
Bestuursmededelingen 

   

 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

December 2013, 11e jaargang, 2e editie       ‘t AVV-’tje 
Slotconcert Rowen Hèze  
Het slotconcert van Rowwen Hèze heeft dank zij de inzet van verschillende leden en  
sympathisanten ruim €2000,00 opgeleverd wat een mooie bijdrage is voor onze clubkas.  

Wij willen deze dan ook hartelijk danken voor hun bereidwilligheid en inzet.  

Mutaties  
Walter Peeraer heeft ons te kennen gegeven te willen stoppen als vrijwilligerscommissie- 
lid en ledenadministrateur. Hij kan zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het  
vrijwilligerswerk om dit goed te kunnen doen. Inmiddels hebben we Antoinette Poels bereid gevonden om de ledenadministratie  
van Walter te gaan overnemen. Walter heeft te kennen gegeven wel als back Up inzetbaar te zijn.  

Vrijwilligersbeleid traject VSK  
Het traject dat we met ondersteuning van de KNVB doen is 4 dec. jl. voortgezet. Er zijn inmiddels al mooie resultaten behaald.  
Er zijn al meerdere leden die actief in verschillende commissies vrijwilligerswerk doen. Wij willen daardoor bereiken dat  
onze vereniging door veel meer personen gedragen wordt en met deze vrijwilligers een Veilig Sport Klimaat te creëren.  
Als je interesse hebt om ook om wat voor manier dan ook mee te doen mee te brainstormen neem dan contact op met Chantal v/ Homberg,  
je kunt dan actief mede bepalen hoe onze vereniging er in de toekomst gaat uitzien.  

Veiligheid  
De donkere maanden zijn weer aangebroken en we willen jullie erop wijzen om de verlichting van de fiets in orde te hebben en bij het sportpark over te 
steken op de daarvoor bestemde plaats. De ouders van onze jeugdleden willen we vragen daarop te controleren en de kinderen daarop te wijzen.  

Het komt weer regelmatig voor dat de doelen niet conform de regels weggezet worden na training. Wij willen de verantwoordelijke (voetballers, trainers, 
leiders) erop wijzen dat de grote doelen na de training plat gelegd moeten worden en de kleine doelen middels een slot op de voor deze bestemde plaats 
vastgezet dienen te worden.  

Jeugd commissie  
We zijn verheugd dat de jeugdcommissie een definitieve vorm heeft gekregen.  
Hoe de structuur van deze commissie is wordt in de mededelingen jeugdcommissie uiteengezet. Zij zeggen met vol enthousiasme aan de slag te gaan en 
wij kunnen dit allen maar beamen want ze zijn al vol enthousiasme bezig. Ellen, Mark, Jeroen veel succes.  

 

 



Standen 

 

 

Roken 
Er is door een van onze leiders gevraagd of er gerookt mag worden in de dug out want hij werd door een van onze  
scheidsrechters daarop aangesproken tijdens een wedstrijd. De scheidsrechter heeft correct gehandeld want de  
voorschriften van de KNVB luiden als volgt:  

Het is voor personen die zich in de dug-out mogen begeven verboden in de dug-out of in de directe omgeving daarvan  
te roken. Van deze voorschriften willen en kunnen wij natuurlijk niet afwijken en vragen de leiders trainers en voetballers hieraan te voldoen.  

