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December 2012, 10e jaargang, 3e editie       ‘t AVV-’tje 
Vrijwilligerbeleid 
Momenteel zijn we met de vrijwilligerscommissie en enkele leden een denktank aan het vormen.  
Deze denktank zal zich over de volgende thema’s buigen: 
- Waar zijn we als vereniging goed in 
- Wat zou beter kunnen 
- Hoe kijken we tegen de vereniging aan 
- Hoe moet de vereniging er in de toekomst er uit gaan zien. 
- Wat voor een vereniging willen we zijn (normen, waarden en respect) 
Samen met de vrijwilligersenquête en het tevredenheids onderzoek zal dit de basis moeten  zijn voor een gedegen beleid in alle geledingen  
van de verenigingen. 

Sinterklaasavond 
30 november heeft weer onze  traditionele Sinterklaasavond plaatsgevonden. Deze mag zeker onder de goed geslaagde activiteiten  
betiteld worden. De elftallen hebben verschillende mooie, humorvolle sketches voorgeschoteld. 
Dat deze formule nog niet aan zijn eind is werd hier zeker bewezen. 

Overlijden grensrechter Richard Nieuwenhuizen herdacht 
In alle media hebben jullie de tragische gebeurtenis van grensrechter Richard Nieuwenhuizen kunnen vernemen. N.a.v. deze gebeurtenis heeft ook het bestuur een 
bijeenkomst gehouden waar alle leden per mail waren uitgenodigd. Verslag van deze bijeenkomst zie elders in het AVV’tje 

Antoinette 
Het bericht dat onze secretaresse Antoinette Poels is opgenomen is in het ziekenhuis zal inmiddels overal doorgesijpeld zijn. Antoinette is zondag 2 december 
opgenomen in ziekenhuis, waar zij bij het schrijven van deze mededeling in onderzoek verblijft. 
Wij wensen haar van harte beterschap en dat ze weer snel thuis mag komen. 
Haar taken zijn momenteel onder de andere bestuursleden verdeeld. 

Accommodatie 
De status van onze accommodatie plannen is als volgt: 
Het concept verbouwingsplan is in het eindstadium. Onze bouwcommissie is samen met de korfbalclub en de tennisclub in constructief overleg een bouwplan aan het 
maken wat eind februari aan de gemeente wordt aangeboden. 
In april 2013 zullen alle accommodatie plannen van de gemeente Horst a/d Maas voorgesteld worden in de gemeenteraad. In het najaar  2013 worden de definitieve 
besluiten genomen over de toe te kennen subsidies voor 2014. 
Als de bouwplan concreet is zullen wij jullie daar natuurlijk uitgebreid over informeren 

 

 



Mededelingen technische commissie 

 

Opbrengst slotconcert 
Het slotconcert van Rowen Hèze heeft dank zij de inzet van verschillende leden €2000,00 opgeleverd.  
Het is opmerkelijk dat sinds 2008 de opbrengst gehalveerd is. We laten hier als vereniging een grote mogelijkheid liggen om onze 
 verenigingskas flink te spekken. 

 

 
 
 
Winterstop 
De winterstop is weer begonnen, zodat iedereen weer volledig op krachten kan komen voor het volgend jaar. Besloten is door het bestuur dat in de periode van week 
51, 52, en week 1 en 2 van 2013 de sportvelden niet gebruikt worden. De trainingen kunnen dus weer beginnen vanaf maandag 14-1-2012. De keeperstrainingen 
starten vanaf dinsdag 29 januari. 
Dit alles is en blijft natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Bij deze wenst de technische commissie jullie allen prettige feestdagen en tot volgend jaar. 
William Kleuskens, Bart Hermans en Roy Theeuwen 

Competitiestart voorjaar 
Dit jaar zijn er toch een aantal wedstrijden afgelast voor de winterstop. Dat betekent dat verschillende teams al in februari inhaalduels moeten spelen. Het volledige 
programma van zondag 9 december is ingepland op zondag 24 februari. Andere inhaalduels zullen waarschijnlijk nog daarvoor ingehaald worden. Dit alles is natuurlijk 
afhankelijk van de weersomstandigheden in die periode.  

