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 Clubblad van voetbalvereniging AVV America 

Maart 2014 , 12e jaargang, 3e editie       ‘t AVV-’tje 
Erelid Hay Poels 

Hay Poels is tijdens de nieuwjaarsreceptie 5 januari jl. tot erelid benoemd van onze  
vereniging. 
Hij heeft zich in het verleden uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. 
Hay is in 1962 bij de vereniging gekomen. Hay is toen gelijk een jeugdleidercursus gaan  
volgen. Enkele tientallen jaren is Hay jeugdleider c.q. jeugdkampleider geweest. 
In 1964 werd ons huidige sportpark in gebruik genomen en Hay werd destijds gevraagd  
om als terreinknecht te fungeren en deze functie heeft Hay 25 jaar uitgeoefend. 

Ook is Hay 25 jaar actief geweest als scheidsrechter zowel voor de KNVB als verenigingsscheidsrechter.  
Daarom heeft het bestuur gemeend Hay te benoemen tot erelid van onze vereniging. 

Alcoholgebruik kantine. 

Op 1 januari is de nieuwe leeftijdsgrens van alcoholgebruik verhoogd naar 18 jaar. In onze kantine word dan ook geen alcohol  
meer geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.  

Trainingen en andere activiteiten buiten het sportpark. 

Onze voetbalactiviteiten vinden plaats op ons sportpark, daar vallen ook de trainingsactiviteiten onder. 
Als elftallen zelf andere activiteiten organiseren buiten de reguliere afspraken/regels/doelen van onze vereniging, b.v. zaaltraining, zullen eventuele kosten 
ook door dit elftal/team gedragen moeten worden. 
Bij incidentele gevallen, kan mits aangevraagd aan het bestuur, van afgeweken worden. 

Trainer Erik van Asten tekent voor 6e jaar bij AVV America 

Trainer Erik van Asten, die al zijn 5e seizoen als trainer bij onze vereniging de selectie onder zijn hoede heeft, heeft zijn contract verlengd met nog een jaar. 
AVV en Erik zijn nog niet op elkaar uitgekeken en gaan verder op de sportieve en prettige samenwerking die er steeds is geweest. Doordat er een flinke 
doorstroming is geweest van de jeugd en ook het komende seizoen het geval zal zijn ziet Erik nog voldoende uitdagingen om met deze selectie verder te 
gaan. Dat dit een goed huwelijk is blijkt wel dat de huidige selectie unaniem achter het besluit stond om zeker nog een jaar verder te gaan met Erik. 

 

 



 

 

Piet Keunen neemt afscheid van AVV 

Na 56 jaar lid te zijn geweest heeft Piet Keunen zich afgemeld bij onze vereniging. Piet was vanaf 1 juni 1957 lid. 
Piet “Bedankt voor je trouwe lidmaatschap bij onze vereniging” 

Nikki Tilleman stopt met het maken van het ‘t AVV,tje! 

Wegens andere bezigheden is het voor Nikki niet meer mogelijk om ons verenigingsblad ’t AVV’tje samen te stellen. 
Nikki heeft dit inmiddels 1,5 jaar voor de vereniging gedaan. Wij willen Nikki bedanken voor haar inzet voor de vereniging en de  prettige samenwerking. 
Het zag er altijd prachtig uit. 

Jacqueline Kleuskens gaat haar taak overnemen. Jacqueline is de moeder van Dian. 
Dian voetbalt in het D-team. 
Wij zijn blij dat ook ouders van onze jeugdleden zich inzetten in het vrijwilligerswerk van onze vereniging.  

‘t AVVtje is nog altijd een niet te weg te denken orgaan voor onze vereniging. 

Jacqueline “Veel succes”! 

