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 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Maart 2012, 11e jaargang, 4e editie       ‘t AVV-’tje 
Huldiging Jubilarissen 

Henk Daniëls 40 jaar lid 

Door verhindering bij de algemene ledenvergadering van 24 september 2012 is Henk Daniëls alsnog gehuldigd  

voor zijn 40 jarig jubileum tijdens de nieuwjaarsreceptie. Henk is gaan voetballen toen hij 11-12 jaar oud was  

in de D ,van de D naar C en de B. Hij is toen enkele jaren gestopt om in 1972 de draad weer op te pakken en  

daarna heeft nog een jaar in de A gevoetbald. Daarna nog ongeveer 15 jaar in het tweede en later in ,,de verd”. 

Na zijn actieve carrière is Henk nog ongeveer 8 jaar bestuurslid geweest waarvan 1 jaar als waarnemend voorzitter. Ook is hij enkele jaren  

grensrechter geweest. De laatste jaren kennen we hem voornamelijk als verenigingscheidsrechter dat hij na een jaar onderbreking door een  

gebrek aan scheidsrechters weer heeft opgepakt. Henk heeft zich in de al die jaren bewezen als een echte verenigingman waar je altijd een  

beroep op kunt doen.  

Marc Verhijen in ’t zonnetje 

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat we mensen in ’t zonnetje zetten die iets extra’s of uitzonderlijks voor onze vereniging gedaan hebben.  

Marc Verheijen was ook voor de nieuwjaarsreceptie verhinderd, maar hebben hem thuis opgezocht en daar alsnog gehuldigd.  

Marc is 17 jaar als leider mee geweest naar ons jeugdkamp waarin hij ook enkele jaren in de algemene kampleiding heeft gefungeerd. 

Hij is al vele jaren actief als leider bij de voetbalvriendjesdag. Hij is ook al vele jaren jeugdleider bij verschillende jeugdteams. Momenteel is hij leider van de C1 

Verder is Marc al verschillende jaren leider van ons ,,Derd” Eerst was hij speler. Marc is zo iemand waar onze club op drijft. Hij is niet iemand die op de voorgrond treedt, 

maar is wel aanwezig.  

Antoinette 

Onze Secretaresse Antoinette is na een verblijf van ruim 3 maanden in het ziekenhuis weer thuis. Het gaat stukje voor stukje beter en ze is ondertussen al weer op 

bezoek geweest op ons sportpark. Wij wensen haar natuurlijk veel sterkte en kracht in haar verdere genezing zodat ze weer gauw op figuurlijke wijze bij de vereniging 

aanwezig mag zijn. 

 

Door Antoinette haar ziekbed hebben we natuurlijk wat moeten reorganiseren gezien de verschillende functies en taken die zij vervult binnen onze vereniging. 

De dagelijkse secretariële zaken  worden voorlopig waargenomen door Christine Mulders.De correspondentie kan via de website email secretariaat en ook  email 

bestuur. 

Ook zijn we verheugd met de aanstelling van Jeroen Geuijen als jeugdsecretaris en wensen hem veel succes en plezier bij deze functie. 

Eric Martens verzorgt de planning van de kantine. 

Wilma Wijnands zorgt ervoor dat de kantine mooi schoon is en Tonnie Jacobs doet dit voor de kleedlokalen zoals voorheen. 

 



 

 

Vrijwilligersbeleid 

21 Januari jl. hebben we een brainstormsessie gehad om te proberen ons ,,club DNA” vast te stellen. Deze avond werd geleid door 

de afdeling clubondersteuning van de KNVB. 

De samenstelling van deze bijenkomst bestond uit 28 willekeurige leden die alle geledingen in onze vereniging vertegenwoordigen 

en ook enkele ouders van jeugdleden waren uitgenodigd en aanwezig.  

De volgende vragen moesten beantwoord worden:  

     1. Wat zijn specifieke kenmerken van onze vereniging? 

     2. Wat onderscheidt ons van andere verenigingen? 

     3. Wat zal er nooit veranderen in onze vereniging? 

In twee groepen hebben we die vragen proberen te beantwoorden in mooie, interessante  en constructieve discussies. 

