
Bestuursmededelingen 

   

 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

November 2012, 10e jaargang, 2e editie       ‘t AVV-’tje 
Vrijwilligers enquete. 

Ongeveer 83 % van de enquêtes zijn beantwoord. 

We zijn erg tevreden met het resultaat. Bedankt hiervoor. 

De volgende stappen die worden ondernomen: 

- De vrijwilligerscommissie maakt een overzicht van de reacties en deze wordt verwerkt in een overzichtelijk schema. 

- Het schema zal worden besproken tussen het bestuur en de vrijwilligerscommissie. 

- De vrijwilligerscommissie zal daarna de uitslag communiceren met de coördinator van de betreffende rubriek. 

- De coördinator neemt contact op met iedere “nieuwe” vrijwilliger zodat iedereen geïnformeerd is. 

- Alle overige mededelingen zullen worden teruggekoppeld aan het bestuur en wordt opgeslagen. 

Onderzoeksrapport tevredenheidsonderzoek AVV America 

Twee  Sport en Marketing studenten hebben jongstleden een onderzoeksrapport uitgevoerd  op het gebied van management en sportbeleid binnen onze club AVV 

America. Vanuit dit rapport heeft een tevredenheidsonderzoek plaats gevonden binnen enkele teams van AVV America. Dit alles heeft geleid tot een adviesrapport voor 

de club. De vereniging AVV America staat er op het gebied van management redelijk sterk voor.  Echter kunnen er enkele verbeterpunten bij het personeelsbeleid en bij 

de communicatie plaatsvinden. Ook is het belangrijk dat AVV America een missie en visie op papier gaat zetten.                                                                

Op financieel gebied is alles netjes in orde. Mits we zo doorgaan, zullen wij de komende tijd niet in financiële problemen komen.                                                                                                                                                           

De ledentevredenheid is zeer goed bij AVV America. Alleen bij de tastbare zaken zouden nog wat verbeterpuntjes kunnen worden toegepast. 

Aanbevelingen: 

- Duidelijker organogram van de organisatiestructuur 

- Besluiten vanuit bestuur duidelijker naar buiten brengen .    

- Missie en visie op papier zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Actief vrijwilligers werven.                             

- De leden zijn niet ontevreden over de accommodatie, het is wel voor verbetering vatbaar. 

- AVV mag meer gebruik maken van de ondersteuning vanuit de KNVB.  

Met deze aanbevelingen is het bestuur inmiddels op diverse niveaus aan de slag gegaan. 

Gebruikte cartridges 
Gebruikte cartridges kunnen vanaf heden ingeleverd worden bij Johan Ummenthun. Deze zal zorgen dat ze verpakt en opgestuurd worden. 
 
 
 
 



 
 
Verlichting 
Nu het weer de donkere weken in gaat doen wij een dringend beroep op kinderen (en ouders) om te zorgen dat de verlichting van de fiets in orde is. De komende weken 
zal er regelmatig gecontroleerd worden of deze in orde is.  
 
Rowwen Hèze 
Inmiddels hebben de slotconcerten van Rowwen Hèze plaatsgevonden. Diverse leden van AVV America hebben weer hun bijdrage geleverd aan dit slotconcert als 
vrijwilliger. 
 
Bestuurswisseling 
Na de laatste ledenvergadering heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Peter Hesp wordt bestuurslid technische zaken. Johan Ummenthun wordt 
bestuurslid accommodatie/activiteiten. 
 
Notulen algemene ledenvergadering 
De notulen van de algemene ledenvergadering zijn in te zien op de website onder het kopje downloads. Ook in dit AVV-tje de jubilarissen die gehuldigd zijn tijdens de 
algemene ledenvergadering. 
 
Teamfoto's 
Inmiddels staat van alle teams een nieuwe teamfoto op de website. 
 
Gemeentelijk overleg 
2 oktober is er een overleg geweest met de voetbalverenigingen van Horst aan de Maas. Dit overleg vindt 2 x per jaar plaats. Vaste punten op de agenda zijn o.a. het 
gezamenlijk optreden naar instanties zoals de gemeente en de KNVB. 
Verder wordt er veel informatie verzameld en uitgewisseld waarmee elke vereniging zijn voordeel kan doen. 
 
Vrijwilligersbeleid 
De vrijwilligerscommissie is volop aan de slag met ons vrijwilligersbeleid. 5 november a.s. hebben we een brainstorm sessie met een samengesteld team uit onze 
vereniging samen met een medewerker clubbesturen van de KNVB. 
 