Spelregelavond 27 maart in de kantine aanvang 19.30 
 
Bestemd voor alle seniorenleden, A en B spelers, scheidsrechters , (jeugd)leiders en trainers. Ook ouders zijn van harte welkom. 
We hebben Ed Janssen uit Meijel bereid gevonden om deze avond voor ons te  
presenteren. Ed is onder jullie bekend als eredivisie scheidsrechter en heeft tal  
van topwedstrijden geleid.. Hij kan putten uit zijn jarenlange ervaring en er zullen  
beslist memorabele anekdotes aangehaald worden. Ook is er gelegenheid om  
vragen te stellen. Deze avond is bedoeld om kennis te maken met  spelregels en  
ook om deze op te frissen. Dit is een avond die je niet missen mag zowel als  
actieve als passieve voetballer. 

 

 

 

 

 
 
 



Standen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussenstanden per 14-03 
America 3 2e 
America VR1 3e 
America B1 6e 
America 4 5e 
America 2 6e 
America C1 7e 
America 
D1G 10e 
America A1 10e 
America 1 11e 
America 
E2G 4e 
America E1 9e 
America 5 11e 
America F1 1ste 

Topscoorders per 14-03 
Rob Noordijk 18 
Ralf van 
Herpen 18 
Jens 
Kleuskens 15 
Peter Bouten  11 
Marian 
Willems 8 
Paul van 
Lipzig 8 
Roy Janssen 7 
Eefje 
Theeuwen 6 
Steijn Minten 5 
Stephan 
Roelofs 5 
Gerrie 
Mulders 4 



 
 
 
                                      

                                                                         

 

Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie is inmiddels weer gestart en de alle teams hebben de hun eerste wedstrijden (met wisselend resultaat)  
weer gespeeld. Zoals voor de winterstop gemeld is het A2 team opgeheven, deze spelers spelen nu bij de senioren of de A1. Daartegenover staat wel dat 
we na de winterstop een mini-F team in competitie hebben. Voor het verdere verloop van de competitie wensen wij alle teams veel sportief succes. 

Mini F 
Vanaf de winterstop verwelkomen wij Kevin van de Sterren, Stan Derix, Guus Philipsen, Mille van Rengs, Han van Rengs, Tom Jacobs, Roy Hoeijmakers 
en Sven van Heijster in ons mini F team wat onder de bezielende leiding staat van onze nieuwe leiders Wendy Derix en Joris Hoeijmakers (waarvoor veel 
dank). Inmiddels heeft de mini-F zijn eerste toernooitjes gespeeld en willen wij deze jongens veel sportief succes in de verdere voorjaarscompetitie. 

Wedstrijd VVV-Venlo – FC Oss 
Vrijdag 21 maart is AVV America, als partner van VVV-Venlo, uitgenodigd als club van de week bij de wedstrijd van VVV-Venlo tegen FC Oss. Dit houdt in 
dat wij met onze D- en E- teams deze wedstrijd vanaf de tribunes zullen bekijken. Verder zullen 11 E-spelers de spelers van VVV-Venlo en FC Oss voor de 
aftrap begeleiden naar het veld. In de rust zullen 5 spelers uit de D het opnemen tegen de keeper van VVV-Venlo in de penaltybokaal, waarvoor heel veel 
succes gewenst.  

Interlands B en C 
Op dinsdag 15 april bezoekt het C-elftal van Caister High School ons sportpark om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen AVV America C1, twee 
dagen later (donderdag 17 april) zal het B-elftal van dezelfde school een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen AVV America B1. 

Voetbalkamp 
Ook dit jaar wordt er weer een voetbalkamp georganiseerd voor de C, D, E, F en mini-F spelers en wel van vrijdag 11 juli tot en met zondag 13 juli. 
Waarschijnlijk gaat het kamp plaats vinden in Zeilberg. Definitieve locatie zal in de aanmeldingsformulieren vermeld worden welke eind maart/begin april 
aan de spelers uitgedeeld worden. Mochten er reeds vragen zijn dan kunt u bij Tom Ummenthum, Paul Wijnhoven of Mark Geuijen terecht 

Uitbreiding jeugdkader 
Jeugdkader kunnen we niet genoeg hebben, dus nogmaals 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. Momenteel zijn we nog specifiek op zoek naar een trainer voor de C1 welke de trainingen op 
de dinsdagavonden  tussen 18:30 en 19:45 kan verzorgen. 

