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Terugblik en de toekomst 
Het seizoen 2015-2016 zit er weer op. Sommige spelers hadden nog graag doorgespeeld, voor anderen kwam het einde van het seizoen goed uit. Met name aan 
het einde konden we merken dat het intensieve programma zijn tol eiste. Een kampioenschap zat er in het voorjaar niet meer in, maar we hopen dat iedereen 
toch een leuk sportief seizoen heeft gehad. 
De velden hebben nu rust tot eind juli/begin augustus. Dan beginnen de eerste teams weer met trainen en oefenwedstrijden. Dat wil niet zeggen dat we in die tijd 
niets doen. Veel zaken gaan gewoon door, zoals het onderhoud van het sportpark, uitwerking van de samenwerkingsplannen en de overige voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen. 
Hoewel de teamindelingen inmiddels (zo goed als) rond zijn, zoeken wij op verschillende plaatsen nog vrijwilligers. Hierover lees je meer in dit AVV-tje. 
Samen kunnen we dan van het nieuwe seizoen een groot succes maken. 

Samenwerking RKSV Meterik – AVV America 
De werkgroep SAAM draait inmiddels op volle toeren. Zij zijn inmiddels versterkt met Thijs Wagemans, een specialist op het gebied van fondsen en structuur. 
Tot nu toe hebben zij zich met name bezig gehouden met het inwinnen van informatie: spreken met betrokken partijen, partners en stakeholders, ophalen van 
ervaringen (onlangs gerealiseerde samenwerkingen) en het doornemen van documentatie (regelgeving, overheid, sportbonden), etc. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep SAAM ontwikkelt, om de gestelde ambities uitvoerbaar te maken, nu: 
(1) een plan van aanpak 
(2) een voorstel voor een levensvatbaar traject 
(3) de onderbouwing van een gedegen project 
(4) een uitwerking van de benodigde projectorganisatie 
(5) bepaling locatie 
Het doel is om dit in september klaar te hebben, zodat wij het in de Algemene Ledenvergadering kunnen behandelen. In oktober wordt het plan, mits 
goedgekeurd door de betrokken partijen, aangeboden aan de College van B&W. 
Inmiddels heeft ook de werkgroep Accommodatieplan America in hun aanbevelingen aangegeven de plannen voor een nieuw sportpark te ondersteunen. 
Helaas heeft de korfbalvereniging Oxalis aangegeven nu toekomstplannen voort te willen zetten op het sportpark van Hegelsom. De tennisvereniging TC 
America beraadt zich nog of zij meegaan naar het nieuwe sportpark. 

Over de samenwerking van de jeugd van America en Meterik lezen jullie verderop in dit AVV-tje mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
AVV America is op zoek naar een nieuwe penningmeester.  
Ben of ken je een penningmeester die zich voor deze bestuur functie zou willen inzetten laat het dan weten aan de huidige penningmeester (Arjan Wijnhoven) 
die is te bereiken op nummer 06-43416505 
 
 
 
Wij willen graag bij onze leden onder de aandacht brengen dat de mogelijkheid aanwezig is bij AVV America om inkt en toner cartridges in te 
leveren. 
De mensen die willen dat de cartridges milieu vriendelijk afgevoerd c.q. gerecycled worden kunnen deze bij AVV America inleveren.  
AVV America krijgt hiervoor een kleine vergoeding, plus we zijn goed bezigvoor ons milieu. Mensen en ook ondernemers uit America mogen de cartridges bij 
mij Johan Ummenthun 
inleveren als er niemand op het sportpark aanwezig is. 
 
 
 
Ook dit jaar zoeken we weer vrijwilligers die namens AVV America een handje willen helpen tijdens het slotconcert van Rowwen Hèze, op vrijdag 4, zaterdag 
5 en zondag 6 november.  Wil je meehelpen geef je dan op via slotconcertcoordinator@avvamerica.nl.   
 
 
 
 
Op 9 april is er bij ons B-elftal een voorval geweest waardoor de tegenstander erg respectloos met onze eigendommen is omgegaan. De manier hoe dit voorval 
is opgelost door het team gaf aanleiding voor enkele ouders voor het volgende compliment: 
 

Bij deze willen we graag de spelers van het B-team van AVV America bedanken, voor het feit, dat er spelers zijn die 
oplettend zijn en dingen gezien hebben die betuigen van geen respect voor andermans spullen. De spelers hebben goed 
gehandeld en we geven ze hiervoor een groot compliment. 
  