Het reguliere competitieprogramma gaat weer van start op zondag 3 maart 2013. De laatste wedstrijddag is vastgesteld op zondag 5 mei. Daarna zijn er eventueel nog 
inhaalduels. Dit programma is bij eenieder bekend als het goed is en deze informatie is ook te vinden onder de teaminformatie of de speeldagenkalender op 
www.avvamerica.nl.  

Opgave nieuwe leden en afmelden leden 
Opgave of afmelding s.v.p. doorgeven aan het ledenadministratie: Walter Peeraer, 077 467 3675 of ledenadministratie@avvamerica.nl. Meld je niet alleen af via de 
leider; neem altijd zelf contact op met de ledenadministratie.  

 Seizoen 2013/2014 
Gedurende de winterstop zal een start worden gemaakt met de voorbereidingen voor het seizoen 2013-2014. Het complete kader zal in de loop van 2013 geëvalueerd 
worden en men kan ook aangeven wat de plannen en wensen voor het nieuwe seizoen zijn. Hierdoor zullen wij tijdig op zoek kunnen gaan naar mogelijk nieuwe mensen.  
Voor spelers geldt zoals elk jaar dat zij tijdig aan dienen te geven wanneer zij volgend seizoen willen stoppen. Liever nu aangeven dan pas eind mei, wanneer de plannen 
al allemaal zijn uitgewerkt. Afmelden uiterlijk 31 mei bij het ledenadministratie. Het liefst vooraf even contact opnemen met de technisch coördinator William Kleuskens.  
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Tussenstand competitie 
positie per 14 december 

2e D1 
3e A2 
4e C1 
5e A1 
5e Dames 1 
6e Derd 
6e E2 
7e E1 
7e Twed 
8e B1 
8e Viefd 

10e Ierst 
10e F1 
11e Verd 

Topscorers seizoen 2012/2013 

    
per 14 

december 

Senioren 
Rob Noordijk Derd 14 
Hans Derix Twed 13* 
Ralf van Herpen Derd 8 
Peter Cuppen Vert 8 
Pien vd 
Munckhof Dames 7 
Jens Kleuskens Ierst 5 
Mark Gueijen Twed 4 
Bas Janssen Ierst 3 
Marleen 
Bouwman Dames 3 
Nikki Tilleman Dames 3 

5 goals bij de derd* 

Topscorers voorjaarsreeks 2012 
Jeugd 

Nick Janssen D1 19 
Ted Verbers E1 18 
Sil van den Homberg E1 17 
Timo Peeters E2 17 
Jasper Kleuskens D1 15 
Joep Geurts A1 13 
Roy Jansen A1 12 
Troy van de Wetering F1 11 
Dave Jacobs E2 11 
Dominiek Ummenthun A2 11 
Bjorn Cuppen C1 8 
Stan Beurskens F1 7 
Wiek de Kleine C1 6 
Stephan Roelofs A2 3 



 
 
 
                                                                                                       

Overlijden grensrechter Richard Nieuwenhuizen herdacht. 

Verslag van de bijeenkomst op zondag 9 december jl. die gehouden is n.a.v.  de tragische gebeurtenis in Almere.,waar grensrechter  
Richard Nieuwenhuizen door een paar B spelers op gewelddadige wijze is aangevallen en een dag later aan zijn verwondingen is overleden. 

In deze bijeenkomst zijn de volgende punten besproken 
- kan dit onze vereniging ook gebeuren 
- hoe willen wij en kunnen we dat voorkomen 
- wat doen we niet goed en zou beter kunnen 
- respect         

De opkomst was zeer matig, 16 leden hadden zich de moeite getroost om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Dit is was zeer teleurstellend. maar van de betrokken 
leden die wel aanwezig waren zijn diversen meningen en kritische opmerkingen geuit waar we als bestuur en vereniging beslist ons voordeel mee kunnen doen 
Men was het erover eens dat dit onze vereniging ook kan gebeuren. 
Niet dat de uitkomst hetzelfde zou zijn zoals het doodslaan van Richard Nieuwenhuizen, maar een gewelddadige aanval van meerdere personen op  
scheids- /grensrechters of spelers. 

