
Bestuursmededelingen 

   

 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Juni 2013, 11e jaargang, 5e editie       ‘t AVV-’tje 
Sportpark 

De houtsingels van ons sportpark zijn door de commissie gebouwen en terreinen met behulp van een aantal  

vrijwilligers onderhanden genomen met een flinke snoeibeurt wat dan ook goed zichtbaar is. 

Mutaties  

Miek van Rens gaat de commissie voetbal technische zaken versterken en zal zich hoofdzakelijk gaan bezighouden met scheidrechters  

zaken en opleiding. Dit natuurlijk in samenwerking met Roy Theeuwen. 

Michael van Rengs is bereid gevonden om weer in de sponsorcommissie zitting te nemen. 

Wij zijn van mening dat beide een flinke versterking en aanvulling zijn in beide commissies. 

Secretaris 

Antoinette Poels heeft aangegeven te willen stoppen als secretaresse. Zij wil zich voorlopig volledig gaan richten op haar herstel en hoopt dan  

weer terug te kunnen keren in de kantine.Wij vinden het zeer jammer maar respecteren natuurlijk haar besluit ten volste. 

Voor het bestuur wordt dit een flinke aderlating en zullen de ontstane situatie moeten invullen. 

Als er iemand interesse heeft om deze functie te willen innemen kan zij/hij contact opnemen met voorzitter Mart Peeters of met een van onze bestuursleden. 

Het is een interessante functie waar je veel contacten hebt zowel in de vereniging als gemeentelijk en provinciaal niveau.  Wil je meer weten over deze functie wordt dit 

graag toegelicht. 

Moeders, vaders of partners van onze leden die ook interesse hebben in deze functie roepen wij dan  op om ook te reageren. Zijn er wat voor redenen dan ook lichte 

twijfels, een gesprek kan verhelderend zijn.  

Kampioen 

Ons A1 team is kampioen. Zaterdag  11 mei werd Meterik A1 in de kampioenswedstrijd met 7-1 verslagen. Onze felicitaties gaan natuurlijk uit naar dit team, trainer Mart 

Poels en leider Sven Holtackers. Een glorieuze rondrit door het dorp en het feest was een grandioze afsluiting van dit seizoen. 

Wij bedanken chauffeur Peter Jansen die de feestwagen feilloos door het dorp reed. Ook Jan Minten Assurantiën voor de geweldige ontvangst, John bedankt. 

Als toetje volgt een receptie en zal reeds plaats gevonden hebben bij uitkomen van dit AVVtje. 

Accommodatie 

25 Maart jl. hebben we samen met de tennis en korfbalvereniging ons bouwplanconcept gepresenteerd aan Wethouder Ger van Rensch. 

 Het bestuur, coördinatoren, de commissie gebouwen en terreinen alsmede enkele politieke partijen waren aanwezig in de kantine. Het plan werd op uitstekende wijze 

door Johan Ummenthun gepresenteerd. Het plan is 15 mei aangeboden aan B&W. In oktober 2013 zal er beslist gaan worden of wij in aanmerking komen voor 

ondersteuning van de Gemeente. 

 



 

 

Vrijwilligersbeleid 

Zoals we jullie geïnformeerd hebben zij we volop bezig om een goed en gedegen plan op te zetten. 

De stappen die reeds gemaakt zijn:  

- het formeren van een initiatief team 

- het samenstellen van willekeurige groep leden wat de doorsnee van onze vereniging vertegenwoordigde 

- DNA vaststellen van onze vereniging 

- Hoe ziet onze vereniging er over 5 jaar uit 

Te nemen stappen:                              - uitkomsten omzetten in een actieplan         

Wij zullen jullie daar verder met een afzonderlijke gedetailleerde berichtgeving over informeren. 

 

 

 

 

 

Hallo mensen, 

middels dit schrijven wil ik de spelers en de technische staf van de Ierst bedanken voor de 4 ZEER LEUKE jaren ,die ik van hun leider heb mogen zijn. 