Scheidsrechtersplan 
Op 17 oktober zijn we gestart met een scheidsrechtersplan om te komen tot het formeren van een nieuw scheidsrechterscorps. Dit plan zal ook dit seizoen zijn uitvoering 
moeten krijgen. 
 
Bezoek CDA raadsfractie 
Op 24 oktober is de complete CDA-fractie van de gemeenteraad Horst aan de Maas op werkbezoek geweest op onze accommodatie, daarbij was ook wethouder Ger van 
Rensch aanwezig. Zij hebben zelf in ogenschouw kunnen nemen hoe het met onze accommodatie gesteld is. 
Ook hebben we ze natuurlijk onze plannen laten zien die we samen met de korfbalclub en de tennisclub hebben. 
 
 
 
 
 
 



Standen Spelers van de week 

 
 
 
 
 
 
 

 Hoi, ik ben Teun Haegens. 
              Ik ben 8 jaar en zit in groep 4 van de Krullevaar in  
              Sevenum. Ik zit op drumles, dat is best moeilijk.  
              eet ik friet en pizza, dat krijg ik alleen niet zo vaak. 
              Voetballen is mijn grootste hobby. Het liefst speel ik mid-mid, dan kan ik ook scoren! 
 Ik speel, bijna elke dag met mijn vriendjes en mijn broers, voetbal op het veldje. Dat vind  
              ik super leuk. 
              Ik vind het cool dat ik deze week speler van de week ben.  Overpassen met de spelers van  
              de eerste,  dat vind ik kei spannend. Als ze thuis spelen ga ik meestal kijken en met de 
              andere kinderen een balletje trappen. Ik hoop dat ze winnen deze zondag! 
              Succes, groetjes Teun. 
                     
              Hoi, 
              Ik ben Marcel Geurts en ik ben 8 jaar. 
              Mijn hobby is voetbal en ik speel in de F1 in America. 
              Mijn voetbalidool is Przemyslaw Tyton keeper van Polen en PSV. 

  Mijn lievelingsdier is een hamster. Mijn hamster heet Donald en hij  
      is heel lief. Mijn lievelingseten is pizza en friet. 

                 
                                                                                                                                              
                                                                                                                  

 

                     

 

 

 

 

 

 

Topscorers seizoen 2012/2013 

    
per 29 

oktober 

Senioren 

Hans Derix Twed 10 * 

Rob Noordijk Derd 9 

Ralf van Herpen Derd 6 

Peter Cuppen Vet 6 

Jens Kleuskens Ierst 5 

John Hermans Twed 3 

Michel van Rengs Vet 3 

Marleen 
Bouwman Dames 3 

Bas Janssen Ierst 3 

Pien vd Munckhof Dames 3 
5 goals bij de derd* 

Tussenstand 
competitie 

positie 
per 29 

oktober 

2e D1 

3e A2 

5e Derd 

5e B1 

5e A1 

6e C1 

6e E2 

7e Dames 1 

8e E1 

8e Twed 

8e Viefd 

10e Ierst 

10e F1 

12e Verd 

Topscorers voorjaarsreeks 2012 

Jeugd 

Ted Verbers E1 15 

Jasper Kleuskens D1 15 

Sil van den Homberg E1 12 

Bas van Herpen D1 11 

Troy van de Wetering F1 8 

Bjorn Cuppen C1 8 

Wiek de Kleine C1 6 

Stan Beurskens F1 5 

Joep Geurts A1 4 

Jan van Doremaele E2 4 

Roy Jansen A1 3 

Sanne van der Sterren E2 3 



 
                                      

                                                                         

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  

meeneemexemplaren.  

Namens de jeugdcommissie wensen wij alle spelers, leiders, trainers en andere vrijwilligers een heel sportief, plezierig en natuurlijk ook succesvol seizoen toe.  

Verlichting fietsen 
De winterperiode is weer begonnen en dat betekent dat de jeugd bijna allemaal weer in het donker op de fiets naar het sportpark komt. Wij willen de jeugd en met 

name de ouders erop wijzen dat de fietsverlichting in orde moet zijn. Dit betekent dat zowel de voor als achterlamp goed moet werken. Het kan zijn dat de leiders dit af 

en toe voorafgaand aan de training controleren. Wanneer de verlichting niet in orde is, kan de speler naar huis gestuurd worden met de mededeling dat de verlichting 

een volgende training in orde dient te zijn.  