Bij zulke excessen is de uitkomst niet voorspelbaar. 
 - De oorzaken zouden dan kunnen liggen in het volgende: 
- de bezoekende club 
- toeschouwers 
- we mogen onze ogen niet sluiten voor eigen leden 
- leiding (hiermee wordt gehele leiding bedoeld, trainers,leiders, scheidrechters) 
- betaald voetbal  

Hoe kunnen bepaalde dingen beter:  
 - bij onregelmatigheden eerder ingrijpen 
- teveel verbale agressie  
- er wordt te weinig respect getoond naar ieder 
- er zou een normen en waarde protocol gemaakt kunnen worden met daarin regels en afspraken 
- betere begeleiding van: scheidsrechters, leiders, trainers en spelers 
- a sociaal gedrag niet tolereren 
- het ingezette scheidsrechterbeleid voortzetten en uitbreiden 
- er is te weinig spelregelkennis en deze door spelregelavonden verbeteren. 
- meer respect voor ieders kwaliteiten en het ontbreken van bepaalde kwaliteiten. 

Even serieus.. 



 
 
- aanspreken door medespelers en leiding op afwijkend gedrag 
- cursussen voor leidinggevende leden 
- een protocol in de kleedlokalen hoe wij over normen en waarden denken 
- ouderavonden beleggen 
- fair play competitie  invoeren  
Al deze punten zullen we als bestuur meenemen in het beleid hoe onze vereniging er in de toekomst eruit moet gaan zien. 

Reacties zijn natuurlijk van harte welkom. Dit kan persoonlijk of per mail (martpeeters@home.nl) 

Mart Peeters 
Voorzitter 

 

 

- Loes Weijs veel beter kan voetballen als ze bezopen is 
- Annet Twaalfhoven zo vals een kraai zingt tijdens de sinterklaasavond 
- We bij het dames elftal ons eigen Pietertje hebben 
- John van Duuren erg goed trainen geeft en dat dit ook zijn vruchten afwerpt 
- De A1 voor de inhaalwedstijd tegen IVO A2 een bos rozen gebracht heeft naar de beste voetballijnentrekker van America 
- Dit Jac Jeuken is, want hierdoor konden ze toch de wedstrijd spelen 
- Tim Camps al 8 weken voor niets rust aan het houden is 
- De dokter hem gewoon voor de gek gehouden heeft 
- De rest van het team de dokter hiervoor wekelijks steekpenningen gaf 
- Mark Gueijen beter kan voetballen als hij goed gezopen heeft 
- Hij de kansen dan wel afmaakt  
- De Twed in januari op traingingskamp gaat in Dublin 
- Ze daar hard hun voetbalskills gaan verbeteren  
- De D1 dit najaar net niet kampioen geworden is 
- Lottum net iets te sterk was voor America 
- Ze toch een goede prestatie geleverd hebben 
- Het hele team bijna gescoord heeft  
- Ze in het totaal 68 goals gemaakt hebben in 9 wedstrijden 

 

 

 
 

Wist je dat….? 



 
 
 
 
 
Winterstop 
De winterstop is  inmiddels van start gegaan en alle spelers hebben via hun trainer of leider een programma voor de winterperiode  
ontvangen, of zullen dit in elk geval op korte termijn ontvangen. Alle teams zullen een aantal weken niet trainen en in de loop van januari zal  
iedereen weer starten met de trainingen. Via jullie trainer krijg je te horen wanneer de 1e training weer van start gaat. Dit alles is natuurlijk  
afhankelijk van de weersomstandigheden.  