Aanmelden leden 
Indien iemand vriendjes of vriendinnetjes heeft die mogelijk willen gaan voetballen dan nodigen wij hun van harte uit om eens bij de betreffende 
leeftijdscategorie mee te trainen. Aanmelden hiervoor kan bij de ledenadministratie (Antoinette Poels, ledenadministratie@avvamerica) of bij een van 
onderstaande leden van de jeugdcommissie. Aanmelden als nieuw lid van de vereniging kan ten alle tijden via het aanmeldformulier wat de downloaden is 
via de website www.avvamerica.nl of via de bovengenoemde ledenadministratie.  

Jeugdmededelingen 



 

Seizoen 2014/2015 
Hoewel het nieuwe seizoen nog ver weg lijkt, is de jeugdcommissie alweer begonnen met de voorbereidingen hiervan.  
Belangrijk voor ons is om te weten of er jeugdleden zijn die voornemens zijn om na dit seizoen te stoppen met voetballen.  
Als dit het geval is geef dit s.v.p. even door bij jouw leiders/trainers of bij een van onderstaande leden van de  
jeugdcommissie. Leden die zich daadwerkelijk af willen melden voor volgend seizoen dienen dit te doen, voor 31 mei 2014,  
bij de ledenadministratie. 

Spelers, leiders en ouders kunnen met vragen/opmerkingen over het jeugdvoetbal terecht bij een van de onderstaande leden  
van de jeugdcommissie. 

• 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 vriendelijke groet 
De Jeugdcommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheidsrechterscommissie: Miek van Rens 

 

 

 

 
Noodnummer KNVB  
   
Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie  
en de KNVB. Indien er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor leden van de KNVB een 
speciaal telefoonnummer beschikbaar. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of 
andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Deze hulplijn is 24/7 
bereikbaar via 0800-2299555. Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om 
de orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt Slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de melder 
om het verhaal aan te horen. Wanneer daar behoefte aan is kan de voetbalbond met de (assistent-)scheidsrechter meedenken over mogelijke 
vervolgstappen.  
Aangeraden wordt om dit nummer in je telefoon te zetten, zodat je het snel kunt bellen in geval van nood op of rond het voetbalveld. Alvast bedankt voor je 
medewerking! 
 
Doorplannen van afgelaste wedstrijden   
Vanaf zaterdag 5 april 2014 tot aan het einde van de competitie (inclusie nacompetitie en beker) worden wedstrijden die incidenteel niet doorgaan op 
zaterdag, zondag of tweede Paasdag (ongeacht de reden daarvan) automatisch doorgeschoven en vastgesteld in de daaropvolgende week. In principe 
blijft de aanstelling vanuit het weekeinde dan van kracht.  
De automatische doorschuifregeling geldt voor de volgende landelijke competities:  
� Mannen, Top- en Hoofdklasse 
 � Vrouwen, Topklasse t/m 1e klasse  
� A-junioren, Eredivisie t/m 2e divisie  
� B-junioren, Eredivisie t/m 2e divisie  
� C-junioren, 1e divisie  
� D-pupillen, 1e divisie   
en voor de volgende districtscompetities: 1e t/m 6e klasse standaardelftallen (in de regel naar de donderdagavond)   
Meer informatie over de doorschuifregeling vind je in het Bewaarnummer, hoofdstuk 2.6.6. 
 
