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Seizoen 2014/2015 is afgelopen en de zomer is begonnen! In dit AVV-‘tje vinden jullie de resultaten van alle teams, met als grote 
uitschieters de kampioenschappen van America/Meterik F1 en natuurlijk America 1. Het toetje voor America 1, promotie naar de 4e 
klasse is helaas niet gelukt, maar dat maakt het feest er niet minder om. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van onze consul, Jan Vogelzangs. Zo merken we weer dat vreugde en verdriet dicht bij 
elkaar liggen. 

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. Er zullen dan ook een aantal zaken veranderen. Meer hierover lees 
je verder in dit AVV-‘tje. 

Namens het bestuur willen wij iedereen, alle spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, commissies en overige vrijwilligers, bedanken 
die weer voor een geslaagd seizoen hebben gezorgd. 

 

 



 

 

 

 

Overlijden Jan Vogelzangs 

 

 

Op vrijdag 12 juni bereikte ons het droeve bericht dat Jan Vogelzangs op 50-jarige leeftijd is overleden. 
Hoewel hij nog maar enkele jaren lid was van AVV America, heeft hij toch een diepe indruk op ons achter 
gelaten. Op donderdagmorgen was hij een vaste kracht in het onderhoudsteam. Gewapend met zijn 
bosmaaier zorgde Jan wekelijks dat ons sportpark er netjes bij lag. En als er wat lastigere klussen waren, dan 
had Jan altijd wel het juiste gereedschap om de klus te klaren. 

In 2013 werd Jan consul. Hij voelde zich zeer vereerd met deze verantwoordelijkheid. Bij slecht weer 
besliste hij immers of er wel of niet gevoetbald mocht worden, maar deed dit wel graag in overleg. 

Daarnaast was hij regelmatig langs de lijn te vinden. Als zijn familie op het veld stond, dan kwam Jan kijken. 
Ook bij het eerste elftal was hij een trouwe supporter. 

Helaas ging zijn gezondheid afgelopen jaar sterk achteruit, waardoor hij minder kon doen dan hij eigenlijk 
wilde. Eerst waren het alleen pijnklachten, maar dat weerhield Jan niet van zijn werkzaamheden. Maar 
uiteindelijk won zijn vervelende ziekte van zijn wilskracht. 

Wij wensen Ien en Wendy, maar ook de rest van de familie veel sterke toe in deze moeilijke tijd. 

 



 

 

 

Vacatures 

Een aantal vacatures voor komend seizoen zijn inmiddels ingevuld. Onze hoofdtrainer van de afgelopen 6 seizoenen Erik van Asten 
heeft inmiddels afscheid genomen en zijn opvolger Roel Verberk staat al te popelen om te beginnen. Ook Tim Camps, trainer van de 
twed is gestopt. Etiënne Klerkx neemt zijn taken over. 

Maar binnen onze verenging hebben we meer posities die gevuld moeten worden. Belangrijkste vacatures zijn: 

-‐ Consul 
-‐ Scheidsrechters coördinator/-planner/-begeleider 
-‐ Jeugdkader (zie “Jeugdmededelingen”) 
-‐ Leider 5e elftal 
-‐ Kantine vrijwilligers 

Heb je interesse in één van deze vacatures, meld je dan bij één van de vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@avvamerica.nl. Wil je wat 
anders binnen de vereniging doen? Dat kan natuurlijk ook , graag zelfs! De vrijwilligers maken van AVV America een echte 
vereniging en vele handen maken licht werk. 

Pinnen in de kantine 

Zoals je wellicht wel hebt ervaren bestaat er sinds kort de mogelijkheid om te pinnen in onze kantine. Na een geslaagde pilot is 
besloten om een pinautomaat aan te schaffen om het betalingsgemak in de kantine te verbeteren. Daarnaast zorgt het ook voor meer 
veiligheid vanwege de afname van de aanwezige contanten. 
Een van de eerste reactie op het pinnen was de hiermee gemoeide kosten, want ja pinnen is helaas alles behalve gratis.  
Per transactie moet een bedrag betaalt worden, maar denk bijvoorbeeld ook aan de software, welke zeker in deze tijd,  
up to date moet zijn. 
Gelukkig hebben we een nieuwe sponsor bereid gevonden om deze kosten voor hun rekening te nemen.  
Deze sponsor is Summa Adviesgroep BV (www.summa.nl) 
en dankzij Summa kunnen we allemaal van dit betaalgemak genieten. 
 