10 April wordt het ingezette traject voortgezet. Op deze bijeenkomst gaan we bekijken hoe we denken dat onze vereniging er over 5 jaar uit moet zien en dit vooral 

m.b.t.  gedragingen van mensen. 

Dit zal dan moeten leiden tot een concreet actieplan. 

31 Januari heeft een bestuursdelegatie een bezoek gebracht aan een brainstormavond over normen en waarden en hoe toe te passen in de vereniging, georganiseerd 

door de KNVB in de Koel. Er waren vele verenigingen aanwezig en we konden ook hier interessante ideeën mee naar huis nemen die ook toe te passen zijn binnen onze 

vereniging. We gaan hiermee aan de slag met ons verdere beleid. 

Accommodatie 

25 Maart a.s. zullen we samen met de korfbalvereniging en de tennisvereniging ons bouwplanconcept aanbieden aan wethouder Ger van Rensch, bij ons in de kantine. 

Ook de politiek fracties van de gemeenteraad zijn uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en tevens onze accommodatie te komen bezichtigen. 

Het accommodatie beleid van de gemeente komt in april in de gemeente raad en in het najaar zal beslist worden of wij ook in aanmerking komen voor steun bij onze 

plannen. Voor onze leden zullen we ook een aparte informatie bijeenkomst beleggen en dat zal nog dit seizoen gebeuren. 

Contractverlenging 

Het contract van onze hoofd trainer Erik van Asten is inmiddels weer voor een jaar verlengd. 

Voor Erik zal het seizoen 2013-2014 zijn 5 jaar worden dat hij onze selectie onder zijn hoede gaat nemen.  

 

 

 

 

 

 



Mededelingen technische commissie 

 

 

 

 

 

Competitiestart voorjaar 

De voorjaarscompetitie is inmiddels weer opgestart, maar niet zonder slag of stoot. Waar voor de winterstop al menig wedstrijd is  

afgelast, is het na de winter ook al meerdere keren het geval geweest. Dat betekent dat alle teams de nodige wedstrijden moeten  

inhalen en dat bijna alle inhaaldata, waaronder Pasen zijn gevuld met inhaalduels. Ook op 12 mei aan het einde van het seizoen is al een inhaalronde toegevoegd. 

Daarnaast zullen er mogelijk nog wedstrijden doordeweeks ingepland worden. Houdt de site en de info van de leiding goed in de gaten.  

Ondanks de inhaalduels is ‘de lètste derde helft’ ingepland op zondag 28 april. Dan willen we het seizoen met zijn alle op een gezellige manier afsluiten! 

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 

Inmiddels is de technische commissie gestart met de voorbereidingen voor het seizoen 2013-2014. Het complete kader zal geëvalueerd worden en men kan ook 

aangeven wat de plannen en wensen voor het nieuwe seizoen zijn, zodat wij waar nodig tijdig op zoek kunnen gaan naar mogelijk nieuwe vrijwilligers.  

Voor spelers geldt zoals elk jaar dat zij tijdig aan dienen te geven wanneer zij volgend seizoen willen stoppen of eventueel een andere stap willen maken. 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.  

Scheidsrechters gezocht 

AVV America is op zoek naar uitbreiding van het scheidsrechterscorps voor zowel de jeugd als de senioren. Lijkt het je leuk om af en toe eens een wedstrijd te fluiten bij 

de jeugd, de lagere elftallen, de dames of de veteranen, neem dan contact op met Roy Theeuwen (06 12320046).  

Het hoeft niet te betekenen dat je elk weekend op het veld staat. Wil je bijvoorbeeld 1x per maand een wedstrijd fluiten, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij zullen 

voor de nodige begeleiding zorgen.  

Inktpatronen inleveren 

Leden van de voetbalclub kunnen hun inktpatronen of cartridges, toner van printers en dergelijken inleveren bij de voetbalclub. 