Digitaal Wedstrijd Formulier (=DWF) 
Het was al een tijd geleden aangekondigd, maar nu gaat het dan toch gebeuren: het DWF wordt nu ook ingevoerd voor de jeugd in de A, B, C en D-
categorie. Het wordt gefaseerd ingevoerd volgens het volgende schema: 
 
Met ingang van Betreffende categorie 
Zaterdag 29 maart 2014 D-pupillen * comp./ beker 
Zaterdag 12 april 2014 C-junioren * comp./ beker 
Zaterdag 19 april 2014 B-junioren * comp./ beker 
Zaterdag 3 mei 2014 A-junioren * comp./ beker 
 
 
 



 
 
Over het Digitaal Wedstrijd Formulier Het DWF is de vervanger van het papieren wedstrijdformulier.  
De aanvoerders/teamleiders vullen het DWF vullen samen met de scheidsrechter in. 
De verenigingen kunnen zes dagen voorafgaande aan de wedstrijd al invullen wie er deelnemen aan de wedstrijd.   
 
 
Op het DWF staat vermeld:  
- Thuisteam / uitteam: deelnemers aan de wedstrijd, basisspelers en controle spelerspas;  
- Officials: welke officials zijn aanwezig bij de wedstrijd;  
- Wedstrijdverloop: tuchtinformatie (gele en rode kaarten)doelpuntenmakers, uitslag;  
- Vastleggen: uitslag en overige wedstrijdinformatie (speciale wedstrijdstatus, aantal tijdstraffen, tijdelijke staking en eventueel of een wedstrijd niet is 
gestart / uitgespeeld. 
Het DWF op onderdelen verschillend afhankelijk van het type competitie.  
In de B-categorie is het niet nodig aan te geven wie er in de basis speelt, gewisseld wordt en een gele kaart ontvangt. In de A-categorie is het invoeren van 
basisspelers, wissels en gele kaarten wel verplicht. Daarnaast vullen teams in de landelijk georganiseerde klassen in wie de doelpunten hebben gemaakt. 
Voor het DWF is een handleiding beschikbaar. Hierin is de functionaliteit beschreven. Daarnaast kunnen personen die het DWF invullen oefenen met het 
klikmodel A-categorie, klikmodel B-categorie of klikmodel zaalvoetbal.  
In welke categorieën/klasses wordt het DWF momenteel gebruikt in het amateurvoetbal?   
Veldvoetbal  
- Alle teams uitkomende in de categorie A  
- Alle seniorenteams categorie B Met uitzondering van G-elftallen 35+ en 45+-teams op vrijdagavond (overige 35+ en 45+-teams vullen het DWF wel in)   
Directe rode kaart altijd op wedstrijdformulier  
Sinds het seizoen 2013/’14 hanteert de KNVB in de categorie B een tijdstraf van tien minuten bij een (eerste) gele kaart, die vervolgens niet meer op het 
wedstrijdformulier komt te staan. Een tweede gele kaart leidt nog altijd tot rood, al wordt ook deze tweede prent niet meer genoteerd. Een directe rode kaart 
moet echter altijd op het wedstrijdformulier worden vermeld, om meerdere redenen. Voorheen zagen sommige clubscheidsrechters en verenigingen 
redenen om een kaart niet op het wedstrijdformulier te vermelden, bijvoorbeeld omdat een speler na afloop zijn excuses had aangeboden, of omdat het 
doorgeven van de (gele) kaarten ‘niet in de sfeer van de wedstrijd paste’.   
Tijdstrafregeling  
Dit probleem is voor wat betreft gele kaarten niet langer van toepassing, met de komst van de tijdstrafregeling. Gele kaarten komen niet meer op het 
wedstrijdformulier te staan (en kunnen dus evenmin meer leiden tot een latere schorsing). Wel is de straf bij een eerste gele kaart nu direct voelbaar; voor 
de speler zelf én voor het team dat direct tien minuten lang met een speler minder verder moet. Bovendien is de bijbehorende afkoelperiode minstens zo 
belangrijk; vóór de betreffende speler weer onderdeel wordt van de interactie op het veld, heeft hij/zij eerst tot tien kunnen tellen. Lees hier meer info en 
vragen/antwoorden over de tijdstrafregeling.   
Indirect en direct rood  
Bij een tweede waarschuwing (tweede gele kaart) toont de scheidsrechter de speler een rode kaart. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten, eveneens 
zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Als een speler direct de rode kaart krijgt, volgt echter wél de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. 
Overigens krijgen een wisselspeler en de trainer/coach bij een waarschuwing eveneens direct rood.   
Gezag en essentiële rol scheidsrechter  
Het spreekt voor zich dat geen enkele reden legitiem is om de directe rode kaart niet (altijd) op het wedstrijdformulier te zetten. Alleen al om te voorkomen 
dat het gezag van de clubscheidsrechter wordt ondermijnd en hij/zij binnen de vereniging (en door de spelers) niet meer voor vol wordt aangezien. ‘Bij hem 
of haar maakt het toch allemaal niets uit’. Bovendien rijst dan de vraag: waar ligt de grens?   
 