Samen met hen heb ik veel plezier gehad op en om het voetbalveld. Ook hebben we een redelijk succesvolle tijd gehad. De afsluitende BBQ was zeer gezellig, 

met een mooie afsluiter(voor mij ha ha).Ik heb in ieder geval genoten!Ook Mart Poels ,de andere leiders van de lagere elftallen,het bestuur en de technische 

commissie wil ik bedanken voor de fijne samenwerking.  

Jongens,veel succes de komende jaren en ik zal zeker een van de vele vaste supporters zijn die AVV rijk is. 

MANNEN,BEDANKT. 

Met veel groeten, 

jullie(ex)leider Roland Cuppen. 

 

 

Afscheid Roland Cuppen 



Mededelingen technische commissie 

 

 

 
 
Inmiddels is het seizoen afgelopen en kunnen we terugkijken op een sportief en geslaagd seizoen. Het eerste elftal heeft op zondag 28 april haar laatste wedstrijd al 

gespeeld en heeft net naast de periodetitel van de 2
e
 periode gegrepen. Ondanks dat hebben ze met name na de winterstop toch verdienstelijk gepresteerd en daarmee 

nog een sprongetje in de eindstand kunnen maken en het seizoen afgesloten op de 7
e
 plaats in de 5

e
 klasse.  

De andere elftallen hebben ook allemaal hun wedstrijden gewonnen en zijn tot medio mei op het veld bezig geweest. America 2 is  

in de 5
e
 klasse op een 7

e
 plaats geeindigd. America 3 is 5

e
 geworden. America 4 heeft de 2

e
 seizoenshelft nog een eindspurt ingezet en is op een 9

e
 of 10

e
 plaats 

geeindigd en America 5 is ook op een 7
e
 plaats geeindigd. De Dames hebben zijn in hun poule als 4

e
 van de 6 teams geeindigd. En tot slot hebben de veteranen natuurlijk 

ook hun wedstrijdjes gewonnen.  

We hebben het seizoen met zijn allen afgesloten met een gezellige latste derde helft op zondag 12 mei.  

 Seizoen 2013/2014 

De technische commissie is inmiddels in volle gang (en hopenlijk bijna rond) met de teamindelingen, invulling van leiding en andere zaken voor het seizoen 2013-2014. 

Hierbij proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met eenieders wensen. Als het goed is heeft iedereen zijn wensen via de leiding kenbaar gemaakt, maar 

mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met William Kleuskens (06 13221025).Er zullen ruim 10 A-spelers over 

komen naar de senioren, maar er zijn ook een aantal spelers die elders hun geluk willen beproeven. Zo zal een aantal spelers zijn talent bij de veteranen gaan 

vertonen. De teamopgaves voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels bij de knvb ingediend en ook in het nieuwe seizoen gaan we met een vijftal senioren 

elftallen, een dames elftal en een veteranen elftal van start.  

 Speeldagenkalender Senioren nieuwe seizoen 

De speeldagenkalender voor het seizoen 2013-2014 is te downloaden van de avv-website. De competitie voor het 1
e
 elftal start op zondag 8 september. De competitie 

van de lagere elftallen en dames gaat van start op zondag 15 september. De  bekercompetitie start vanaf zondag 25 augustus. Voor nadere informatie, zie de 

speeldagenkalender.  

 Leiding gezocht 

Op moment van schrijven van dit AVVtje zijn wij nog op zoek naar leiding voor ons 2
e
 elftal en 5

e
 elftal. Bij het 2

e
 elftal gaat op het om leiding op zondag en eventueel 

training op een dinsdag of vrijdagavond. Bij het 5
e
 elftal gaat het om leiding op zondag. Bij interesse kunnen jullie contact opnemen met William Kleuskens (06 

13221025).  

 Opgave nieuwe leden en afmelden leden 
Opgave of afmelding svp 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. Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienden officieel op 31 mei te zijn doorgegeven, dit is al meerdere 

malen gecommuniceerd. Gebeurd dit op een later moment dan zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.  

