zorgverzekering kun je rechstreeks bij een fysiotherapeut terecht. Dit is persoonsafhankelijk van je eigen zorgverzekering, 

maar gaat in elk geval niet via de voetbalclub.  

Wel heeft de voetbalclub afspraken met een tweetal fysiotherapiepraktijken waar je snel terecht kunt wanneer je tijdens een training of wedstrijd een blessure hebt 

opgelopen. Dit zijn: 

Fysiotherapie Coenen Duchateau, Venrayseweg 12A te Horst, waar Marijn Litjens werkzaam is. Voor een afspraak kun je contact opnemen met 077-3980825. 

Fysiotherapie Mulders, Peelstraat 7 te Kronenberg. Met Fysiotherapie Mulders hebben we een afspraak over een inloopspreekuur. Vooraf wel even contact opnemen met 

077-3743966. Dit is: 

maandagavond van 18.00u tot 19.00u  

zaterdagochtend van 10.30u tot 11.30u 

Speeldagenkalender Senioren seizoen 2012-2013 

De speeldagenkalender voor het nieuwe seizoen vinden jullie op www.avvamerica.nl onder ‘download’.   

 

http://www.avvamerica.nl/


Scheidsrechtersvragen……Roy Theeuwen 

 

 

 

 
1. De nemer van de strafschop onderbreekt zijn aanloop vlak voor de bal. Vervolgens loopt hij door en schiet de bal naar het doel.  
Deze wordt door de doelverdediger gestopt, maar komt echter terecht bij een andere aanvaller, die de bal alsnog in het doel schiet.  
Hoe reageert de scheidsrechter? 
a) Hij keurt het doelpunt goed; deze vorm van misleiden is niet strafbaar. 
b) Hij keurt het doelpunt goed, want het werd gescoord door een andere speler dan de nemer van de strafschop. 
c) Hij keurt het doelpunt af, geeft de nemer een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de aanvaller 
(op de plaats van de misleiding). 
d) Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de aanvaller. 

2. Tijdens een beslissingswedstrijd kent de scheidsrechter een vrije schop toe aan de aanvallende partij, op zestien meter van het doel van de tegenpartij. De 
aanvaller die de schop neemt schiet de bal rechtstreeks naar het doel van de tegenpartij. Een op de doellijn staande verdediger, niet zijnde de doelverdediger, 
stompt de bal met de vuist over het doel, voordat de bal de doellijn had gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen? 
a) Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart. 
b) Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart. 
c) Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart. 
d) Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart. 

3. Als de bal op het middenveld in het spel is ziet de scheidsrechter dat een speler een andere speler binnen het speelveld een klap geeft. Hiervoor onderbreekt 
de scheidsrechter het spel. De slaande speler wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart. Op welke wijze kan de scheidsrechter het spel nu niet 
laten hervatten? 
a) Met een strafschop. 
b) Met een directe vrije schop. 
c) Met een indirecte vrije schop. 
d) Met een scheidsrechtersbal. 

4. Een speler werpt de bal op onjuiste wijze in, maar, omdat de bal bij een tegenstander terecht komt die binnen het speelveld staat, laat de scheidsrechter 
doorspelen. Is dit juist? 
a) Ja, hij kent de voordeelregel toe. 
b) Nee, de tegenpartij moet nu inwerpen. 
c) Nee, de inworp moet worden overgenomen door dezelfde partij. 
d) Nee, scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander de bal raakte. 

5. Bij een inworp werpt de gooiende speler de bal (niet hard) tegen een tegenstander aan, met de duidelijke bedoeling de bal weer te kunnen spelen. Wat beslist 
de scheidsrechter? 
a) Hij laat doorspelen. 
b) Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de inwerpende speler, alsmede een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
c) Hij geeft een directe vrije schop tegen de inwerpende speler. 
d) Hij geeft een scheidsrechtersbal. 

 



Wist je dat……? 

Effe voorstellen…. 

Vanuit het warme Afrika….. 

 

 

 

 

- America 2 door is naar de volgende ronde van de beker 

- Boy van Heijster na een jaar afwezigheid, op zondag 9 september zijn eerste  

  speelminuten heeft gemaakt in een wedstrijd van de Twed. 