 
 
 



 
 
 
Stelregels  
Kortom, het is essentieel dat de beslissingen van de (club)scheidsrechter worden geaccepteerd en hij/zij zich gesteund  
weet door het bestuur, trainers, leiders, ouders en de aanvoerders van de teams. Alleen dan ontstaat er een sfeer waarbinnen  
het goed vertoeven is. In dit kader een aantal stelregels:  
1. Alle beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd. Daarover geen discussie.  
2. Alle door de scheidsrechter gegeven directe rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld.  
3. Wanneer een clubscheidsrechter er uit veiligheidsoverwegingen voor kiest geen onregelmatigheden op het wedstrijdformulier te  
vermelden, brengt het bestuur van de vereniging zo spoedig mogelijk de afdeling Wedstrijdzaken van de KNVB alsnog schriftelijk op  
de hoogte van de gebeurtenissen. Dat is belangrijk om vervolgstappen te kunnen ondernemen en mogelijke herhaling te voorkomen.  
4. De spelers die een directe rode kaart hebben ontvangen, draaien zelf op voor het betalen van de administratiekosten van deze kaart. Dus niet de club!   
Tuchtcommissie en straffen  
De KNVB kan waarnemers aanstellen bij wedstrijden. Als uit hun rapportage – of anderszins – blijkt dat (een) directe rode kaart(en) niet op het 
wedstrijdformulier is/zijn vermeld, dan wordt een nader onderzoek ingesteld en kan de KNVB aangifte doen bij de tuchtcommissie. In de handleiding voor 
tuchtzaken is verder bepaald dat de volgende straffen kunnen worden opgelegd:  
- een boete van € 125,00 en 1 winstpunt in mindering (vereniging);  
- een ontzegging van de functie van drie tot en met negen maanden (de verantwoordelijken); - een ontzegging van de functie tot en met negen maanden 
(de scheidsrechter).   
Verkeerde of fictieve uitslag op wedstrijdformulier?  
Als aan de hand van verklaringen of een rapportage van de waarnemer of van derden blijkt dat op een wedstrijdformulier een verkeerde of een fictieve 
uitslag is vermeld, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie kan in dit geval straffen opleggen voor de vereniging 
(boete), het team (winstpunt(en) in mindering) evenals een rechtontzegging voor de verantwoordelijken en de scheidsrechter. Overigens ondertekenen na 
afloop van de wedstrijd zowel de scheidsrechter als beide aanvoerders gezamenlijk het wedstrijdformulier.   
Staken altijd melden  
Als bijvoorbeeld een wedstrijd is gestaakt en betrokkenen vermelden dit niet op het wedstrijdformulier, dan zal de tuchtcommissie deze zaak tuchtrechtelijk 
in behandeling nemen. Dit kan mogelijk achterwege blijven als de afdeling wedstrijdzaken binnen twee werkdagen na de wedstrijd een schriftelijke 
verklaring ontvangt van betrokken clubs. Hierin moet ook de reden staan van het niet vermelden van het staken van de wedstrijd op het wedstrijdformulier. 
Bij (ernstig) wangedrag en/of gewelddadigheden doet het districtsbestuur altijd aangifte bij de tuchtcommissie.   
Wedstrijd verplaatsen!  
In principe moeten alle wedstrijden die op het programma staan, worden gespeeld. Alleen in overleg met de tegenstander kan een wedstrijd in categorie B 
worden verplaatst. Aan het eind van het seizoen kan het voorkomen dat een wedstrijd in de categorie B niet meer van belang is voor het kampioenschap, 
promotie of degradatie. Als beide partijen deze wedstrijd liever niet meer willen spelen, kan dit alleen na overleg en met goedkeuring van de afdeling 
competitiezaken van het betreffende district.     
 