Winterfutsal competitie 
Gedurende de winterstop is er voor enkele Pupillen weer een Winterfutsal Competitie door de KNVB op poten gezet. De spelers en teams die hieraan meedoen hebben 
deze informatie inmiddels via hun leiding ontvangen en hebben als het goed is ook al gevoetbald.  

AVV America zaalvoetbaltoernooi winterperiode 
Het interne zaalvoetbaltoernooi voor onze jeugd zal dit jaar op zaterdag 5 januari plaatsvinden. De F-jeugd en Mini pupillen spelen  in de gymzaal in America tussen 
10.00u en 12.00u. Voor de andere jeugd is de Berkel in Horst van 10.00u tot 18.00u ter beschikking. De indeling en tijden waarop jullie voetballen, alsmede nadere 
informatie over vertrektijden ontvangen jullie via jullie leiding.  

Voorjaarsreeks 
De voorjaarsreeks gaat van start op zaterdag 23 februari 2013. De laatste wedstrijddag is vastgesteld op zaterdag 27 april. Vaste inhaaldagen zijn 30 maart en de 
zaterdagen tussen 4 mei en 8 juni. De complete speeldagenkalender voor de jeugd vindt je op www.avvamerica.nl.  

Toernooien mei en juni 
Een overzicht van alle toernooien waarvoor de jeugdteams zich kunnen inschrijven ligt momenteel bij de trainers en leiders. Elk team zal normaal gesproken voor 
minimaal 1 toernooi worden ingeschreven. Zodra deze inschrijvingen met data bekend zijn, zal dit ook via de website gecommuniceerd worden.  

Seizoen 2013/2014 
Gedurende de winterstop zal een start worden gemaakt met de voorbereidingen voor het seizoen 2013-2014. Het complete jeugdkader zal weer een evaluatieformulier 
ontvangen en kan ook aangeven wat de plannen en wensen voor het nieuwe seizoen zijn. Hierdoor zullen wij tijdig op zoek kunnen gaan naar mogelijk nieuwe mensen. 
Voor spelers geldt zoals elk jaar dat zij tijdig aan dienen te geven wanneer zij volgend seizoen willen stoppen. Liever nu aangeven dan pas eind mei, wanneer de plannen 
al allemaal zijn uitgewerkt. Afmelden uiterlijk 31 mei bij onze ledenadministratie. De technische commissie zal de komende periode gaan inventariseren hoe de teams er 
in het nieuwe seizoen uit zullen gaan zien. Daarbij zullen ook de hoofdtrainers nadrukkelijk betrokken worden.  

Uitbreiding jeugdkader  
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). Voor het nieuwe 
seizoen zijn wij zoals altijd nog op zoek naar aanvulling van ons jeugdkader.  

 

 
 

Jeugdmededelingen 



Veteranen 

 
 
Fluiten pupillen en/of juniorenwedstrijdjes  
Heb je zin om op zaterdagochtend af en toe een wedstrijdje van de F en/of E jeugd, of de oudere jeugd te leiden/fluiten, neem dan  
contact op met Bart Hermans (077 851 3643). Ook jeugdspelers die dit graag willen, kunnen contact opnemen met Bart. Voor hen is dit  
zeer leerzaam.  

 

 

Op 30 oktober overleed Bon Vervoort. Hierbij een aantal elftalfoto's waar Bon Vervoort deel van uitmaakte, óf als leider óf actief als voetballer.  
Bon was actief als speler van het 6e en 7e elftal en leider van het legendarische 5e elftal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de veteranen is niet zo heel veel nieuws te melden. Bernie is aan de  
beterhand en huppelt alweer een beetje voorzichtig rond. Het meest heuglijke  
voetbalfeit was de prachtige overwinning (met 5-0) op Ysselsteyn. Vanwege de  
vreselijke gebeurtenissen in Almere werd er op 8 december niet gevoetbald.  
Intussen is Koning winter ook gearriveerd en zal voor de rest van deze maand  
waarschijnlijk ook wel roet in het eten gooien. Wij maken ons op voor de jaarlijkse  
winterslaap.  
We wensen alle lezers, namens de veteranenafdeling, fijne kerstdagen,  
een prettige jaarwisseling en een sportief 2013 toe.  
 