 

 

Hertog Jan 

 

Eindelijk is de kogel door de kerk en is besloten na vele jaren de samenwerking met Heineken te beëindigen.  

Betekent dit dat we geen bier meer in de kantine kunnen drinken?  

 

Nee, niet getreurd er is een (goede) vervanger gevonden!! 

 

Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om met ingang van het nieuwe seizoen te kunnen genieten van ons nieuwe biertje. 

Nog even dit: het belangrijkste uitgangspunt voor de onderhandelingen met de nieuwe leverancier was dat we 
dezelfde bierprijs willen blijven hanteren. Omdat we hier samen zijn uitgekomen is na diverse gesprekken de keuze op Hertog Jan 
gevallen.  

 

 

 

 

 



 

 

Status Samenwerking Meterik 

 

Zoals jullie allemaal wel weten zijn we vorig jaar gestart met een samenwerking met SV Meterik. Afgelopen seizoen hebben we reeds 
met enkele jeugd zeventallen samen gevoetbald. Wat in de voorjaarsreeks geleid heeft tot een kampioensteam namelijk 
America/Meterik F1.  
Er zijn door beide besturen enkele vergaderingen samen geweest, wat voor ons als bestuur een positieve kijk op verder samenwerking 
geeft. 

Ook zijn er afgelopen tijd enkele gesprekken geweest met de Gemeente Horst aan de Maas (wethouder Van Rensch) en de voorzitters 
van de beide voetbalclubs, alsmede de voorzitter van de tennisclub. 

Zowel Meterik als America willen graag samen verder gaan, maar wel, zoals we in de gesprekken met de Gemeente hebben aangeven 
op een nieuwe accommodatie. Zowel de voorzitter van Meterik als van America hebben in de gesprekken met de gemeente 
aangegeven dat we niet op een bestaande locatie een nieuwe accommodatie willen zien verrijzen, want we zien dan vrijwilligers die 
we toch hard nodig hebben afvallen. 

Komend seizoen wordt de samenwerking bij de jeugd verder uitgebreid met de D jeugd. 
Ook zijn we naar de brainstormsessie geweest op 27 juni jongstleden die in de aula van het Dendron college werd gehouden. De 
uitkomsten van deze sessie wil de gemeente verder gaan uitwerken. De uitwerking hiervan zal medio 2016 bekend zijn. 

In de gesprekken met de gemeente hebben we aangegeven dat we het nieuwe sportpark graag op de Meteriksebaan / 
Eijkhorsterweg  zien komen te liggen. De  wethouder kon ons geen harde garanties geven maar vond onze samenwerking en plannen 
om samen met de tennisclub America  en voetbalclub Meterik naar een nieuw sportpark te gaan geen slechte keus. De gemeente is nu 
aan zet en gaat onze plannen bij de raad voorleggen samen met de beleidsnota sportaccommodaties die in Juni 2016 gereed moet zijn. 
Voorlopig kunnen we terugkijken op een sportief en leuke samenwerking. 

Komende algemene ledenvergadering willen zowel Meterik als America aan hun leden vragen of we verder kunnen gaan met de 
ingeslagen weg om te komen tot een fusie tussen Meterik en America. 

Wordt vervolg 



 

 

 

 

 

Aanstelling Vertrouwens Contact Personen binnen AVV.  

  Ruim een decennia is Jan v Dongen vertrouwenscontactpersoon geweest voor onze voetbalvereniging  AVV. 

  Vanaf april 2015, hebben Mart Peeters en Jacqueline Coenen deze taak overgenomen.  

  Zoals we allemaal weten, is dokter Jan v Dongen verhuisd naar Culemborg. 