Visuele controle categorie B (mannen en vrouwen) 
Sinds 1 januari 2014 geldt de verplichte visuele controle van de spelerspas ook voor wedstrijden in categorie B (mannen en vrouwen). De visuele controle 
biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. 

Met de invoering in de categorie B gaat de volgende fase in van dit actiepunt. Om vooral scheidsrechters en verenigingen te laten wennen aan deze 
procedure is gekozen voor een stapsgewijze invoering. Vanaf 1 september wordt bij de senioren in de categorie A al gewerkt met de visuele controle van 
de spelerspas. Op 1 november kwam daar de categorie A van het jeugdvoetbal bij. 

 



 
 
 
Procedure aangepast 
Wijzigingen in procedure per 1 januari jl. voor zowel categorie A als B 
De visuele controle van de spelerspas is in de praktijk even wennen voor iedereen. Vandaar dat tussentijdse evaluatie  
plaatsvindt.  
Samen met betrokkenen (waaronder de COVS) is een aantal veranderingen doorgevoerd in de uitvoering van de visuele controle. 

� Visuele controle vindt plaats op het veld/in de zaal voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers.  
� Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer gedaan.  
� Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop gecontroleerd.  
� Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden in het veldvoetbal (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen 

plaatsvinden. Dit in overleg te bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters.  

Deze wijzigingen gelden vanaf nu ook voor de categorie A. In de tweede seizoenshelft wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de visuele controle 
spelerspas en de tijdstraf. De uitkomsten van dit onderzoek worden afgewacht. 

Meer informatie? 
Vanaf 1 maart 2014 jl geldt de visuele controle van de spelerspas ook in de categorie B van het jeugdveldvoetbal, inclusief de D-pupillen. 
 
Visuele controle spelerspas JEUGD 
Vanaf 1 maart jl is de verplichte visuele controle van de spelerspas ook van toepassing in de categorie B van het jeugdvoetbal (jongens en meisjes). 
Hiermee treedt de laatste fase in werking van de stapsgewijze invoering van deze maatregel. Per 1 maart is de verplichte visuele controle dus een feit in 
het gehele amateurvoetbal. 

De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk 
competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. 
  
Onderzoek en evaluatie 
De visuele controle van de spelerspas is in de praktijk even wennen voor iedereen. Vandaar dat onderzoek en evaluatie plaatsvindt. Uitkomsten kunnen 
aanleiding zijn voor eventuele aanpassingen in het seizoen 2014/’15. 
  
Een tussentijdse evaluatie over de eerste seizoenshelft heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Samen met betrokkenen zijn de volgende wijzigingen 
doorgevoerd in de uitvoering van de visuele controle. Deze wijzigingen gelden sinds 1 januari van dit jaar. 
• Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers. 
• Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer gedaan. 
• Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop gecontroleerd. 
• Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit is in overleg te 
bepalen door aanvoerders/leiders en scheidsrechters. 
  
 

 

 



Wist je dat……? 