 

 

 



Scheidsrechtersvragen……Roy Theeuwen 

 

 

 
 
1. De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks uit een doelschop van zijn partij. Hij heeft alleen nog de doelverdediger van partij B voor  
zich. Als hij op het doel schiet, laat deze doelverdediger de bal zonder meer lopen. Welke beslissing neemt de scheidsrechter? 
a) Indirecte vrije schop wegens buitenspel. 
b) Indirecte vrije schop wegens onsportief gedrag van de doelverdediger. 
c) Aftrap na geldig doelpunt. 
d) Scheidsrechtersbal. 

2. Bij een inworp is de bal in het spel zodra: 
a) De bal een afstand van 70 cm heeft afgelegd, nadat deze de handen van de inwerpende speler heeft verlaten. 
b) De bal binnen het speelveld is gekomen. 
c) De bal binnen het speelveld is gekomen en een afstand van 70 cm heeft afgelegd. 
d) De bal na een correct uitgevoerde inworp in het speelveld is gekomen. 

3. Een medespeler van de strafschopnemer loopt te vroeg toe. Een andere medespeler, die niet te vroeg is toegelopen, ontvangt nu de bal die door de nemer tegen 
de doelpaal is geschoten en scoort. De scheidsrechter moet nu: 
a) Een doelpunt toekennen, maar de overtreder een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
b) De strafschop laten overnemen en de te vroeg toegelopen speler waarschuwen door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
c) Een doelschop toekennen en een waarschuwing aan de overtreder door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag. 
d) Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij op de plaats van de overtreding. 

4. Bij een doelschop wordt de bal doelbewust door een verdediger naar zijn doelverdediger geschoten, die zich buiten het strafschopgebied bevindt. Deze dribbelt 
met de bal het strafschopgebied binnen en neemt vervolgens de bal in zijn handen en trapt deze ver naar voren. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
a) Hij laat gewoon doorspelen. 
b) Hij onderbreekt het spel en laat de doelschop overnemen. 
c) Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met zijn handen aanraakte. 
d) Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop buiten het strafschopgebied. 

5. Een verdediger, die verzorgd is bij de zijlijn, komt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het 
strafschopgebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het verlaten doel. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het 
speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen? 
a) Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. 
b) Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger de gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld. 
c) Hij laat doorspelen en toont de verdediger de gele kaart tijdens de eerstvolgende onderbreking, wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld. 
d) Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal. 

 



Sanders hoekje 

 

             
 
Puzzel 
Een blondje belt haar echtgenoot op zijn mobieltje.  
Blondje: “Ik heb een probleem!” 
Echtgenoot: “Zeg het maar.” 
Blondje: “Ik heb net een puzzel gekocht maar ik kom er niet uit!” 
Echtgenoot: “Is ie dan zo moeilijk?” 
Blondje: “Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen; alle puzzelstukjes lijken op elkaar!” 
Echtgenoot: “Wat is het plaatje op de deksel van de puzzel?”  
Blondje: “Een rode haan, maar ik kom er echt niet uit.” 
Echtgenoot: “Wacht even, ik kom er zo aan, dan doen we hem samen!”… 
Even later komt de echtgenoot binnen. 
Echtgenoot: “En waar is die puzzel van je?” 
Blondje: “Hij ligt hier op de tafel…” 
Er valt een diepe stilte, dan een diepe zucht… 
Echtgenoot: “Oké, we pakken het als volgt aan: jij stopt alle cornflakes terug in de doos en ik vergeet het hele incident.”  

Blazen 
Er komt een blondje bij de receptie van de autogarage. 
Vraagt de blonde vrouw achter de balie:''Wat is Uw probleem?''. 
De blonde vrouw antwoord daarop:''Ik heb allemaal deuken in mijn auto, zou ik mijn auto kunnen laten uitdeuken?''. 
Waarop de blonde vrouw achter de balie zegt:''Dan moet U heel hard in de knalpijp blazen dan springen alle deuken eruit.''. 
 