  Hieronder staat beschreven waar de Vertrouwens Contact Persoon voor staat en wat zijn taken zijn: 

  De vertrouwenscontactpersoon van AVV is er voor leden die meldingen of klachten hebben over  

  ongewenst gedrag, zoals: 

  -   Agressie en geweld 

  -   Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

  -   Pesten  

  -   Discriminatie 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 De taken van een vertrouwenscontactpersoon: 

  -   Het verzorgen van de eerste opvang van leden, die zijn lastig gevallen en hulp en/of advies nodig hebben.  

  -   Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 

  -    Bemiddelen tussen twee partijen / samen zoeken naar een oplossing. 

  -    Het doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. 

  -    Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. 

  -    Adviseren en ondersteunen van leidinggevende, zoals bestuur, scheidsrechters, trainers en leiders. 

  -   Registreren van gevallen van ongewenst gedrag. 

Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. 

Er is een geheimhoudingsplicht. 

  We hopen op deze manier de drempel voor onze leden zo laag mogelijk te houden. 

  Bij problemen: aarzel niet en vraag hulp.     Telefoonnummer:  

  Mart Peeters: 4641803 of 06-13422794     Jacqueline Coenen 4640646 of 06-55874016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
JEUGDKADER!!!! 
 
Momenteel zijn er nog een aantal vacatures binnen ons jeugdkader. Daarom bij deze de DRINGENDE OPROEP om je bij ons 
te melden als je op de één of andere manier een betekenis kunt en wilt spelen binnen onze jeugdvoetbalafdeling! Dit kan zijn 
door één of twee keer per week te fungeren als (assistent) trainer, als leider/grensrechter, juniorenscheidsrechter, kantine 
vrijwilliger  etcetera!!! Wij stellen het ook op prijs als je ons in contact kunt brengen met ouders, broers, zussen, ooms, tantes, 
opa en oma´s (ook uit onze buurdorpen) die mogelijk iets voor een team of onze jeugdafdeling kunnen en willen betekenen.  

Op het moment van schrijven van dit AVV-tje zijn wij in elk geval nog op zoek naar:  

 

• Trainers AVV America/RKSV Meterik D1&D2 (donderdag 18:30-19:45) 
• Assistent trainer gezamenlijke E2 (woensdagavond 18:30-19:45) 
• (assistent) Trainer AVV America F2 (woensdag 18:30 – 19:45) 
• Leider(s) AVV America F2 
• Leider/grensrechter AVV America B1 & C1 
 

Lijkt het je leuk om één van deze functies (gedeeltelijk) in te vullen neem dan contact op met Mark Geuijen, 06-44929730, 
jeugdcoordinator@avvamerica.nl 

 
 

 

Jeugdmededelingen: 



 

 

 

Seizoen 2014/2015 is ten einde en alle teams hebben inmiddels ook minimaal 1 toernooi gespeeld als 
afsluiting van het seizoen. Afgelopen seizoen is de samenwerking met RKSV Meterik gestart bij de E 
en F categorie. Terugkijkend op deze samenwerking concluderen beide verenigingen dat deze 
(noodzakelijk geachte) samenwerking vlotjes tot stand is gekomen en dat we zeer positief zijn hoe deze verandering door eenieder 
positief is opgepakt. Wij hebben in de voorjaarsreeks zelfs onze eerste gezamenlijke kampioenschap mogen vieren! Waar het de F2 
voor de winterstop net niet lukte om kampioen te worden is dit AVV America / RKSV Meterik F1 na de winter wel gelukt. Mannen 
nogmaals proficiat. Ook andere teams hebben mooie prestaties laten zien waarbij deze teams allemaal een aantal mooie overwinningen 
hebben geboekt. 

 

Namens AVV bedanken wij alle jeugdleden, ons jeugdkader en de scheidsrechters voor een leuk, gezellig en sportief seizoen en 
wensen wij eenieder een prettige zomerstop en alvast een fijne vakantie toe. Graag zien we jullie allemaal uitgerust en met sportieve 
zin terug na de zomerstop zodat we weer met zijn allen fris aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Eindstanden Voorjaarscompetitie 

 

 

 

 

 