 

Meer informatie 
Eventuele aanpassingen voor het seizoen 2014/’15 worden in samenwerking met betrokkenen vastgesteld en tijdig  
gecommuniceerd.  
Meer informatie over de achtergrond en procedure rondom de verplichte visuele controle spelerspas is te lezen via  
knvb.nl/actieplan (brochure actieplan Tegen geweld voor sportiviteit, brochure maatregelen actieplan en veelgestelde vragen). 

De KNVB stuurt waarnemers naar verenigingen om (ook) onze vereniging vv America te controleren. Mocht de visuele  
controle door de waarnemer niet geobserveerd zijn kan een boete, evt. uitsluiting/tuchtzaak scheidsrechter/aanvoerder  
aan de orde zijn! 

TIP visuele controle aan scheidsrechters en aanvoerders: 

Laat elke speler de pas in zijn hand, naast zijn gezicht houden, een snelle controle kan dan volgen! Geen zoeken meer in mapje waar passen in 
zitten............... 
Succes! 

            

 

- We bij AVV zowel de Prins als de jeugdprins dit jaar in de selectie hadden. 
- Deze voor een geweldige carnaval gezorgd hebben dit jaar. 
- D.P. zijn gehele filmcollectie geschonken heeft aan de Twed. 
- Er voortaan natuurfilms gehuurd kunnen worden bej 2! 
- Pieter Driessen onlangs de trotse vader geworden is van een zoon genaamd: Chiem. 
- We hem hiermee van harte feliciteren! 
- Koen Janssen een huis heeft gekocht op het eind van de wereld. 
- Hij namelijk in Oerlo gaat wonen!!! 
- Roy Pouwels onlangs voor de derde keer vader geworden is van een zoon. 
- Hij hiermee hard op weg is naar een compleet voetbalelftal. 
- We hem hiermee van harte feliciteren! 
- We bij de verd ook een nieuwe papa hebben. 
- Jelle Steeghs namelijk de trotse vader geworden is van een meid genaamd: Chloë. 
- We hem hiermee ook feliciteren. 
- De afgelopen feestavond bij de Viefd minder schandelijk verlopen is dan verwacht. 
- Dit ruimschoots ingehaald gaat worden bij de volgende feestavond in april. 
- De A2 na de winter opgeheven is. 
- Enkele spelers hiervan overgegaan zijn na de A1 of na de selectie. 
- We daar bij de selectie erg blij mee zijn. 
- De B goed vertegenwoordigd was bij de jeugdige turftreiers, met een gedeelte van de raad, maar natuurlijk met Prins Tom 2 en zijn adjudant Nick. 
-  Zij ook tijdens de carnaval onderdeel waren van het centrale duo! 



 
 

- Ze deze keer niet achterin, maar voorop meededen in de polonaise. 
- De meeste jongens als ze niet kunnen trainen zich netjes afmelden, maar dat het ook op een heel sjieke manier  

kan: 
- ‘Ik heb bij deze de beslissing genomen om mij af te melden voor de trainsessie van vanavond. Met als onderbouwing  

hiervan dat mijn hak nog herstellende is, en dus het niet 100% is. Ook ondervind ik morgen een zeer moeilijk scheikunde  
proefwerk waarvoor ik de nodige tijd dus ook moet benutten.  
Ik hoop dat mijn beslissing door de groep geaccepteerd wordt en ik wens jullie allemaal veel plezier vanavond. 
Ik kan u met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mede delen dat ik aanstaande donderdag gewoon als vanouds  
van de partij ben.’ 