 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.  

mailto:ledenadministratie@avvamerica.nl
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Tussenstand 
competitie 

positie Per 29 april 
1ste A1 

4e Dames 1 

4e Derd 

6e E2 

6e Ierst 

6e Twed 

6e B1 

7e C1 

7e Viefd 

8e E1 

8e D1 

9e A2 

9e F1 

11e Verd 

Topscorers seizoen 2012/2013 

Per 29 april 

Senioren 

 Rob Noordijk Derd 27 

Ralf van Herpen Derd 18 

Hans Derix Twed 17* 

Jens Kleuskens Ierst 11 

Jelle Houben Ierst 8 

Pien vd Munckhof Dames 8 

Mark Guijen Twed 7 

Nikki Tilleman Dames 6 

Marleen Bouwman Dames 5 

Peter Hesp Vet 3 

5 goals bij de derd*  

Topscorers voorjaarsreeks 
2013 

 

Jeugd  

Ted Verberd E1 16 

Joep Geurts A1 6 

Troy vd Wetering F1 5 

Stef Haegens F1 5 



 
                                                                                                        
 

 

Wist je dat: 

- De Ierst de nacompetitie net niet gehaald hebben voor promotie naar de 4de klasse 

- Ze de ongeslagen status na de winter helaas niet vol hebben kunnen houden 

- Ze alleen de laatste wedstrijd verloren hebben 

- Er een vloek rust op de linksbenige spelers bij de Twed 

- Na John Hermans ook Koen Janssen nu geveld is 

- Hij behalve een kapotte knieschijf nu ook een gebroken teen heeft 

- Ruud van Dijnen bij de viefd geen penalty’s meer mag nemen 

- Jordi H. in de volksmond Charlie genoemd wordt 

- Deze naam al dusdanig geïntegreerd is dat men hem amper meer onder de naam Jordi herkent 

- Cees D. steeds beruchter wordt onder zijn schuilnaam “ Zaag”  

- Hij in zijn nog prille carrière al ongeveer 15 keer van het veld gestuurd werd 

- Hij ook al 7 gele kaarten gepakt heeft 

- De A2 nog geen punt gepakt heeft dit seizoen 

- Dit zeker niet ligt aan de hardwerkende, tactisch sterke leiding 

- Daan Twaalfhoven een uitstekende werklust heeft, behalve bij AVV 

- Hij op zaterdagmiddag dan ook regelmatig op “de plak” te vinden is in plaats van op het veld 

- De A2 nog een speels team is  

- Ze liever vlaggetjes verovertje spelen in het bos dan trainen 

- Chiem Jacobs wat beter moet oefenen in het afwerken 

- Hij zelfs van 1 meter afstand het doel weet te missen 

- Het nuttiger zou zijn om daarop te trainen in plaats van in het bos te spelen 

- Hij zijn seizoensproductie evenaarde bij het tweede elftal 

- Hij daarmee de Twed de overwinning bezorgde 

- De F1 helaas erg hoog ingedeeld is 

- Ze hierdoor nog niet zoveel goals gemaakt hebben 

- Ze van tijd tot tijd wel leuk spel vertonen 

 
 
 
 
 
 

Wist je dat….? 



 
 
 
 
 
Het huidige seizoen bij de jeugd is inmiddels ten einde na een flinke aantal inhaalduels die tot eind mei nog gespeeld zijn.  

Daarnaast hebben alle teams inmiddels ook minimaal 1 toernooi gespeeld als afsluiting van het seizoen.  

Voor de A1 is het seizoen helemaal mooi afgesloten met een kampioenschap in de voorjaarsreeks van de 3e klasse 301. Deze nette  

prestatie is inmiddels gevierd met een mooi kampioensfeestje na de wedstrijd op zaterdag 11 mei en tijdens een receptie op zondag 26 mei.  

Ook de andere jeugdteams hebben een leuk en sportief seizoen achter de rug.  