 
 
 
 
 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tussenstanden per 25-11 

America 3 2e 

America VR1 3e 

America B1 3e 

America 4 4e 

America 2 5e 

America A2 5e 

America C1 7e 

America 
D1G 8e 

America A1 9e 

America 1 9e 

America 
E2G 9e 

America E1 10e 

America 5 11e 

America F1 11e 

Topscoorders per 25-11 

Nick Janssen 21 

Bas 
Theeuwen 9 

Arno van 
Lipzig 6 

Jens 
Kleuskens 6 

Roy Jansen 5 

Peter 
Cuppen 5 

Jan van 
Doremaele 5 

Luuk van 
Herpen 5 

Teun 
Schurink 4 

Sven 
Houben 4 

Dennis 
Tielen 4 



 
 
 
 
                                      

                                                                         

 

Zoals in het vorig AVV’tje gemeld heeft AVV America vanwege het stoppen van Bart Hermans als jeugdcoördinator en  
Antoinette Poels als jeugdsecretaris een vernieuwde jeugdcommissie. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om  
de nieuwe jeugdcommissieleden voor te stellen: Mark Geuijen, Ellen van Heijster en Jeroen Geuijen.  

In vergelijking met de vorige jaren is, onder het mom van vele handen maken licht werk, gekozen om de commissie uit te breiden zodat taken over 
meerdere personen verdeeld kunnen worden. Onderstaand de taakverdeling zoals deze nu is zodat jullie als speler, leider en ouder met 
vragen/opmerkingen over het jeugdvoetbal contact op kunnen nemen met de juiste persoon.  

* Coördinator ABCD en aanspreekpunt voor voetbaltechnische zaken is Mark Geuijen (bereikbaar via 06-44929730 of jeugdcoordinator@avvamerica.nl)  

* Coördinator EF & mini- F en aanspreekpunt voor organisatorische zaken is Ellen van Heijster (bereikbaar via 077 4642660 of francoisenellen@gmail.com)  

* Jeugdsecretaris en wedstrijdsecretariaat: Jeroen Geuijen (bereikbaar via 06-36314072 of jeugdsecretaris@avvamerica.nl)  

Met vol enthousiasme gaan wij aan de slag om samen met ons kader van trainers en leiders de jeugd van America de mogelijkheid te voetballen onder het 
motto ´met plezier presteren we het meest´.  

Tot slot willen wij Bart Hermans en Antoinette Poels nogmaals hartelijk danken voor hun inzet van de afgelopen jaren.  

Jeugdcommissie AVV America  

Najaarscompetitie  

Wij zijn deze najaarscompetitie gestart met 3 pupillen teams (F1, E1 en E2) en 5 junioren teams (D1, C1, B1, A1 en A2). Deze competitie nadert 
momenteel zijn ontknoping en we kunnen vast stellen dat de junioren teams over het algemeen hun wedstrijdjes winnen en daarmee op een mooie plek in 
de middenmoot staan. Positieve uitzondering hierop is de B1, welke een tijdlang trotse koploper is geweest en nog steeds meedoet om het kampioenschap. 
De pupillen blijken alle drie in een zware competitie ingedeeld te zijn waardoor zij een aantal wedstrijden kansloos waren voor de overwinning, desondanks 
hebben deze teams toch enkele punten kunnen pakken.  

 

 

 

Jeugdmededelingen 



 

 

Winterstop  

Met het naderen van de ontknoping in de najaarscompetitie staat ook de winterstop voor de deur. Afhankelijk van  
inhaalwedstrijden en de start van de voorjaarscompetitie zullen de teams een aantal weken niet trainen  
(rondom de feestdagen is zijn de sportvelden sowieso gesloten). Tijdens de winterstop organiseren wij voor alle teams een  
intern zaalvoetbaltoernooi, wordt door de B, C, D, E en F deelgenomen aan het KNVB- winterfutsal en kunnen trainers/leiders  
met hun team nog een eventuele winteractiviteit plannen. Het winterprogramma wordt binnenkort door de betreffende trainers/leiders  
aan de teams bekend gemaakt  

Vriendjestrainingen  

Afgelopen weken zijn bij de F- jeugd en de mini- F een aantal vriendjestrainingen georganiseerd waarbij onze spelertjes een vriendje of vriendinnetje 
mochten uitnodigen om mee te trainen om zo kennis te maken met het voetbalspelletje. Dit heeft er mede toe geleid dat we momenteel voldoende 
aanmeldingen hebben om na de winter met één team aan de mini- F competitie deel te gaan nemen.  