Nieuwe teamfoto’s 
Als het goed is zijn inmiddels alle teamfoto’s gemaakt en is de website ge-update.   

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.avvamerica.nl/


Veteranen 

 

 

 

Nieuws. 
Door de vele blessures moeten we regelmatig een beroep doen op spelers van de lagere elftallen. We zijn hier erg blij mee.  
Door toedoen van deze gasten werd er in Meterik de 1e overwinning behaald (0-5). Voor Michel was de wedstrijd tegen Meterik wel  
heel bijzonder. Op verzoek van Meterik werd Michel toegevoegd aan de groen-witten en mocht eens lekker rondhuppelen in zijn favoriete groen (zie foto).  
In Lottum werd er op eigen kracht gewonnen in de stromende regen. Michel zorgde met een mooie hattrick voor de 4-1 overwinning. Na de hattrick tegen Lottum 
begrijpt iedereen wel dat onze coach hem zeker niet meer uitleent aan de tegenstander.  

Melderslo zette ons met dezelfde cijfers weer met beide benen op de grond. Een week later werden we geflatteerd bedwongen door angstgegner SVEB. We begroeten 
Eric v/d Sterren als nieuwe speler / aanwinst en wensen hem veel voetbalplezier toe bij de veteranen. Bij Frank en Renata waren we op kraamvisite.  

Agenda / programma: 
10 nov. America – SV United Aanvang 16.00 uur  
17 nov. VCH – America  
24 nov. America – Reuver  
30 nov. Sinterklaasavond  
1 dec America – Achates 
8 dec America – Holthees 
15 dec America – Merselo  

Onze thuiswedstrijden zijn in principe altijd om 17 uur. Wellicht zien we u een keer op sportpark Erica.  

Tekst “ uit de oude doos”  
Het gaat om Voetbalvriendjesdag rond 1990.  
Een actiefoto van Hay Mulders in duel met Jan Vannisselroy in de altijd spannende duels met Griendtsveen rond 1980.  
De man met baard is Jan.  
Nog steeds duiken er oude voetbalfoto’s op . Wie iets leuks heeft? Neem contact op met Hay Mulders.   

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechtersvragen……Roy Theeuwen 

 

 

 

 

1. Op de speelhelft van partij A laat de scheidsrechter het spel hervatten door middel van een scheidsrechtersbal. De bal verlaat echter het speelveld over de zijlijn 
door een oneffenheid in het veld, voordat iemand de bal had kunnen spelen. Hoe hervat de scheidsrechter het spel nu? 
a) Een inworp door partij A, omdat deze de verdedigende partij is. 
b) Een indirecte vrije schop voor partij A. 
c) Wederom een scheidsrechtersbal. 
d) Een inworp door partij B, omdat deze de aanvallende partij is. 

2. Een speler wisselt buiten het speelveld van schoeisel. Wanneer en waar mag hij, als het spel is onderbroken, het speelveld weer betreden? 
a) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf (elke plek op) een zijlijn. 
b) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen ter hoogte van de middenlijn. 
c) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter vanaf iedere willekeurige plek op een zij- of doellijn. 
d) Nadat hij toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter alleen vanaf de doellijn. 

3. In de rust wisselt vereniging A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de scheidsrechter gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap, beledigt de 
wisselspeler van A, die dus net het speelveld ingekomen is, de assistent-scheidsrechter. Deze speler wordt direct weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag 
de wisselspeler worden vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers heeft verbruikt? 
a) Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd; niet bij het begin van de tweede helft. 
b) Dat zou wel mogen als de belediging buiten het speelveld had plaatsgevonden; in deze situatie niet. 
c) Dat mag; het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk. 
d) Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld. 

4. Bij een schermutseling voor het doel krijgt de scheidsrechter de bal in zijn gezicht. Als hij weer in staat is het spel te volgen, ligt de bal in het doel en staat hij tussen 
juichende en protesterende spelers. Hoe moet hij nu handelen? 
a) Het doelpunt toekennen. 
b) De assistent-scheidsrechters raadplegen en op grond van hun advies een beslissing nemen. 
c) Op de plaats waar hij de bal in het gezicht kreeg, een scheidsrechtersbal geven. 
d) Op de plaats waar hij de bal in het gezicht kreeg, een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij. 