AVV zorgt er voor dat de inktpatronen, toner en cartridges milieu vriendelijk afgevoerd en verwerkt worden. 
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Tussenstand 
competitie 

positie 
per 18 

maart 

1ste A1 

2e C1 

3e 
Dames 

1 

3e E2 

4e Derd 

4e E1 

6e Ierst 

7e D1 

7e Twed 

8e A2 

8e Viefd 

9e B1 

10e F1 

12e Verd 

Topscorers seizoen 2012/2013 

    
per 18 

maart 

Senioren 

Hans Derix Twed 15 * 

Rob Noordijk Derd 15 

Ralf van Herpen Derd 8 

Pien vd Munckhof Dames 7 

Jens Kleuskens Ierst 5 

Mark Guijen Twed 5 

Peter Hesp Vet 3 

Marleen Bouwman Dames 4 

Nikki Tilleman Dames 4 

Bas Janssen Ierst 3 

Peter Cuppen Vet 2 
5 goals bij de derd* 

Topscorers najaarsreeks 2013 

Jeugd 

Ted Verbers E1 4 

Sil van den 
Homberg E1 3 

Troy van de 
Wetering F1 1 

Stef Haegens F1 1 

Joep Geurts A1 3 



 
                                                                                     
 

 

- TC momenteel een nieuwe hobby heeft. Deze hobby niet zoveel met voetballen te maken heeft.  

- Dublin een leuke stad is voor een trainingskamp.  

- de senioren momenteel wekelijks hulp hebben van verschillende spelers uit de A-jeugd om tot goede prestaties te komen.  

- trainen in de sneeuw niet altijd een pretje is.  

- P dun Dries niet rustig aan kan doen als hij zijn voetbalschoenen aan heeft.  

- Lars laatst wel een keer moe was na een wedstrijd bij de Twed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat….? 



 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsreeks 

De voorjaarsreeks is inmiddels weer in volle gang. Het afgelaste programma van zaterdag 23 februari 2013 is verschoven naar  

zaterdag 30 maart. 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 

Zoals elk jaar gaan we als afsluiting van het seizoen met elk team op toernooi. Elk team wordt voor minimaal 1 toernooi ingeschreven. Onderstaand de toernooien waar 

desbetreffende teams voor zijn opgegeven. Tijdstippen en nadere info volgen t.z.t. nog.  

30 mrt. t/m 1 april A1 Eindhoven 

11 mei 2013 D1 Koningslust 

12mei 2013 C1 Koningslust 

18 mei E1 Hegelsom 

18 mei E2 Hegelsom 

20 mei F1 Grashoek 

20 mei MP Hegelsom 

24 mei A1 Bergen 

24 mei A2 Meterik 

25 mei  F1 Maasbree 

26 mei B1 Posterholt 

Seizoen 2013/2014 – aan/afmelden jeugdspelers 

Wij zijn alweer volop aan de slag met de indeling voor het volgend seizoen 2013-2014. 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.  

Jeugdmededelingen 



Spelers van de week 

 

 

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. Dit geld voor het trainen 

op een doordeweekse avond en/of het begeleiden of grensrechteren op zaterdag.  

Fluiten pupillen en/of juniorenwedstrijdjes  

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die af en toe een wedstrijdje willen fluiten. 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.  

Oefenduels tegen Engelse tegenstander 

Eind maart en begin april zijn er een aantal schoolteams uit Engeland op CenterParcs. Deze teams spelen in de omgeving enkele oefenwedstrijden. Zo speelt onze D1 op 

woensdag 27 maart een oefenwedstrijd tegen St. Mary’s Catholic School U12. De wedstrijd begint om 18.45u.  

 

 

 

 

Hallo ik ben Roy Smedts en ik ben 8 jaar  

Ik zit in de f1 en ik speel als verdediger en soms middenvelder. 

Mijn hobby’s zijn voetbal en Jong Nederland. 

Ik ben fan van PSV mijn lievelings speler is Wesley Sneijder 

Mijn lievelings hobby is voetbal. 

Thuis doe ik meestal quad rijden. 

Ik vind het fijn om speler van de week te zijn. 

 

Ik ben Troy vd Wetering, 

Ik ben 8 jaar. 
Ik voetbal bij de F1. En dat doe ik heel graag. 

Ik ben Fan van Messi, die speelt bij Barcelona in Spanje. 