- Er dit seizoen al verschillende A-spelers hun debuut hebben gemaakt bij de senioren.  

- Martje Mulders de Viefd is komen versterken.  

- De mini Pupillen volgens een nieuwe opzet alleen nog maar wedstrijden spelen in kleine  

  toernooivormen binnen de Gemeente Horst aan de Maas 

- Peter Cuppen in een bekerwedstrijd van America 2 ouderwets het complete veld overstak                           Zoals eerder vermeld is het elftal van de dames dit jaar  

  met zijn lange stelten, hij meerdere spelers passeerde en toen de bal helaas net voorlangs speelde.           versterkt met een paar nieuwe aanwinsten. De nieuwe meiden  

- De dames dit jaar een aantal nieuwe aanwinsten heeft mogen verwelkomen.                                                worden in het volgende AVV-‘tje aan jullie voorgesteld, maar  

                   zijn wel al te bewonderen tijdens de wedstrijden.  

  

 

 

Bij deze een bedankje vanuit Malawi, Afrika. AVV America stuurt haar verouderde tenues die niet    

meer gebruikt worden regelmatig via Truus Hesp naar een project in Afrika. We ontvingen een  

kaart met een nieuwsbrief van Stichting Community Muona Malawi (www.muonamalawi.org) 

          

Hallo Truus, 

Dankjewel voor de voetbalkleding. Daar kunnen we mensen weer heel blij mee maken.  

Hierbij de foto’s die ik je beloofd heb. 

Groetjes 

Een stukje uit de nieuwsbrief. 

Dankzij de hockeyclub uit Geldrop en een voetbalclub uit Limburg konden we  

weer verschillende sportteams gelukkig maken met een ‘nieuwe’  outfit. Toen het  

gerucht de ronde deed dat er kleding zou worden uitgedeeld aan verschillende  

teams, stonden de jeugdteams ’s morgens om 7.00 uur al op de stoep .....  

En iemand anders zorgde ervoor dat we ze ook nog blij konden maken met een  

voetbal.  

 



Sanders hoekje 

 

 

 

 

OUD Vrouwke 

Een jonge man merkt in een supermarkt op dat een klein oud dametje maar om hem heen hangt. 

Als hij stilstaat staat zij ook stil, en ze bekijkt hem voortdurend. 

Tenslotte spreekt ze hem aan. 

“Ik hoop dat ik je niet lastig val, maar je lijkt zo ontzettend op mijn overleden zoon.” 

Hij antwoordt: “Het geeft niet.” 

“Ik weet dat het gek is, maar zou je, als ik de winkel verlaat tegen me willen zeggen:                                   Winkelen 

“Dag mam”? Je zou me zo gelukkig maken.”           Een vrouw stuurt haar man naar de winkel. Ze zegt: “Een krat  

Ze gaat de winkel uit en als ze langs de kassa loopt roept de man “Dag mam.”       bier en als ze eieren hebben neem je er zes.”  

Het oude dametje zwaait en lacht naar hem.           Na een poosje komt de man thuis. Zegt zijn vrouw: “Waarom 

Blij dat ie haar een pleziertje kon doen gaat hij zijn boodschappen afrekenen.                                              heb je nou zes kratten bier mee genomen?” Zegt de man: 

“Dat is € 121.85,” zegt de juffrouw aan de kassa.          “Nou, omdat ze nog eieren op voorraad hadden!” 

“Hoe kan dat nou zoveel zijn, ik had maar 5 dingen..” 

Cassière: “Ja, maar uw moeder zei dat u haar boodschappen ook zou afrekenen.” 

 

Echtscheiding 

Man en vrouw zijn in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De kinderen komen ter sprake 

en de vrouw vindt dat zij recht heeft op de kinderen, omdat zij ze gebaard heeft. De man is een  

andere mening toegedaan: “Edelachtbare, het is toch allemaal heel simpel? Stel, ik gooi vijf 

euro  

in een sigarettenautomaat. Van wie is dan het pakje sigaretten, van mij of van de automaat?” 