Namens AVV bedankt ik alle jeugdleden en ons jeugdkader, incl. scheidsrechters voor een leuk, gezellig en sportief seizoen en wens ik hun een prettige zomerstop en 

alvast fijne vakantie toe.  

We hopen dat jullie allemaal uitgerust en met sportieve zin aan het nieuwe seizoen zullen starten.  

Bart Hermans, Jeugdcoördinator.  

 Seizoen 2013/2014  
Inmiddels zijn de teamopgaves voor het seizoen 2013-2014 weer naar de KNVB gestuurd en zullen we volgend jaar hetzelfde aantal teams hebben als dit seizoen, dus 

een F1, E1 en E2, D1, C1, B1, A1 en A2.  

Daarvoor hebben we nog flink moeten puzzelen en mogelijk zijn we daar nog mee bezig. Met name bij de B1 van volgend seizoen zitten we krap in de spelers 

waardoor we genoodzaakt zijn enkele spelers van onderuit vervroegd door te schuiven. Mede daarom was het van groot belang dat spelers die volgend seizoen wilen 

stoppen dit ook tijdig aangaven bij hun trainer/leider, maar ook bij onze ledenadminstratie. We gaan ervan uit dat spelers die zich voor eind mei niet hebben 

afgemeld, ook volgend seizoen gewoon actief zijn. Afmelden na 31 mei betekent, dat wij genoodzaakt zijn om minimaal administratiekosten in rekening te brengen.   

Zodra wij alle indelingen van zowel spelers als leiding rond hebben, zullen de hoofdtrainers/leiders een programma gaan samenstellen voor de voorbereiding van het 

nieuwe seizoen. Trainingen zullen starten tussen begin en half augustus. Wij streven ernaar om in elk geval alle jeugdleden een uitnodiging met programma van de 

voorbereiding tijdig toe te sturen (voor de Americaanse kermis).  

Een informatieboekje zal gedurende de zomer nog per mail aan alle jeugdleden worden toegestuurd.  

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Bart Hermans (077 851 3643 of 06 52022297). 

 Speeldagenkalender Jeugd nieuwe seizoen 
De speeldagenkalender voor het seizoen 2013-2014 is te downloaden van de avv-website. De competitie voor zowel de junioren als pupillen start op zaterdag 7 

september. De  bekercompetitie voor junioren start vanaf zaterdag 24 augustus. De ZwaluwenJeugdActie voor de pupillen is op zaterdag 31 augustus. Voor nadere 

informatie, zie de speeldagenkalender.  

 

 

Jeugdmededelingen 



 

 Uitbreiding jeugdkader (leiders/trainers) gezocht 
Ook betreffende de leiding en trainers voor het nieuwe seizoen zijn we al volop aan de slag. En zoals elk jaar zullen we ook dit jaar weer  

at lege vacatures/functies moeten invullen om ons jeugdkader op sterkte te houden. Dit geld voor het trainen op een  

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

Op moment van schrijven van dit AVVtje zijn wij in elk geval nog op zoek naar trainers voor de E-jeugd, leiding voor de E-jeugd, trainer  

voor de C-jeugd en nog een 2e trainer voor de A-jeugd.  

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 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.  

 Afsluiting seizoen jeugd 
Ook dit jaar hebben we het seizoen voor de jeugd afsluiten met een wedstrijd tussen de jeugdleiders en onze A-jeugd. De afgelopen jaren  

vond dit plaats op de woensdag voor Hemelvaart maar aangezien we dit seizoen op dat moment nog met de competitie bezig waren is  

deze afsluiting gehouden op woensdag 29 mei. De uitslag van de wedstrijd is nog niet bekend 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voetbalvriendjesdag 2013 

Spelers van de week 

 

 

 

Hoi, mijn naam is Bjorn van Lipzig, ik ben 8 jaar en ik ben speler van de week. 
Ik speel in de F1 en ben verdediger. 
Mijn hobby's zijn: voetbal, quad rijden en buiten spelen. 
Mijn lievelings eten is friet, broodje frikandel en kip cordonbleu. 
Ik vind het leuk om samen met mijn vrienden te voetballen. 
Ik wil later voetballen bij Barcelona. 
Groetjes Bjorn van Lipzig. 