Team Plaats Winst Gelijk Verlies Punten Doelpunten 
Gemaakt 

Doelpunten 
Tegen 

America A1 4de  3 1 3 10 12 12 

America B1 8ste  1 4 4 7 16 22 

America C1 10de  2 1 6 7 14 31 

America D1 5de  4 0 4 12 17 23 

Meterik/America 
E1 

3de  6 1 2 19 23 22 

Meterik/America 
E2 

4de  6 0 3 18 40 23 

Meterik/America 
E3 

3de  6 1 2 19 35 26 

America/Meterik 
F1 

1ste 9 1 0 25 74 5 

America/Meterik 
F2 

4de 6 0 3 18 49 13 



 

 

 

 

• Afsluiting seizoen jeugd  
Ook dit jaar hebben we op de woensdag voor hemelvaart het seizoen voor de jeugd afgesloten met een wedstrijd tussen de jeugdleiders 
en onze A-jeugd. De uitslag van deze wedstrijd is door de jeugdleiders reeds vergeten (duidelijk was dat de A1 er met de overwinning 
vandoor is gegaan). Na de wedstrijd heeft het jeugdkader samen met de A-junioren het seizoen onder het genot van een hapje en een 
drankje afgesloten. Nogmaals dank aan het jeugdkader voor jullie inzet en enthousiasme afgelopen seizoen! 

• Voetbalkamp 
Aankomende zomer gaan we met 31 enthousiaste jeugdleden van vrijdag 10 juli tot en met zondag 12 juli op voetbalkamp in 
Evertsoord. Wij gaan ervan uit dat wij ook dit jaar weer een onvergetelijk kamp tegemoet gaan. Mochten er nog vragen zijn 
m.b.t. het voetbalkamp dan kunt u bij Tom Ummenthun of Mark Geuijen terecht. 

• Teamindelingen & Trainingsschema 
Inmiddels zijn de teamindelingen en het concept trainingsschema met de jeugdleden gecommuniceerd. Het indelen van de teams was 
dit seizoen een behoorlijke puzzel mede doordat de samenwerking met RKSV Meterik is uitgebreid naar de D-categorie. Desondanks 
is het weer gelukt om de teams in te delen en gaan wij volgens seizoen van start met AVV America A1, B1 en C1 en de gezamenlijke 
teams AVV America / RKSV Meterik D1, D2, E1, E2 en F1. De F2 zal dit seizoen enkel uit AVV America spelers bestaan omdat het 
ledenbestand in Meterik in deze klasse te klein is om de spelers over twee teams te verdelen. Vooralsnog blijven de Mini pupillen in 
America voetballen; mogelijk dat we na de zomer met een tweetal Mini pupillen teams aan de competitie deelnemen, hiervoor kunnen 
nog spelers (5-6 jaar) aangemeld worden bij Ellen van Heijster.     

 

Speeldagenkalender Jeugd seizoen 2015/2016  

De competitie voor zowel de junioren als pupillen start op zaterdag 19 september. De bekercompetitie voor de A, B en C staat gepland 
op zaterdag 29 augustus, zaterdag 5 september en zaterdag 12 september. De Zwaluwen Jeugd Actie voor de D, E en F pupillen is 
waarschijnlijk op één van deze zaterdagen. 

 



 

 

 

 

 

 

• Start trainingen 
Zodra de indeling van het jeugdkader rond is zullen de hoofdtrainers/leiders een programma gaan samenstellen voor de voorbereiding 
van het nieuwe seizoen. Trainingen voor de A, B , C, D zullen medio augustus starten. De E, F en mini pupillen zullen vanaf eind 
augustus weer gaan trainen. De bedoeling is om alle jeugdleden medio juli het programma van de voorbereiding toe te sturen. 

• 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, 
ledenadminstratie@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 te downloaden is via de website www.avvamerica.nl of via de 
bovengenoemde ledenadministratie.  

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



 

 

19 april 2015: 

 

Hallo allemaal, 

������Ik ben Teun Schurink en ben 8 jaar.  

Als het even kan ben ik lekker buiten met mijn vriendjes aan het rausen.  

Mijn lievelingseten is pizza of frietjes met veel mayonnaise. 

Ik zit op Jong Nederland en ik voetbal bij de F1Het is supervet om speler van de week te zijn, omdat mijn grote broer Joep in het eerste 
elftal voetbalt. Ook hoop ik dat de Ierst kampioen wordt, dan kunnen we een feestje gaan bouwen met z'n allen. Zet hem op en veel 
succes allemaal! ������ 

Groetjes Teun ������ 

 

 

Speler van de week: 

 



 

 

 

3 mei 2015 

 

Hoi, 

Ik ben Jelle Kersten, ik ben 9 jaar. 