- Het zo het dus ook kan. 
- Niels Korver later kan gaan leren voor dokter. 
- Hij na de warming-up aangeeft dat hij de 1e helft niet kan spelen, omdat hij last heeft van zijn knie. 
- Zijn knie wonderbaarlijk genoeg na de rust weer helemaal genezen was, waardoor hij de 2e helft zonder problemen mee heeft kunnen doen. 
- Jaimy Koek na een lange blessure die hem voor de winter aan de kant hield weer fit is en zijn 1e wedstrijd weer gespeeld heeft sinds heel lang. 
- Wij als C1 erg blij zijn dat hij weer mee kan doen. 
- Afgelopen zaterdag de jongens van de mini-p begonnen zijn met hun eerste competitie wedstrijdjes van de Horst aan de Maas competitie. 
- Ze er kei veel zin in hadden allemaal en het ook allemaal heel erg leuk vonden. 
- We ze voor de verdere competitie veel plezier en succes willen wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kampioensteam Senioren 1 
Op de foto van links naar rechts: 
Achterste rij: Chantal, Odette, Maud, Elise, Marloes B., Lisette, Sharon,  
Bart 
Voorste rij: Lotte, Marijn, Linda, Bo, Lenny, Marloes C., Evelien 

 

Het kampioensteam D1 
Op de foto van links naar rechts: 
Achterste rij: Linda, Marjolein, Julie, Helle, Jamie, Merel, Isa, Evelien 
Voorste rij: Silke, Lotte, Wendy, Elvira  

 

 

Korfbalvereniging Erica 



 

 
Eerste kampioenen fusievereniging een feit:  
Na de jeugd D1 behaalt ook de Senioren 1 het zaalkampioenschap! 
Nadat vorig weekend Vonckel Girls/Er/OD/Wh D1 het zaalkampioenschap behaalde, wisten de senioren 1 het succes nog groter  
te maken voor de fuserende korfbalverenigingen Erica uit America, ODOS uit Hegelsom, Vonckel Girls uit Meterik en Wittenhorst  
uit Horst.  
Na een bloedstollend spannende wedstrijd, die zeer gelijk op ging, wist ODOS/Er/VG/Wh 1 zondag het zaalkampioenschap in de  
1e klasse te behalen door met 10-9 te winnen van Geko 1. Een super knappe prestatie! Zeker omdat dit team voor het eerste jaar  
in deze samenstelling speelt. Trainer Bart van der Burgt promoveert hierdoor met zijn dames naar de overgangsklasse. 

 

Dinsdag 11 maart 2014.  

Het was al paar middagen op rij zomers warm geweest (want ja, 20 graden kunnen wij Nederlanders zomers warm noemen) toen het voor de meiden uit 

Horst, Hegelsom, Meterik en America tijd was om de noppen weer onder te binden. Maar een 'normale' eerste buitentraining zou het niet worden, want je 

zag al verschillende korte broeken de kleedlokalen uitkomen (Definitie 'normaal': lange trainingsbroeken, dikke truien en nog nét geen muts op het hoofd). 

Korven opbouwen, warmlopen. Zo, dat was gebeurd. 'Wie het eerst 20 doorloopballen heeft gescoord!' was de kreet die je al gauw over het veld hoorde 
roepen. Na een kwartier gingen de eerste trainingsvesten uit en na een half uur was het alleen de coach nog die met een dikke trui aan de meiden 

probeerde te stimuleren. 'Bij elke gemiste bal heb je voor niets gerend!'. Tja, zij had makkelijk praten...  

Conditie was een woord dat je bij sommige meiden beter niet kon laten vallen, en daarom bracht de coach het vandaag net even iets anders. Drie keer 

zeven minuutjes rennen, en je zou bij de Venloop binnen een uur de finish kunnen halen. Appeltje eitje! Ja, maar dan wel een rot appeltje en een gebakken 

eitje, bleek na de tweede zeven minuten. De spieren wilden allemaal niet meer zo, iedereen had ineens overal last van, en omdat de coach zich dit wel voor 

kon stellen, bleven de beloofde laatste zeven minuten ons bespaard.  

Korven opruimen, platen uit de grond, iedereen nog even z'n vest oprapen waar ie 'm had neergegooid, en hup de douche in. 

Dit belooft een mooi buitenseizoen te worden.  

 

 