 

 

 

Afgelopen 10 mei hadden we voor de kinderen van de basisschool alweer de 22e editie van Voetbalvriendjesdag. Ruim 85 kinderen verzamelden zich rond 11 uur op het 

sportpark Erica om in 10 groepen vele leuke spellen te gaan spelen. Om half 1 waren er frietjes en frikadellen voor een ieder. Nadat de iedereen de buik rond gegeten 

had van de frietjes en de frikadellen werd het vervolg van de spellen ingezet. 

 

De spellen waren rond half vier afgelopen zodat we aan de jaarlijkse traditie van de penaltybokaal konden beginnen. Bij elk team was er een winnaar gekomen uit de 

voorrondes van het penalty schieten en deze winnaars mochten het tegen elkaar opnemen in de finale zodat er een winnaar was bij de jongens en de een bij de meisjes. 

Hierna volgde de prijsuitreiking waarin de winnaars van elk team bekend gemaakt werden en een kleine trofee overhandigd kregen. Als afsluiting van de dag kregen alle 

deelnemers een overheerlijke zak chips en zo ging iedereen na een dag met veel plezier richting huis.  

 

Wij willen alle kinderen bedanken voor hun deelname, evenals alle leiders, begeleiders en iedereen die ik vergeten ben. Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug tijdens 

voetbalvriendjesdag. 

 

Daniel pots namens de organisatie. 

 

 

 

 



Scheidsrechtersvragen……Roy Theeuwen 

 

 

 

1. De doelverdediger spuwt tijdens het spel vanuit zijn eigen strafschopgebied maar buiten het doelgebied naar een aanvaller,  
die naast het doel en achter de doellijn staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter? 
a) De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger stond. 
b) De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn ter hoogte van de aanvaller. 
c) De doelverdediger wegzenden en een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller. 
d) De doelverdediger wegzenden en een strafschop voor de aanvallende partij. 
 
2. Een aanvaller, staande naast het doel en achter de doellijn van de tegenpartij, gooit een kluit modder naar een in het doelgebied staande verdediger.  
De scheidsrechter heeft dit gezien en onderbreekt hiervoor het spel. Wat is de beslissing van de scheidsrechter? 
a) De aanvaller wegzenden en een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op elke willekeurige plaats in het doelgebied. 
b) De aanvaller wegzenden en een directe vrije schop voor de verdedigende partij op elke willekeurige plaats in het doelgebied. 
c) De aanvaller wegzenden en een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller. 
d) De aanvaller wegzenden en een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken. 
 
3. Stelling I: Bij alle spelhervattingen buiten het strafschopgebied moet de tegenstander op tenminste 9,15 meter van de bal gaan staan. Stelling II: De bevoegdheid 
van de scheidsrechter geldt ook ten aanzien van de toeschouwers. 
a) Alleen stelling I is juist. 
b) Alleen stelling II is juist. 
c) Beide stellingen zijn onjuist. 
d) Beide stellingen zijn juist. 

4. Een aanvaller bevindt zich achter de doellijn, vlak naast het doel. De doelverdediger staat op de doellijn en duwt de aanvaller de bal in diens gezicht. De bal gaat 
geheel en al over de doellijn. Wat is de spelhervatting? 
a) Indirecte vrije schop. 
b) Strafschop. 
c) Hoekschop. 
d) Scheidsrechtersbal. 

5. Terwijl de bal in het spel is, constateert de scheidsrechter dat een speler een andere speler trapt. Hij fluit af en zendt de overtredende speler van het speelveld 
middels het tonen van de rode kaart. Hoe kan het spel nu niet worden hervat? 
a) Strafschop. 
b) Indirecte vrije schop. 
c) Scheidsrechtersbal. 
d) Hoekschop. 

 

 



Sanders hoekje 

 

 

 

Een niet meer zo jonge man zat in het wegrestaurant te eten, toen drie kwaadaardige motorrijders binnenstapten.  