Ik voetbal bij de F1, binnen dit team ben ik de vaste “kiep”.  We hebben een leuk team samen met de jongens uit Meterik. Ook wij zijn 
kampioen geworden, met heel veel goals voor en gelukkig maar een paar goals tegen.  

Mijn hobby’s zijn voetbal, vissen en Jong Nederland. 

Mijn lievelingseten is friet. 

Mijn favoriete voetbalclub is AJAX 

Mijn favoriete spelers zijn: Wesley Sneijder, Arjan Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schone 

Mijn favoriete keeper is: Jasper Cilissen  (ik wil net zo goed als hem worden).  

 

 

Speler van de week: 

 



. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
In het AVV-tje van april jl. hebben wij omschreven wat de VSK commissie zoal doet. 

We hebben als commissie een taakomschrijving gemaakt. Deze taakomschrijving is als volgt: 

De VSK-commissie dient toezicht te houden op het aanwezig zijn van een veilige (sport)omgeving voor alle leden, vrijwilligers, 
werknemers en bezoekers van het sportpark.  De VSK-commissie heeft een adviserende rol en zal  zowel gevraagd als 
ongevraagd advies gegeven aan het bestuur.   
De VSK-commissie baseert haar adviezen op basis van kernwaarden (zie bord ingang sportpark) die de identiteit van AVV 
America vormen.  
De VSK-commissie heeft 3 vaste bijeenkomsten per seizoen, omstreeks begin van het seizoen, rond de winterstop en op het eind 
van het seizoen. Op basis van incident meldingen en/of verzoeken (van bijv. bestuur) kan de commissie vaker bijeen komen 
afhankelijk van de urgentie. 
 

De commissie bestaat uit de volgende leden:         Mart Peeters (commissie coördinator) 
                                                                                 Jacqueline Coenen 
                                                                                 Bernie Holtackers 
                                                                                 Clint Raedts 
                                                                                 Rob van Herpen 
                                                                                 Yoeri Klerkx 
                                                                                 Dirk Lemmen 
                                                                                 Jan Hermans     
 
 
 
 

VSK commissie: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                      
De oplettende lezer van ‘t AVVtje zal opgemerkt hebben dat de samenstelling van de commissie enkele mutaties heeft ondergaan. 
Daniël Pots heeft de commissie jammerlijk moeten vetlaten omdat hij, zoals jullie misschien ook weten, andere drukke 
werkzaamheden heeft. Daniël is van het begin betrokken geweest bij het ontstaan en verdere vorming van de VSK commissie. Wij 
willen hem dan ook hartelijk danken voor zijn inzet in de commissie. 
Om de vereniging zo breed mogelijk te vertegenwoordigen hebben we enkele leden gevraagd om zitting te nemen. Jan Hermans, 
Jacqueline Coenen en Clint Raedts hebben we bereid gevonden om vanuit hun geleding in de vereniging deel te nemen in de VSK 
commissie en denken met de aanvulling van deze nieuwe leden voldoende expertise te hebben om de taken zoals boven omschreven 
goed te kunnen uitvoeren. Zijn hieromtrent vragen of thema’s die betrekking hebben op een Veilig Sport Klimaat kunnen jullie altijd 
contact opnemen met Mart Peeters (4641803 / 0613422794) of andere leden van de commissie. Via de website kan men ook naar de 
commissie mailen. 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
De speler welke in selectie spelen hebben al een informatie avond gehad met de nieuwe trainer – 
technische staf. 
In de selectie zijn volgend seizoen enkele nieuwe spelers: 

• Willem Derks (komt over van Wittenhorst),  
• Sven Houben (A1),  
• Maikel Roelofs (A1)  
• Job Haegens (A1) 

 
De technische staf zal betaan uit: 

• Roel Verberk (trainer), 
• Nick Wijnhoven (leider),  
• Victor Wijnhoven (verzorger),  
• Jack vd Munckhof (trainer),  
• Sven Holtackers (grensrechter)  
• Jordi Holtackers. 
•  

  Verder hebben in Ettiëne Klerkx een nieuwe trainer gevonden voor het 2de elftal.  
  Hier zal geassisteerd worden Daniel Pots (leider) en Sander Bovee (grensrechter) 
  
   Spelers van de lagere elftallen zullen begin juli worden ingelicht in welk elftal ze komen te spelen volgend seizoen. 
   Bernie Holtackers en Marc Verheijen blijven leider van het 3e elftal. 
   Edwin v.d. Homberg en Rob van Herpen worden de leiders van het 4e elftal. 
  