Voorjaarscompetitie  

Zoals bovenstaand genoemd gaan we met een nieuw team aan de mini- F pupillen competitie deel nemen. Daartegenover staat wel dat we hebben moeten 
besluiten om de A2 na de winter niet meer in te schrijven voor de voorjaarscompetitie. Het is gebleken dat, mede door een aantal blessures, het aantal 
spelers in de A- jeugd niet toereikend was om wekelijks twee teams op de been te brengen. Het gevolg hiervan is dat een aantal spelers uit de A- jeugd 
vervroegd zal doorschuiven naar de senioren. De voorjaarscompetitie start op 22 februari 2014.  

Uitbreiding jeugdkader  

Jeugdkader kunnen we niet genoeg hebben, dus bij deze wederom de oproep om je bij ons te melden als het je leuk lijkt om op zaterdag of doordeweeks 
met de jeugd aan de slag te gaan als trainer, leider of scheidsrechter. Voor na de winterstop zijn we nog specifiek op zoek naar een trainer voor de C1 
welke de trainingen op de donderdagavonden tussen 18:30 en 19:45 kan verzorgen.  

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechterscommissie: Miek van Rens 

 

 

 

 

Invoering spelregelbewijs voor B junioren in seizoen 2014-2015!  

Voetballers van jongs af aan vertrouwd maken met de regels geeft volgens de KNVB meer inzicht in en begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. 
Samen met de verenigingen gaat de KNVB jeugdspelers van jongs af aan in aanraking brengen met de spelregels van voetbal.  

Wat levert dit spelregelbewijs op?  

Meer begrip voor de scheidsrechter en, dankzij een betere spelregelkennis, minder ‘onterechte’ meningsverschillen die kunnen leiden tot agressiviteit op 
het veld. Het bewijs is vanaf de eerstvolgende generatie B- junioren vereist om te mogen blijven voetballen in KNVB- competitieverband.  

Hoe gaat zo’n toets er in grote lijnen uitzien?  

De concrete invulling van de spelregeltest is nog in ontwikkeling. De bond richt zich eerst op een online oefenomgeving op voetbal.nl, waar jongeren op een 
leuke en aantrekkelijke manier kunnen oefenen en (beter) bekend kunnen worden met de regels, daarbij ook ondersteund door ‘spelregelambassadeurs’. 
Het formele testmoment komt later; de KNVB ziet het seizoen 2013/’14 als een ‘opleidingsjaar’ voor de jongeren. Zij en de verenigingen krijgen dit 
voetbaljaar dus de kans om alvast de spelregelkennis op te schroeven.  

Waarom alleen voor de B- junioren? Of ook de rest voor alle jeugdspelers, zo ja wanneer?  

Spelregelkennis is van groot belang. Het bevordert het begrip voor de scheidsrechter en respectvol gedrag. We hebben in Nederland circa 80.000 B- 
junioren. Alle spelers leren al van jongs af aan de spelregels kennen, waarbij zij vanaf de B- junioren een bewijs moeten halen dat zij inderdaad over de 
betreffende kennis beschikken.  

Word wellicht door de KNVB vervolgd…………………………..  

 

 

 

 

 

 



Wist je dat……? 

 

            

 

* Joey Derix moeite heeft om wakker te blijven en om 13.30 op de club moet zijn en om 14.20 dan echt er pas is  

* Koen Houben tegen de Kronenberg een ware pechdag had, telefoon uitwassen en tas met shirts vergeten en zijn broer ook niet  
altijd even wakker is en vergeet te rijden  

* Bas Janssen de ware dancing queen van de club is en zich iedere zaterdag en soms ook nog op de zondag laat zien op de dansvloer  

* En niet beroerd is hiervoor de nodige kleren uit te trekken  

* Pieter Driessen zich een waardig aanvoerder toonde bij het uitduel met Arcen  

* Hij om 08.00u eerst onze keeper in Horst kon gaan halen die om 07.00u al wanhopig paniek zaaide op de Twed app na een nachtelijke escapade!  