Bij de F1 ben ik de spits, en dat vind ik de leukste plaats op het veld. 

Ik wil later profvoetballer worden of vrachtwagen chauffeur. 

 

Groetjes van Troy 

 

 



Veteranen 

 

 

 

 

Op uitnodiging van Venray werd er deze winter deelgenomen aan een zaaltoernooi in Kevelaer (Dld).  

Tegen Venray ( de uiteindelijke winnaar van het toernooi) werd met kunst- en vliegwerk gelijkgespeeld. De overige wedstrijden tegen de  

Duitse elftallen werden dik verloren.  

Tijdens de jaarvergadering werd Ger van Ginkel herkozen tot secretaris van het veteranenbestuur. Ook werden de statistieken weer bekendgemaakt: van de 25 

wedstrijden werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en de rest werd verloren.  Er werden 44 goals gescoord. Het aantal tegentreffers was iets hoger. Peter Cuppen had 

de meeste speelminuten (1530 min.) en was ook topscorer met 12 doelpunten. Hay Mulders werd uitgeroepen tot speler van het jaar 2012.  

De competitie werd weer hervat op 23 februari met een leuke wedstrijden tegen Wittenhorst. Het vertoonde spel ( zeker in de tweede helft) geeft hoop voor de nabije 

toekomst. Na een slepende blessure was Robert Houben weer van de partij. Welcome back! 

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat: onze nieuwe trainingspakken. Een woord van dank aan onze sponsor: Café Boëms Jeu! 

 

Agenda / programma: 

23 maart Montagnards – America  

30 maart  America – Meterik  

6 april  Oostrum – America  

13 april  America – Lottum   

20 april  Melderslo – America 

27 april America - SVEB 

Voor de liefhebbers: onze thuiswedstrijden worden gespeeld om 17 uur.  

Onze shirtsponsor is Electro Paul Rongen en de trainingspakken zijn gesponsord door Café Boëms Jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Wedstrijd 

23 Mar   s.v. Montagnards   - America   

30 Mar   America   - Meterik   

6 Apr   s.v. Oostrum   - America   

13 Apr   America   - s.v. Lottum   

20 Apr   Melderslo   - America   

27 Apr   America   - S.V.E.B.   

4 Mei   America   - E.W.C. '46   

11 Mei   s.v. United (W)   - America   

18 Mei   Wittenhorst (B)   - America   

25 Mei   Koningslust   - America   



Scheidsrechtersvragen……Roy Theeuwen 

 

 

 

1. Een doelverdediger wordt van het speelveld gestuurd, omdat hij staande binnen zijn eigen strafschopgebied een tegenstander door een  

grof gebaar heeft beledigd. De scheidsrechter heeft hiervoor het spel stilgelegd. Hoe hervat hij de wedstrijd? 

a) Met een scheidsrechtersbal. 

b) Met een strafschop. 

c) Met een directe vrije schop of strafschop. 

d) Met een indirecte vrije schop. 

 

2. De verdedigende partij schiet een directe vrije schop van buiten het eigen strafschopgebied per ongeluk rechtstreeks in het eigen doel. Wat beslist de 

scheidsrechter? 

a) Aftrap na geldig doelpunt. 

b) Directe vrije schop overnemen. 

c) Indirecte vrije schop voor de tegenpartij. 

d) Hoekschop. 

3. De inwerpende speler werpt met één hand in. De scheidsrechter ziet dit. Als de bal terechtkomt bij een tegenspeler, hoe moet de scheidsrechter dan reageren? 

a) Hij onderbreekt het spel en laat de tegenpartij inwerpen. 

b) Hij onderbreekt het spel, geeft de inwerpende speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag, en laat de tegenpartij 

inwerpen. 

c) Hij past de voordeelregel toe en laat doorspelen. 

d) Hij onderbreekt het spel, geeft de inwerpende speler een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag, en laat dezelfde partij 

inwerpen. 

4. Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller die elke beweging volgt. Een verdediger wil 

zijn doelverdediger helpen en duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren? 

a) Hij bestraft de verdediger met een directe vrije schop. 

b) Hij bestraft de aanvaller met een directe vrije schop. 

c) Hij bestraft de aanvaller met een indirecte vrije schop. 

d) Doorspelen. 