We zijn op dit moment alleen nog op zoek naar een leider voor het 5de elftal.  
Mocht er nog iemand, iemand weten, of interesse, hebben dan horen wij dit graag. 
Dan graag een email sturen naar:  vtz.avvamerica@gmail.com 

Voetbal technische zaken: 

 



  
  
 

 
 
 
 
Vanaf volgend jaar is er nieuwe algemene commissie vtz: 
 

• Senioren: Peter Sanders  
• Jeugd A/B/C: Mark Geuijen 
• Jeugd D/E/F: Ellen van Heijster  
• Dames: vacant  
• Scheidsrechters: vacant 

• Wedstrijdsectretariaat: Jeroen Geuijen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standen: 

 

 

 

 

 

Eindstanden competitie 2014-1015 

  

1	  America	  1	  
	  

1	  SSS'18	  6	  
	  

1	  Kronenberg	  3	  	  	  
2	  S.V.	  Brandevoort	  1	  

	  
2	  Meterik	  3	  

	  
2	  SV	  Lottum	  4	  

3	  Merselo	  1	  
	  

3	  Sparta'18	  4	  
	  

3	  Wittenhorst	  8	  
4	  Holthees	  1	  

	  
4	  America	  3	  

	  
4	  ST	  Griendtsveen/Helenaveen	  2	  

5	  Racing	  Boys	  1	  
	  

5	  Melderslo	  3	  
	  

5	  RKDSO	  3	  
	  6	  RKDSO	  1	  

	  
6	  SV	  United	  3	  

	  
6	  IVO	  7	  

	  7	  RKPVV	  1	  
	  

7	  Wittenhorst	  9	  
	  

7	  Meterik	  4	  
	  8	  Boerdonk	  1	  

	  
8	  S.V.	  Oostrum	  4	  

	  
8	  SVEB	  4	  

	  9	  Hegelsom	  1	  
	  

9	  SV	  Venray	  9	  
	  

9	  Sparta'18	  7	  
10	  SVSH	  1	  

	  
10	  Hegelsom	  3	  

	  
10	  Hegelsom	  4	  

11	  Griendtsveen	  1	  
	  

11	  Sporting	  S.T.	  4	  
	  

11	  America	  5	  
12	  BVV'27	  1	  

	  
12	  SVOC'01	  3	  

	  
12	  Sporting	  S.T.	  5	  

	   	   	   	   	   	  1	  VCH	  4	  
	  

1	  Sportclub	  Irene	  5	  
	  

Dames	  
	  2	  SV	  Venray	  6	  

	  
2	  Wittenhorst	  10	  

	  
1	  Wittenhorst	  VR2	  

3	  SVEB	  2	  
	  

3	  GFC'33	  3	  
	  

2	  3Stormvogels'28	  VR1	  
4	  Meterik	  2	  

	  
4	  Blerick	  7	  

	  
3	  GFC'33	  VR2	  

5	  SV	  United	  2	  
	  

5	  DEV-‐Arcen	  3	  
	  

4	  Holthees	  VR1	  
6	  S.V.	  Oostrum	  3	  

	  
6	  SV	  Lottum	  3	  

	  
5	  Melderslo	  VR1	  

7	  Wittenhorst	  6	  
	  

7	  RKDSO	  2	  
	  

6	  America	  VR1	  
8	  America	  2	  

	  
8	  SV	  Venray	  10	  

	  
7	  BVV'27	  VR1	  

9	  Volharding	  4	  
	  

9	  IVO	  5	  
	  

8	  Heijen	  VR1	  
10	  SVOC'01	  2	  

	  
10	  America	  4	  

	  
9	  Volharding	  VR2	  

11	  Ysselsteyn	  3	  
	  

11	  Melderslo	  4	  
	  

10	  Sporting	  S.T.	  VR1	  
12	  Leunen	  5	  

	   	   	  
11	  SSS'18	  VR4	  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Noordijk Derd 21 
Ralf van Herpen Derd 20 
Jens Kleuskens Ierst 19 
Sven Houben A1 18 
Roy Janssen Twed 14 
Peter Bouten Verd 13 
Peter Janssen A1 12 
Bas Theeuwen Ierst 12 
Bas Janssen Twed 11 
Marleen Bouwman Dames 11 
Teun Schurink F1 10 