* En na de wedstrijd met Wasbear, die tegenwoordig ook kapot kan, naar de huisartsenpost kon  

* Wij hem hiervoor hartelijke danken!  

* Het bij de derd lastig is om allemaal op tijd te komen  

* Hierdoor de pot voor de bbq op het eind van het jaar al aardig gegroeid is  

* Rick Peelen moeite heeft met de nieuwe smartphones  

* Hij de wintertijd ook nog maar zelf op de telefoon instelde  

* Hij hierdoor de klok 2 uur vooruit gezet had  

* Hij thuis in bed 2 keer moest nadenken hoe laat het was toen hij opgebeld werd  

* De derd met smacht op de shirts zat te wachten op de club  

* We bij de F Steijn Minten al een aantal wedstrijden missen vanwege een arm breuk en we hopen dat hij na de winter ons weer kan versterken  

* We hem nog een voorspoedig herstel wensen  

* We bij de F ook sinds kort teamgenootje Sem Alards missen vanwege een beenbreuk  

* We Sem heel veel beterschap wensen!  



Sanders hoekje 

 

 

 

 

Raadsels:  

1) Waarom loopt een Belgische autodief naast de snelweg als hij is ontsnapt?  

2) Welke salade helpt het beste tegen jeuk?  

3) Wat is de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier?  

Helicopterles  

Een Belg heeft vliegles in een helikopter. Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” Instructeur: “Voor de ventilatie.”  
Belg: “Dat geloof ik niet.” Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien hoe snel je het benauwd krijgt!”  

Verkeerde email 

Een getrouwd stel besloot op vakantie te gaan naar een strand aan de Caribische zee in hetzelfde hotel waar ze 20 jaar geleden op huwelijksreis waren. 
Vanwege arbeidsproblemen kon de vrouw niet direct mee met haar man en zou een paar dagen later komen.  

Toen de man aankwam in zijn hotel, zag hij dat er een computer met internet-verbinding aanwezig was. De man besloot een e-mail naar zijn vrouw te 
sturen, maar verwisselde zonder er erg in te hebben 1 letter in het adres.  

De mail kwam bij een ander terecht, en wel bij een weduwe die net terug kwam van de begrafenis van haar man. Zij ging haar e-mails doorlezen en viel 
direct flauw. Toen haar zoon thuiskwam, vond hij zijn moeder op de grond bij de computer. Op het scherm las hij het volgende bericht:  

"Beminde echtgenote, Ik ben goed aangekomen. Waarschijnlijk zul je je verwonderen vanwege dit bericht via de e-mail, maar er is nu hier een computer en 
men kan boodschappen versturen naar geliefde personen. Bij mijn aankomst heb ik me ervan verzekerd dat alles is voorbereid voor jouw aankomst 
aanstaande vrijdag. Ik wil je snel zien en hoop dat je reis net zo kalm zal zijn als de mijne.  

P.S. Neem niet teveel kleren mee, want het is hier een helse hitte!!  

Tot vrijdag schat."  

 

 

 

 



Speelster van de week 

 
 

 

 

 

Hallo,  

ik ben Lynn Schurink en ben 9 jaar en zit in groep 6.  

Mijn hobby’s zijn volleybal en natuurlijk voetbal. Ik speel in de E2 en ben het liefst verdediger.  

Verder ben ik gek op dansen en zingen en lekker chillen.  

Ik ben dol op pannenkoeken en frietjes. Ik vind het heel leuk om bij mijn oudere zus in het team, speelster van de week te mogen zijn.  

Groetjes Lynn  

Ik vond het heel leuk om speler van de week te zijn. Het was gezellig met jullie allemaal. Het warm lopen voor de wedstrijd en de aftrap was wel een beetje 
spannend. 