De eerste gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in zijn bord en gaat aan de toog zitten. De tweede komt ook op de man af, spuwt in  

zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. De derde is aan de beurt, keert de man zijn bord ondersteboven en zet zich ook aan de bar.  

Zonder een woord van protest, verlaat het ‘slachtoffer’ even later op zijn gemak het restaurant. Na een poosje zegt één van de motorrijders  

tegen de barman: “Pff…das toch ook maar een ventje van niks hè.” 

“Ja,” antwoordt de dienster, “En ook nog een hele slechte truckchauffeur, want hij is net achteruit over drie motoren heen gereden…” 

 

Conducteur: “Maar meneer, dit is een kinderkaartje”. 

Man: “Nou, dan kunt u wel nagaan hoelang ik op de trein heb staan wachten!” 

 

Zegt een ei tegen zijn buurman: “Wat ben jij harig zeg!” 

Zegt dat andere ei: “Ik ben een kiwi, lul!” 

 

Een man loopt hard lachend het politiebureau binnen. Dan vraag de agent aan de man: “Wat is er aan de hand?“ De man antwoordt: “Mijn auto is net gestolen!” De 

agent: “Maar meneer, waarom moet u dan zo hard lachen?” De man weer: “Mijn schoonmoeder zat er nog in!“ 

 

Een vrachtwagenchauffeur moet een vracht van 1000 kippen ophalen. Bij de boerderij aangekomen, zijn er maar 999 kippen aanwezig. Om geen gezeur te krijgen doet 

de boer er een papegaai bij, om toch aan 1000 te komen. De chauffeur gaat weer verder met zijn vracht en ziet onderweg een niet onaantrekkelijke vrouw, die staat te 

liften. Hij stopt en zij gaat mee. De chauffeur kijkt zo naar het meisje en het begint bij hem wat te kriebelen en zegt tegen haar, dat voor niets de zon opgaat en of er 

misschien wat te wippen viel. Het meisje weigert en de chauffer gooit haar uit de wagen. De chauffeur vervolgt z’n weg en enige tijd later ziet hij in zijn spiegel een agent 

met zwaailicht achter hem aan komen. Hij denkt dat het meisje de politie heeft gewaarschuwd en ja hoor, hij moet stoppen. “Meneer”, zegt de agent, “heeft u niet door 

dat u uw lading aan het verliezen bent, er liggen allemaal kippen op de weg. ” De chauffeur stapt uit loopt naar de achterkant van de vrachtwagen, doet de deur open, en 

dan horen ze nog net die papegaai zeggen: “Valt er nog wat te wippen? Nee, dan eruit…. 

 

 

 



 

 

 

DE SAMENWERKING VAN DE KORFBALVERENIGINGEN ERICA, ODOS, VONCKEL GIRLS EN WITTENHORST IS EEN FEIT !!! 

Voor het komende seizoen is de samenwerking van de 4 korfbalverenigingen Erica, Odos (Hegelsom), Vonckel Girls (Meterik) en Wittenhorst (Horst)  

een feit. Het afgelopen jaar hebben de commissieleden van de 4 verenigingen al heel veel werk verricht en alles op een rijtje gezet t.a.v.  

de toekomstverwachtingen van de 4 boven genoemde korfbalverenigingen. Het was ons allen al snel duidelijk dat we op deze manier geen bestaansrecht meer zouden 

hebben in de nabije toekomst, zeker gezien het feit dat het inwoners aantal van alle dorpen steeds verder daalt.  

De praktijk haalt ons heel snel in en we zijn het afgelopen seizoen voornamelijk probleemoplossend bezig geweest. Om onze mooi sport korfbal te behouden voor onze 

dorpen, hebben we besloten om samen te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.  Dat heeft voor dit seizoen al geresulteerd tot een samenvoeging van enkele jeugd 

teams.  