5. Eén van de machtsmiddelen van de scheidsrechter is het geven van persoonlijke straffen (waarschuwing en wegzenden). Wanneer eindigt die bevoegdheid? 
a) Op het moment dat hij het speelveld verlaat na het laatste fluitsignaal. 
b) Op het moment dat de speeltijd in de tweede helft is verstreken. 
c) Op het moment dat de scheidsrechter in zijn kleedkamer is. 
d) Op het moment dat hij het sportterrein verlaat. 

 



Wist je dat……? 

Effe voorstellen…. 

 

 

 

- De D1 al 49 goals gemaakt heeft in 6 wedstrijden 

- Ze hiermee nog net niet bovenaan staan in de competitie 

- Tom Smedts na 1 seizoen tennis toch weer is gaan voetballen 

- Sanne van der Sterren als nieuweling al 3x gescoord heeft                                                               De nieuwe aanwinsten van de dames: 

- Roy Peeters onlangs zijn 1ste goal in zijn voetbal carrière gemaakt heeft 

- De A1 nog maar 2 competitiewedstrijden heeft uitgespeeld                                                           Naam: Yvon van Duuren 

- De 3e wedstrijd in Tegelen niet het einde haalde dankzij een falende scheidsrechter                Woonplaats: Veulen     

en een aantal scheldende en schoppende Tegelse pubers                                                              Leeftijd: 16 jaar                                       Naam: Rianne Clephas 

- De wedstrijden tegen Ysselsteyn A1 en IVO A2 niet doorgingen door te weinig spelers            Hobby’s: voetballen en dansen           Woonplaats: Veulen 

van de tegenstanders                                                                                                                              Positie: linksvoor                                    Leeftijd: 15 jaar 

- De A1 hierdoor uit hun ritme raakte                 Hobby’s: voetballen, motorcross 

- Ze zo erg uit hun ritme raakte, dat de keeper van de A1 niet alleen ballen buiten het veld                                                                         Positie: keeper 

werkte, maar ook een tegenstander                                                                                                         Naam: Karin van Rengs 

- Ze hopen dat het in november beter gaat                   Woonplaats: America                        Naam: Joke Janssen 

- Jesper kan scoren                                   Leeftijd: 38 jaar            Woonplaats: Veulen 

- Loes Thissen op zondagochtend met de bladeren nog in het haar van haar                                     Hobby’s: Twan, Pien en Guus          Leeftijd: 15 jaar 

nachtelijke avonturen op het voetbalveld komt…                  Positie: Leidster            Hobby’s: voetbal, uitgaan,  

- Floor Drissen erg blij is met zijn nieuwe roze tenue                      vrienden/ familie 

- Hem dit ook erg goed staat                      Positie: Ergens achterin 

- Roland erg mobiel is met zijn nieuwe auto  

- Deze nieuwe auto van gelijkwaardige grootte is als zijn smartphone 

- Jelle zelfs op het ontbijt te laat komt 

- De leider van de twed, Tim Camps, dames versiert onder zijn bijnaam, Zlatan 

- Hij hier de volgende dag niets meer van herinnert 

- De derd met 15 – 1 van Blerick gewonnen heeft 

- Ze hier toch erg van schrokken en de volgende wedstrijd met 13 – 3 verloren 

- Dorris Geurts na een jaar blessureleed op 7 oktober haar rentree heeft gemaakt bij de dames. 

- Loes Thissen met haar pyamabroek aan naar het trainen komt?! 

 

 

 



Sanders hoekje 

 

 

 

Schapen 

Er lopen twee schapen in een weiland.  

Zegt de ene schaap tegen de ander: “Hé, wat loop jij mank!”  

Waarop het andere schaap zegt: “Tja, ik ben vroeger lam geweest” 

Pech 

Een man heeft midden in de nacht auto pech, er is niemand meer die hem helpen kan. Hij besluit bij het eerste beste huis aan te bellen. Een bloedmooie dame doet de 

deur open en vraagt wat zij voor hem kan doen. Hij legt de situatie uit en de vrouw stemt toe dat de man hier wel kan blijven slapen. Ze wijst hem zijn kamer en eenmaal 

in bed kan de man nergens anders aan denken dan aan de bloedmooie gastvrouw. Ineens wordt er op de deur geklopt, de man springt opgewonden uit bed en doet de 

deur open. Zijn gastvrouw vraagt: “Misschien wat behoefte aan gezelschap?” “Zeker” zegt de man een beetje stijf van zenuwen. “Mooi” zegt ze “Ik heb hier nog een man 

met pech die wil blijven slapen.” 