 

Kappersbeurt  

Een oud manneke in Roosendaal ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zich te  

laten scheren. Hij zei tegen de kapper: Ik kan m’n bakkebaorde nie goed d’r af halen want ik eb  

teveul riempels. Geen probleem zei de kapper en hij haalde een klein houten balletje van de plank.  

Doe dat maar in je mond zei de kapper. Het manneke deed dat en de huid van zijn wangen kwam mooi  

glad te staan. Toen de kapper klaar was zei het ouwe manneke: ‘da waar de gladste scheerbeurt die ik in  

jaore em g’ad’ mar ’n bietje gevaorluk vin ik het wel, ik aar da balleke wel in kunne slikke.’ 

Dat is geen probleem hoor zei de kapper.Dan had je het na een paar dagen gewoon terug kunnen brengen,  

dat doen ze allemaal!… 

 

 



 

 

 

In het seizoen 2011/2012 heeft Korfbalvereniging Erica hoogtepunten maar ook dieptepunten gekend. Het 60-jarig bestaan is gevierd,  

maar daarnaast hebben we moeten besluiten om met het seniorenteam te stoppen. Een aantal dames beëindigden hun carrière bij Erica,  

en dit heeft verstrekkende gevolgen. Gelukkig heeft een groepje speelsters de schouders eronder gezet om geïnteresseerden te vinden voor  

een midweekteam. Zij zijn daarin geslaagd en de start van hun trainingen is inmiddels begonnen. Met hulp van Dorien Mulders en een aantal  

senioren van afgelopen seizoen zal het korfbalspel eigen gemaakt worden.  Met ingang van de zaalcompetitie zullen zij deel gaan nemen aan  

de woensdag/donderdagavond competitie. Bij de jeugd hebben we dit seizoen 2012/2013 een B-, een C- en een D-team deelnemen in de  

competitie. Bij ons B-team is Wendy Theelen weer onze  hoofdtrainster, zij zal samen met de jeugd proberen om het korfbalniveau naar een  

hoger peil te brengen. Bij de C-jeugd zouden we nog graag een trainster erbij hebben, Bianca v.d. Munckhof geeft daar voorlopig de training  

samen met Wendy. Bij de D-jeugd hebben we Yvonne Vervoort als vaste trainster. Het groepje F-speelsters zal bij de regio gaan spelen.  

Verder hopen we dat we dit seizoen weer kunnen starten met een groepje kangoeroes. Onze eigen jeugd zal dit seizoen ingezet worden om  

bij de jongsten de trainingen en het fluiten voor hun rekening te nemen. Met steun van een aantal ouders hopen we ook de begeleiding helemaal  

rond te krijgen, zodat onze jeugd toch kan blijven korfballen.  

Komend seizoen hebben we 1 midweekteam dat in de zaal uitkomt in de 4
e
 klasse, en in de tweede helft van het veld ook in de 4e klasse uitkomt.  

Bij de jeugd hebben we een B1, die op het veld in de B-1e klasse uitkomt en in de zaal in de B-Hoofdklasse. Een mooie uitdaging.  De C1 en de D1 zijn redelijk hoog 

ingedeeld, dit heeft te maken met de hogere gemiddelde leeftijd in hun team. Het zullen soms pittige wedstrijden worden, we hopen na de winter een andere indeling te 

krijgen. 

Het groepje kangoeroes van afgelopen jaar zullen dit seizoen wedstrijdjes gaan spelen bij de regio, voortaal zullen zij elke week een uurtje trainen. En verder is er nog de 

groep dames, die wekelijks bezig zijn in het kader van korfbalfit, zij sporten nog steeds een uurtje op de woensdagavond. 

Wil je meer lezen over Korfbalvereniging  Erica, bezoek dan onze site: http://www.kverica.nl 

 

 

Antwoorden:         Vrijdag 23 september: 
1)C          Toepen  
2)C 
3)D          Vrijdag 30 november:  
4)B          Sinterklaasavond 
5)B 
          Vrijdag 5 april 
          Activiteit (nog te bepalen wat) 

          Zondag 28 april 
          Zondag na de laatste thuiswedstrijd van de Ierst  
          Laatste 3e helft 

 

Korfbalvereniging Erica 

Oplossingen scheidsrechtersvragen 
Activiteiten seizoen 2012/2013 