De blonde vrouw komt thuis aan. 
Ze zet de auto op de oprit, en begint in de knalpijp te blazen. 
Maar het helpt niks. 
 
Ze gaat terug naar de autogarage, en gaat weer naar de receptie toe. 
En zegt:''Ik heb als een gek in de knalpijp liggen blazen maar het hielp niks!''. 
Waarop de blonde vrouw achter de balie antwoord:''Had U de ruiten dicht toen U aan het blazen was?'' 

 

 

 

 



 

Blond café 
Er wandelt een blinde man een vrouwen café binnen. 
Gaat aan de bar zitten en vraagt ‘’ Hey, wil je een goeie mop horen over blondjes?’’ 
Het hele café word muisstil. 
De vrouw die naast hem zit zegt:’’ meneer voordat u het gaat vertellen moet u eerst 5 dingen weten’’ 
1. de barman is een blonde vrouw 
2. de uitsmijter is een blonde vrouw 
3. ik ben een blonde vrouw, van 1.90 weeg 100kg en heb de zwarte band 
4. de vrouw aan de andere kant van u is ook blond en is professioneel gewichtheffer 
5. de vrouw achter u is ook blond en is professioneel thai-boxer. 
Dus wilt u nog steeds de mop gaan vertellen? Vraagt de vrouw. 
De blinde man denk na.. en schud zijn hoofd en zegt:’’ nee, niet als ik hem 5 x moet uit leggen’’ 

Het GSM gesprek 
Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek. 
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. 
MAN: 'Hallo' 
VROUW: 'Schat, ik ben het. Ben je op de club?' 
MAN: 'Ja' 
VROUW: 'Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje 
gezien. Het kost maar € 1000. Mag ik het kopen?' 
MAN: 'Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen.' 
VROUW: 'Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de 
nieuwe 2008 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi.' 
MAN: 'Hoeveel kost ie?' 
VROUW: ' € 90.000' 
MAN: 'OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen.' 
VROUW: 'Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo 
graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen nu € 950.000.' 
MAN: 'Nou, breng maar een bod uit. Bied maar € 900.000.' 
VROUW: 'OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!' 
MAN: 'Doei, ik hou ook van jou.' 
De man hangt op. ........ 
De andere mannen in de kleedkamer kijken hem vol verbazing aan. 
Dan vraagt hij: 'Weet iemand van wie deze GSM is?' 



 
 
 