Soepkip 

Klaas en Jan zijn aan het kamperen in het bos. Het is 3 uur in de nacht en opeens schiet Jan wakker. Klaas is ook al wakker en zegt tegen Jan “Moet je eens zien, die 

geweldig prachtige sterren en die heldere maan, wat zegt jouw dat?” Jan antwoordt: “Weet ik veel, dat het niet bewolkt is?”  

Waarop Klaas zegt: “Nee soepkip, dat wil zeggen dat onze tent is gejat!” 

Nuts 

In een straat woont een oma die iedere dag nootjes uitdeelt aan de kinderen. Een kind is nieuwsgierig en vraagt: “Wilt u zelfs de nootjes niet hebben?” “Nee,” zegt oma, 

“Ze zijn voor mij iets te hard.” Dan vraagt het kind: “Maar waarom koopt u de nootjes dan?”  

Waarop de oma zegt: “Nou, ik vind de chocolade eromheen zo lekker!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bij Korfbalvereniging Erica zit de eerste helft van de veldcompetitie erop. Onze B-jeugd, die in de 1e klasse B stonden, zijn ongeslagen  

kampioen geworden. Sommige wedstrijden werden wel erg gemakkelijk gewonnen, in 5 wedstrijden werden wel 65 doelpunten gemaakt  

door Erica. In de zaalcompetitie, die begin november van start gaat, zullen ze het zeker moeilijker gaan krijgen, dan zijn ze nl. ingedeeld in  

de hoofdklasse bij de B-jeugd. De teams zijn meer aan elkaar gewaagd, en het is zeker de moeite waard om een keer in sporthal de Berkel  

een wedstrijd te komen bezoeken. 

Onze C-jeugd en D-jeugd stonden in het veld erg hoog ingedeeld, omdat we te maken hadden met hoge gemiddelde leeftijden van deze  

teams. Omdat in deze leeftijdcategorieën de hoofdklasse was afgeschaft, kregen zij dus ook heel goede tegenstanders. Zij verloren dus  

soms wel een wedstrijd met meer dan 20 doelpunten verschil. Er waren gelukkig ook wedstrijden, die wel erg spannend waren, en die maar  

met een klein verschil werden verloren. 

Ook in de zaalcompetitie zijn deze teams weer redelijk hoog ingedeeld. En omdat we op dit moment ook nog met een paar langdurige blessures te maken hebben, 

hebben we gezocht naar een oplossing. 

Van de Bond uit hebben we toestemming om onze jeugdteams aan te vullen en/of te mixen met speelsters van Vonckel Girls, Wittenhorst en/of Odos. Zo kunnen we een 

enkel team wat sterker maken, of kunnen we toch genoeg speelsters leveren voor alle teams. 

In de zaal kan er nl. niet geschoven worden met aanvangstijden zoals op het veld, en als er dan 3 uitwedstrijden op dezelfde zaterdag gespeeld moeten worden, wil je 

toch dat alle teams compleet zijn. 

Met deze sportieve samenwerking hopen we de zaalcompetitie toch met veel plezier te kunnen spelen. De thuiswedstrijden van bovengenoemde teams worden allemaal 

gespeeld in sporthal de Berkel te Horst. 

Ook voor ons midweekteam begint er een spannende zaalcompetitie, waarbij de thuiswedstrijden gespeeld gaan worden op de donderdagavond in tennishal de 

Kruisweide te Sevenum. De uitwedstrijden zijn veelal op woensdagavond. Een nieuw team met een paar dames van de senioren van afgelopen seizoen, maar daarbij een 

groot aantal nieuwe gezichten die van tevoren helemaal geen korfbal gespeeld hebben of in het verleden een tijdje bij de jeugd. Zij hebben een aantal maanden 

intensieve training achter de rug, waarin ze veel hebben opgestoken van het korfbalspel. De wedstrijden tegen de jeugdteams waren een goede oefening voor de 

komende zaalcompetitie. 

Alle teams zijn inmiddels gestart met de trainingen in de zaal, ook de groep korfbalfitters gaat 1x in de 14 dagen op dinsdag een uurtje trainen bij de Limburgse Peel. In 

de andere week is er op de woensdagavond een activiteit of een wandeltocht. 