5. Eén van de machtsmiddelen van de scheidsrechter is het geven van persoonlijke straffen (waarschuwing en wegzenden). Wanneer begint die bevoegdheid? 

a) Zodra de scheidsrechter het speelveld betreedt. 

b) Zodra de scheidsrechter het teken heeft gegeven om de beginschop te laten nemen. 

c) Zodra de aftrap voor de eerste helft op reglementaire wijze is genomen. 

d) Zodra alle spelers staan opgesteld. 

 

 



Sanders hoekje 

 

             

 

Er komt een vertegenwoordiger in stofzuigers langs bij een boerderij. Hij klopt aan en de boerin doet open. De vertegenwoordiger begint  

te praten: 

“Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers: 

die zuigen echt alles, maken alles schoon. En om het te bewijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil.” De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vuiligheid over de 

vloerbedekking en zegt: “Met mijn stofzuiger maak ik dat weer helemaal brandschoon. Ik garandeer u: elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer.” Zegt de 

boerin: “Begin dan mor vast te vreetn’, want wie hebn’ gain electricitiet” 

 

Een echtpaar was boodschappen aan het doen en het was druk in het dorp. Keihard winkelend merkt de vrouw opeens dat ze haar man kwijt is… Ze wist dat ze nog veel 

te doen hadden en werd erg kwaad. Ze rommelde in haar handtas om haar mobieltje te zoeken. Toen ze het gevonden had, belde ze haar man en vroeg hem waar hij 

toch gebleven was. Haar man antwoordde kalm: “Liefste, herinner jij je die juwelierszaak nog waar we 5 jaar geleden waren en waar je helemaal verliefd werd op die 

diamanten halsketting die we toen helaas niet konden betalen. Maar ik vertelde je toen ook dat ik hem eens op een dag voor je zou kopen”. De ogen van de vrouw 

vulden zich met tranen, ze begon zacht te huilen en terwijl ze een snik probeerde te onderdrukken fluisterde ze: “Ja, die juwelierszaak herinner ik me zeker nog”. “nou”, 

zei hij, “ik zit in ‘t café er naast !” 

 

Een gozer wordt door zijn voetbal maten gevraagd of hij ook bij hun op het zangkoor komt. Als ze dat een aantal keer gevraagd hebben stemt hij in want, wie houdt er 

niet van muziek! Op dinsdagavond gaat hij met de boys mee . Het hele zooitje staat te zuipen en moppen te vertellen en om een uur of 11 vraagt die gozer: “zeg, 

wanneer gaan we nou zingen?” Zegt zo’n ander gast: “Straks, onderweg naar huis!” 

 

Komt een vrouw bij de psychiater en zegt tegen hem: “Er moet toch meer in mijn leven zijn.” 

“Als ik naast mijn man Adriaan op de bank zit denk ik…ik wil meer in mijn leven, meer liefde… passie.. maar ik wil wel bij Adriaan blijven.” 

Zegt de psychiater: “Dus u wilt Passie en Adriaan…” 

 

“Hoe gaat het nou met die hanen van je, die niet meer naar de hennen 

omkeken? “vraagt de boer aan zijn buurman. “De dierenarts heeft pillen door hun voer gemengd, “antwoordt deze. “Nu laten ze de hennen geen ogenblik meer met 

rust”. “Hoe heet dat middel dat hij ze gegeven heeft ?” “Dat weet ik niet, maar het smaakt naar framboos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Wedstrijdprogramma Korfbalver. 