Paul van Lipzig Verd 10 
Sil van den Homberg D1 10 
John Minten Veteranen 9 
Peter Cuppen Veteranen 8 
Chris van Rengs F1 7 
Dennis Tielen C1 5 
Ruben Cox D1 5 
Yvon van Duuren Dames 4 
Ted Verbers C1 4 
Bjorn Cuppen B1 3 
Sem Peeters B1 3 
Stephan Roelofs Viefd 2 
Dominiek Viefd 1 
Voorjaarscompetitie     
	  	   	  	   	  	  



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Eindstand Stand 
America 1 1e 
America/Meterik F1 1e 
America/Meterik E3 4e 
America 3 4e 
America A1 4e 
America/Meterik F2 4e 
America D1G 5e 
America Dames 1 6e 
America B1 8e 
America 2 8e 
America/Meterik E2 9e 
America C1 10e 
America 4 10e 
America/Meterik E1 10e 
America 5 11e 



 
 
 
 
 
 

 
 

- Bij het derde elftal iedereen gescoord heeft op Stef, Jeroen en Tom na 

- We de eigen goal van Jeroen natuurlijk niet meetellen. 

- Jan D. en Rob N. allebei de trotse vader geworden zijn van een 2e dochter. 

- Ze nu volgens leider Bernie automatisch goede voetballers zijn. 

- Willem Gielen afscheid genomen heeft van AVV en de Verd. Hij tijdens zijn afscheid partij zijn Spaanse chicka mee nam.  

- Zij door de Verd goedgekeurd is, en het mede daarom jammer is dat Willem ermee stopt. 

- Peter B de hint van de Pul tijdens de laatste derde helft waarschijnlijk niet gesnapt heeft.  

- Hij daarom in de zomerstop weer flink aan zijn conditie gaat werken.  

- Hij dit eigenlijk niet nodig heeft, omdat hij toch wel topscorer van de verd wordt.  

- Ed oet Horss gestrikt is als leider van de Verd.  

- Hij als dank 'for free' aan de BBQ mee mocht doen.  

-  RvH dit keer de welkomstdrankjes verzorgde.  

- Hollie daar een dag later lichtelijk iets van merkte.  

- De Viefd periodekampioen geworden is. 

- Ze deze uitzonderlijke prestatie neergezet hebben in de laatste periode. 

- Rob van den Homberg bij de afsluiting van de A een hole in one wist te scoren. 

- Dit gebeurde op een baan waar dit nog nooit voorgekomen was. 

Wist je dat: 



 

 

 

 

 

 

- Sommige A-spelers beter zijn in beer-pong dan footgolf. 

- Davy daags erna zijn voetbalschoenen kwam halen, die gewoon thuis lagen. 

- Sil v/d Homberg heeft als gastspeler van de D1 twee doelpunten voor de C gemaakt, zijn broer Sil heeft als gastspeler 

   vanuit de B1 1  doelpunt gemaakt. 

- Sil en Siem van de Homberg er persoonlijk voor gezorgd hebben dat de C1 zijn wedstrijd won van Sparta/Kronenberg. 

- Ze beiden namelijk allebei 1 goal maakten en ze normaal hun wedstrijden voetballen bij de D en B 

- De C ze hiervoor erg dankbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
De redactie van het AVV-tje wenst iedereen een hele mooi zomer vakantie. 
 
 
 

 
 
KOPIJ INLEVEREN VOOR OF OP VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015!!! 
  
 
 
 