Het volledige zaalprogramma en de activiteiten van de korfbalfitters zijn te vinden op de site van korfbalvereniging Erica: http://www.kverica.nl 

Voor vragen kun je ook terecht bij Nellie Hermans, tel. 077-4641325, mailadres erica.america@knkv.nl of bij Bianca v.d. Munckhof, tel. 077-4642101. 

 

Korfbalvereniging Erica 



 

 

Antwoorden: 
1 C 

2 C 

3 C  

4 B 

5 A          

 

 

  

 

 

 

Wilma en Antoinette worden door het bestuur bedankt voor het 'op pimpen' van de kantine. Het is prachtig geworden en de kantine ziet er weer een stuk frisser uit. 
 
Ook Bart Hermans wordt bedankt voor zijn geweldige inzet in het bestuur de afgelopen jaren. 
 
Robert is altijd duidelijk aanwezig, speelt bij de veteranen. Praten als Brugman en met iedereen contact zoekend.  
Dit komt hem ook goed van pas bij de verkoop van de lootjes tijdens de wedstrijden van het 1e elftal. Wil altijd de beste zijn.  Robert, gefeliciteerd met je 25-jarig 
jubileum.         
 
Rob Keijsers 25 jaar lid van AVV America. Heeft alle teams vanaf de F doorlopen. Heeft op 17-jarige leeftijd gedebuteerd in het 1e elftal. Rob heeft een aantal jaren de 
boekhouding van AVV America verzorgd. Momenteel speelt Rob in het 3e elftal. Gefeliciteerd met je 25 jarig lidmaatschap.             

Herm Pouwels 25 jaar lid van AVV America. 

Heeft alle jeugdteams doorlopen vanaf de F. Meestal rechtsback. Bij de senioren jaren in de selectie gestaan. Voornamelijk in het tweede elftal met een paar wedstrijden 

in het 1e. Herm is door blessures een paar jaar uit de running geweest maar speelt momenteel weer volop mee in het derde elftal. 

 

 

 

Oplossingen scheidsrechtersvragen 

Huldiging jubilarissen 



 

 

 

In 1962 is Hay bij de AVV America gekomen. 
Hay was toen leider bij Jong Nederland en bij de voetbalclub kon men jeugdleiders gebruiken en werd Hay gevraagd als jeugdleider. 
Grad Poels was toen voorzitter en Hay is toen ook maar gelijk een jeugdleiderscursus gaan volgen.  
Ongeveer 15 jaar is Hay als leider met het jeugdkamp mee geweest. Als de jeugd niet wilde luisteren zette Hay ze onder de pomp om af te koelen. 
In 1964 is het huidige sportpark geopend en Hay werd door Sjeng Wijnhoven gevraagd of hij terreinknecht wilde worden op het gloednieuwe sportpark. Dit heeft hij 
ongeveer 25 jaar gedaan. Hay is ook nog scheidsrechter geweest en ook dat heeft hij 25 jaar gedaan, zowel verenigingsscheidsrechter als KNVB scheidsrechter. Verder 
was hij altijd scheidsrechter bij de veteranen. Hay is een hoofdpersoon binnen onze club, gezien zijn grote verdienste voor AVV America. 

Hay is 50 jaar lid van onze vereniging. Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 oktober kregen wij het trieste bericht dat Bon Vervoort was overleden. 

Bon was bijna 35 jaar lid van onze vereniging. Hij heeft vele jaren in ons 6e en 7e elftal gespeeld. 

Daarna werd hij leider van de Viefd waarmee hij prachtige jaren beleefd heeft. We kunnen ons nog herinneren dat er een asbak van meer dan een meter in de kantine op 

de tafel stond omdat deze mannen bijna allemaal rookten. Lol en plezier stonden voorop en het voetballen kwam 'bijna' op de laatste plaats. Op het moment dat de 

Viefd opgeheven werd heeft Bon het bordje van 'zijn Viefd' op de middenstip van ons 2e veld mogen begraven. Een groot aantal spelers van dit elftal gingen naar de 

veteranen en Bon was vaak present om de 3e helft mee te maken. 

Ook als barvrijwilliger heeft hij jaren mee geholpen in de kantine. Altijd was hij er, kater of geen kater.  

Bon je was nooit zo op de voorgrond aanwezig maar het was altijd fijn als je er was. We verliezen in Bon een trouw lid  

en een zeer gewaardeerde vrijwilliger.  

Huldiging jubilarissen 

In Memoriam 