Erica 2e helft veld 2012-2013            

Wedstrijddatum (niet 

geformatteerd) Aanvangstijd Thuis team Uit team Accommodatie naam Plaats 

30-3-2013 14:00 SVSH/KSV B2 Erica B1 De Plagge SOMEREN-HEIDE 

30-3-2013 12:15 Erica B2 De Peelkorf B2 Erica AMERICA 

30-3-2013 11:00 Erica C1 De Korfrakkers C3 Erica AMERICA 

3-4-2013 20:00 Merselo 2 Erica 1 De Vloet MERSELO 

6-4-2013 14:00 Erica B1 SVOC '01 B1 Erica AMERICA 

6-4-2013 12:00 De Korfrakkers B3 Erica B2 Watermolenweg ERP 

6-4-2013 11:15 Swift (V) C2 Erica C1 

Sportpark De Vilgert/Theo Lommen 

spo VELDEN 

10-4-2013 20:00 Erica 1 Oranje Wit (L) 5 Erica AMERICA 

13-4-2013 12:15 Erica B2 Emos B2 Erica AMERICA 

13-4-2013 11:00 Erica C1 JES C1 Erica AMERICA 

17-4-2013 20:00 Erica 1 Lottum 3 Erica AMERICA 

24-4-2013 20:00 De Peelkorf 6 Erica 1 De Vlies YSSELSTEYN LB 

27-4-2013 14:00 Erica B1 MKV B1 Erica AMERICA 

27-4-2013 12:30 Emos B2 Erica B2 Schaijk SCHAIJK 

27-4-2013 12:30 JES C1 Erica C1 't Venster VENHORST 

8-5-2013 20:00 Erica 1 De Treffers 3 Erica AMERICA 

11-5-2013 14:00 Oranje Wit (L) B1 Erica B1 't Klaverblad LEUNEN 

11-5-2013 15:30 De Peelkorf B2 Erica B2 De Vlies YSSELSTEYN LB 

11-5-2013 10:15 De Korfrakkers C3 Erica C1 Watermolenweg ERP 

15-5-2013 20:00 De Eendracht 2 Erica 1 sportpark Liessel LIESSEL 

22-5-2013 20:00 Erica 1 Oostrum 2 Erica AMERICA 

25-5-2013 14:00 Erica B1 Swift (V) B2 Erica AMERICA 

25-5-2013 12:15 Erica B2 De Korfrakkers B3 Erica AMERICA 

25-5-2013 11:00 Erica C1 Swift (V) C2 Erica AMERICA 

 

 

 

Korfbalvereniging Erica 



 

 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

 

 

Dit jaar wordt wederom het jeugdvoetbalkamp georganiseerd voor alle jeugdspelers van de mini F t/m de C-jeugd.  

Zoals gebruikelijk wordt het kamp in het weekend na de Americaanse kermis gehouden; dit is van vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli.  

Als kampplaats hebben wij er dit jaar voor gekozen om dit weekend op ons eigen sportpark ´Erica´ te vertoeven. Vanwege de schoolvakanties start het kamp net als vorig 

jaar op vrijdag rond het middaguur. 

Ook dit jaar gaat er weer veel gevoetbald worden tijdens het kamp in verschillende toernooivormen en voetbalspelletjes. Natuurlijk ontbreken ook de bosspellen, de 

vossenjacht, de waterspelen en de welbekende zeskamp niet! 

Tussen alle activiteiten is er voldoende tijdom uit te rusten, spelletjes te spelen of lekker te voetballen. Onze kookstaf zal er voor zorgen dat iedereen lekker te eten en 

drinken krijgt zodat iedereen voldoende energie heeft voor het hele weekend! 

Wij gaan ervan uit dat ook dit jaar weer veel jeugdspelers besluiten om mee op kamp te gaan, om er samen met alle kampleiders weer een ouderwets gezellig weekend 

van te maken.  

Mochten er naar aanleiding van dit bericht al vragen zijn over het jeugdkamp neem dan even contact op met Tom Ummenthun (06-13396120), Paul Wijnhoven (06-

17670747) of Mark Geuijen (06-44929730). 

Groeten Tom, Paul en Mark  

    

 
Het damesteam is op zoek naar een vaste grensrechter! 

Lijkt het je leuk om op zondag onze wedstrijden te vlaggen, neem dan contact op met Nikki Tilleman (0613036151) 

Onze thuiswedstrijden zijn om 11:30 uur, de tijden van de uitwedstrijden variëren.  

Gezelligheid en fanatisme gegarandeerd! 

Oplossingen scheidsrechtersvragen 

Jeugdvoetbalkamp 2013 

20123scheidsrechtersvrage

Grensrechter gezocht! 