Bedankt voor de bal en het mooie certificaat. Heel apart om dit samen met mijn grote zus te mogen doen. Veel voetbalplezier nog verder! 

Groetjes Lynn Schurink  

 

 

 

 

 

1) Dat is de vluchtstrook  

2) Krabsalade  

3) Vanaf de hals naar boven zit er niets meer in.  

 

Oplossingen raadsels 



 

 

 

We zijn nu al een tijdje gefuseerd aan het korfballen, en hebben de eerste helft van het buitenseizoen er al op zitten.  
Je leest ook al op verschillende plaatsen reacties van de besturen van de vier verenigingen. Maar wat vinden de speelsters  
eigenlijk zelf van de fusering? En wat zijn hun ervaringen? Dat vroeg ik me af, en ik heb een tweetal dames bereid gevonden  
een reactie op deze vragen te geven.  

Speelster: Milou van Herpen  

Leeftijd: 12 jaar  

Team: C1  

Club: Erica  

“In het begin vond ik het idee minder. Ik dacht, nieuwe mensen, daarvan weet je nooit hoe dat zal gaan lopen. Wel vond ik het leuk om nieuwe mensen te 
leren kennen en nieuwe vriendinnen te maken. En uiteindelijk is het natuurlijk goed om samen te gaan. Zo kunnen we met z’n allen blijven korfballen. Het 
leuke van het samengaan vind ik nu dat je van elkaar dingen kunt leren. Dingen die andere meisjes van hun vorige trainsters geleerd hebben die wij nooit 
gedaan hebben en andersom ook.”  

Speelster: Marèl van Osch  

Leeftijd: 16 jaar  

Team: A1  

Club: Wittenhorst  

“Ik heb het idee al vanaf het begin leuk gevonden. Ik vond het jammer dat er zoveel negatieve reacties uit verschillende hoeken kwamen. Ik vind het vooral 
leuk dat je eens met meiden aan het korfballen bent waar je anders nooit mee samen in één team zou hebben gezeten. Ook is het niveau een stuk hoger 
dan in mijn vorige team. Ik vind het nu leuker dan voorheen, en dat heeft ook veel met het niveauverschil te maken denk ik. Ik ben blij dat de clubs deze 
stap gezet hebben, en ik hoop dat we nog jaren mogen genieten van de fusering!”  

 

 

 

 

Korfbalvereniging Erica 



 

 

Feestelijke overdracht van de eindrapportage van de fusiecommissie op 28-10-2013.  

Op 28 oktober was het dan zover. In aanwezigheid van alle besturen en genodigden werd de eindrapportage van de  
fusiecommissie overhandigd aan de 4 samenwerkende verenigingen. De eindrapportage werd voor elke vereniging door  
het lid die als langste bij de korfbalvereniging haar lidmaatschap had lopen in ontvangst genomen. De overdracht van de  
eindrapportage voor kv Erica werd in ontvangst genomen door de Nellie Hermans, samen met Liesbeth Steeghs en  
Mia Lemmen. Helaas was Wies Kleuskens verhinderd.  

Het was een gezellige avond en vanuit Erica willen we ook alle sponsors bedanken die op deze avond aanwezig waren.  

Als dank voor al hun werk, adviezen en ondersteuning kreeg de fusiecommissie een trappen en happen arrangement  
aangeboden vanuit de 4 verenigingen.  

Bestuur kv Erica.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel  

Graag nodigen we jullie uit leden, partners, ouders, sponsoren en sympathisanten voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2013. Vanaf 14.00 uur 
heffen we met elkaar het glas in de kantine van AVV aan het sportpark Erica. We blikken terug op 2013 en we kijken vooruit wat we in 2014 kunnen 
verwachten. Tevens wensen we jou en je familie fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2014!  

Namens bestuur AVV America  

 

 

 