Weds Klasse  Dg  Datum  Wedstrijd  Starttijd  Accommodatie  Plaats 

9356 D-4G do 20-12-2012 Erica 1 - De Peelkorf 5 21:30 De Kruisweide Sevenum 

10546 D-C1B za 22-12-2012 Erica C1 - SVOC '01 C1 13:00 De Berkel Horst 

11227 D-D1A za 22-12-2012 Erica D1 - De Peelkorf D1 12:00 De Berkel Horst 

12325 D-BHKA za 22-12-2012 Erica B1 - Korfrakkers B1 14:00 De Berkel Horst 

9395 D-4G wo 09-01-2013 Wittenhorst 1 - Erica 1 19:30 De Kruisweide Sevenum 

10516 D-C1B za 12-01-2013 Erica C1 - Spes (M) C1 13:00 De Berkel Horst 

11184 D-D1A za 12-01-2013 Erica D1 - Korfrakkers D1 12:00 De Berkel Horst 

12302 D-BHKA za 12-01-2013 Erica B1 - Swift (V) B1 14:00 De Berkel Horst 

9170 D-4G wo 16-01-2013 SVOC '01 4 - Erica 1 21:30 De Weert Venray 

10553 D-C1B za 19-01-2013 De Merels C1 - Erica C1 13:00 De Berkel Horst 

11236 D-D1A za 19-01-2013 Rosolo D2 - Erica D1 09:00 Rabo Sporthuis Reusel 

12330 D-BHKA za 19-01-2013 Be Quick B1 - Erica B1 11:00 De Geer Geffen 

9186 D-4G do 24-01-2013 Erica 1 - Swift (V) 4 21:30 De Kruisweide Sevenum 

10559 D-C1B za 26-01-2013 Erica C1 - ONA C1 12:30 De Berkel Horst 

11243 D-D1A za 26-01-2013 Erica D1 - VVO D1 11:30 De Berkel Horst 

12334 D-BHKA za 26-01-2013 Erica B1 - Spes (M) B1 13:30 De Berkel Horst 

9460 D-4G do 31-01-2013 Erica 1 - Oostrum 3 21:30 De Kruisweide Sevenum 

10561 D-C1B za 02-02-2013 Oranje Wit C1 - Erica C1 14:00 De Wetteling Venray 

11246 D-D1A za 02-02-2013 Spes (M) D1 - Erica D1 12:00 Heuvelland Groesbeek 

12335 D-BHKA za 02-02-2013 De Peelkorf B1 - Erica B1 12:00 De Wetteling Venray 

9210 D-4G di 05-02-2013 Lottum 3 - Erica 1 20:00 De Berkel Horst 

10522 D-C1B za 23-02-2013 ODIO C1 - Erica C1 15:00 De Duffelt 
Millingen 
ad.Rijn 

11193 D-D1A za 23-02-2013 De Merels D1 - Erica D1 13:40 De Berkel Horst 

2307 D-BHKA za 23-02-2013 Rosolo B1 - Erica B1 14:00 Rabo Sporthuis Reusel 

9233 D-4G do 28-02-2013 Erica 1 - De Merels 3 21:30 De Kruisweide Sevenum 

Korfbalvereniging Erica 



 

 

 

- Bij Korfbalvereniging Erica de B-jeugd in de zaalcompetitie in de hoofdklasse van de B-jeugd speelt. 
- Zij nu tenminste echte wedstrijden kunnen spelen, waarbij er veel doelpunten vallen en zij ook wel eens een wedstrijd verliezen. 
- Zij op het veld uitkwamen in de eerste klasse van de B-jeugd, en het daar wel erg makkelijk hadden. 
- Bo Holtackers, een van de speelsters van de B-jeugd, geselecteerd is voor het clusterteam onder de 16 jaar in de regio Oost. 
- Zij op 24 december mee mag doen aan de NL-kampioenschappen dames voor clustersteams, welke gehouden worden in de  
  sporthal te Wijchen. 
- Het midweekteam van Erica de eerste competitiewedstrijden in de zaal achter de rug hebben. 
- Zij enkele wedstrijden met grote cijfers verloren hebben, maar er ook een paar wedstrijden waren, waar ze al echt tegenstand  
  konden bieden. 
- Zij als team met heel veel nieuwe korfbalsterren het nog helemaal niet zo slecht doen. 
- Zij sportief bezig zijn en plezier hebben in het spelletje het belangrijkste vinden. 
- Een enkel jeugdteam al gemixed is met meisjes van de korfbalverenigingen van Horst, Meterik en Hegelsom. 
- De korfbalverenigingen willen proberen, om de teams zo in te delen, dat het korfballen voor eenieder leuk blijft. 
- Er nog heel wat wedstrijden gespeeld moeten worden in de zaalcompetitie 2012/2013, zie hiervoor het programma. 
 

 

Antwoorden: 
1 C 
2 D 
3 D  
4 C 
5 B           Uitnodiging Nieuwjaarsborrel 

 

Graag nodigen we jullie uit leden, partners, ouders, sponsoren en sympathisanten voor de Nieuwjaarsborrel op vrijdag 4                                  
januari 2013. Vanaf 20.00 uur heffen we met elkaar het glas in de kantine van AVV aan het sportpark Erica.  

We blikken terug op 2012 en we kijken vooruit naar wat we in 2013 kunnen verwachten. 
Tevens wensen we jou en je familie fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2013! 

 

Namens AVV America 

Oplossingen scheidsrechtersvragen 

Wist je dat….? 

       
 Hoofdsponsor AVV 