Na inventarisatie door de commissie van de 4 verenigingen voor het komende seizoen, bleek dat het verstandig was om de samenwerking verder uit te breiden. Op deze 

manier hopen we te bereiken dat onze korfbalsters van jong tot oud op hun eigen nivo en met hun eigen leeftijdgenoten op een leuke manier kunnen blijven korfballen. 

Voor het komende seizoen zullen alle teams samengevoegd zijn, behalve de midweek. Deze teams zijn nog met voldoende speelsters om ieder onder hun eigen 

vereniging te spelen. Wel kunnen ze elkaar helpen als dit nodig mocht zijn. De samengevoegde teams zullen onder de 4 verenigingen worden verdeeld. 

Naast alle praktische zaken werd het ook tijd om verdere stappen te gaan ondernemen. Na terugkoppeling binnen onze eigen verenigingen hebben we het mandaat 

gekregen om een fusiecommissie op te richten. Elke vereniging heeft 2 personen gezocht die hun bijdrage kunnen leveren in het onderzoek om van 4 verenigingen 1 

vereniging te maken. 

Op 22  mei zal de samenvoeging bekrachtigd worden door het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Dit gebeurd door de 4 voorzitters van de nu nog aparte 

verenigingen. De ondertekening zal worden bijgewoond door de wethouders Ger van Rensch en Paul Driesen en vindt plaats in het Parkhotel in Horst. 

We zijn positief gestemd naar de toekomst toe en we hopen dat we op deze manier de korfbal voor de 4 dorpen kunnen behouden. 

 

De samenwerking tussen de vier verenigingen. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu was dan ook ons A-team van volgend jaar aan de beurt. Als je de speelsters 

een jaar geleden had gevraagd of ze iets zagen in een samenwerking met andere dorpen, was het antwoord een volmondig “Nee!” geweest. Maar nadat de meiden van 

de B van Erica dit jaar tegen een tekort aan speelsters aanliepen, zagen ook zij in dat een fusering moeilijk te vermijden was. En omdat de dames wel nog heel veel zin 

hadden om met een compleet team op hoog niveau te korfballen, gingen ze vol goede moed naar de infoavond over de samenwerking. Daar kwamen uit de monden van 

de speelsters van de andere dorpen een aantal negatieve reacties, maar ook de positieve reacties bleven niet achterwege. Na enige uitleg en menig overleg, leken de 

meeste dames overstag en zagen het nut en het plezier in van de nieuwe manier van korfballen.  

Er zullen het komende seizoen twee A-teams gevormd worden met speelsters van ODOS, Wittenhorst en Erica, en twee seniorenteams met speelsters van ODOS, 
Wittenhorst en Vonckel Girls.  
Het A1 team zal onder leiding komen te staan van Wendy Theelen, huidige trainster van Erica B1, en deze heeft als doel met de A1 uiteindelijk in de hoofdklasse uit te 
komen. Voor de andere teams zijn tot zover nog geen trainers bekend.  
Bij Erica hebben zowel de speelster als de trainster heel veel zin in volgend seizoen, en wellicht horen jullie t.z.t. meer vanuit onze kant over de samenwerking tussen de 
vier verenigingen!  
 

Korfbalvereniging Erica 
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Oproep: Organisatie Voetbalvriendjesdag gezocht  

Voor het komend seizoen zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste organisatie voor onze voetbalvriendjesdag. Deze dag vindt elk jaar plaats op de vrijdag daags na 

Hemelvaart. Voetbalvriendjesdag werd afgelopen jaar voor de 22e keer georganiseerd en wij willen als club deze traditie en leuke dag graag laten voortbestaan. 

Van al deze jaren is een flinke historie met een compleet draaiboek beschikbaar, maar je staat natuurlijk vrij om hier je eigenlijk ideeën en inbreng in te verwerken. Lijkt 

dit je leuk, geef dit dan door aan Bart Hermans: jeugdcoordinator@avvamerica.nl of via 06-52022297. 

 

 

    

Oplossingen scheidsrechtersvragen 

Voetbalvriendjesdag 2014 
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