 

 

 

 

Seizoen 2016/2016 is ten einde en alle teams zijn inmiddels aan een welverdiende zomerstop begonnen. In de voorjaarscompetitie is geen van de teams 
kampioen kunnen worden, onderstaan de eindstanden van de verschillende teams 

Eindstanden Voorjaarscompetitie 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deelname aan Fair-Play competitie (uitslagen 1-0, 1-1 of 0-1) 

 

Team Plaats Winst Gelijk Verlies Punten Doelpunten 
Gemaakt 

Doelpunten 
Tegen 

America A1 7de  1 1 5 4 11 20 

America B1 8ste  3 1 5 10 18 27 

America C1 9de  2 0 7 6 19 35 

America/Meterik D1 5de  3 1 4 10 15 17 

America/Meterik D2 9de  3 0 6 9 22 25 

America/Meterik E1 6de  4 1 3 13 32 29 

America/Meterik E2 8ste  1 1 6 4 19 36 

Meterik/America 
F1* 

9de  5 2 2 17 7 4 

America/Meterik 
F2* 

10de  0 1 8 1 1 9 

Meterik/America 
F3* 

5de 5 1 3 16 6 4 

Jeugdmededelingen: 



 

 

 

 

 

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 terug na de zomerstop zodat we weer fris aan het nieuwe seizoen 
kunnen beginnen.  

 

• Afsluiting seizoen jeugd  
Ook dit jaar hebben we met het jeugdkader het seizoen afgesloten met een wedstrijd tegen onze A-jeugd. Dit seizoen is deze wedstrijd geëindigd in een 
klinkende overwinning van de jeugdleiders! 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! Tot slot wensen wij onze A-spelers die de overstap 
naar de senioren maken heel veel succes volgend seizoen. 

 

• De Laatste Derby 
In het kader van de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van AVV America en RKSV Meterik zijn bij de jeugd de laatste derby´s tussen beide dorpen 
gespeeld. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en om de samenwerking ludiek te starten is woensdag 1 juni (tussen de onweersbuien door) de laatste 
derby tussen de A, B en C teams van America en Meterik gespeeld. De uitslagen van alle teams zijn bij elkaar op geteld en helaas hebben we als AVV America 
de overwinning van deze laatste derby aan RKSV Meterik moeten laten.  

 

• Voetbalkamp 
Aankomende zomer gaan we met 24 enthousiaste jeugdleden van vrijdag 8  juli tot en met zondag 10 juli op voetbalkamp in Evertsoord. Wij gaan ervan uit dat 
wij ook dit jaar weer een onvergetelijk kamp tegemoet gaan. Wij zijn voor enkele dagdelen nog op zoek naar KAMPLEIDING, mocht je ons willen helpen dan 
meld dit even bij Tom Ummenthun of Mark Geuijen. Ook voor andere vragen over het kamp kun je bij deze personen terecht. 

  

 



 

 

 

 

• Teamindelingen & Trainingsschema 
Inmiddels zijn de teamindelingen en het concept trainingsschema met de jeugdleden gecommuniceerd. Aankomend seizoen gaan wij deelnemen met 2 A-teams, 
2 B-teams, 1 C-team, 1 D-team, 3 E-teams en 2 F-teams. Tot slot zullen nog een aantal (gezamenlijke) mini-pupillen teams aan de competitie gaan deelnemen. 
Voor deze teams kunnen nog spelers (5-6 jaar) aangemeld worden bij Ellen van Heijster. 

 

•  Teamaanduidingen KNVB seizoen 2016/2017 
Met ingang van aankomend seizoen gaat de KNVB andere (meer internationale) teamaanduidingen hanteren voor de verschillende leeftijdscategorieën. Deze 
aanduidingen geven de leeftijd van spelers in het team aan; onze A teams zullen volgend jaar aangeduid worden met O19-1 en O19-2, onze B-teams met O17-1 
en O17-2, ons C en D team respectievelijk met O15-1 en O13-1. De 3 E-teams worden aangeduid met O11-1, O11-2 en O11-3 en de 2 F-teams O9-1 en O9-2. 

 

• Speeldagenkalender Jeugd seizoen 2015/2016  
De competitie voor zowel de junioren als pupillen start op zaterdag 24 september. De bekercompetitie wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 10 september, zaterdag 
17 september en zaterdag 29 oktober. De volledige speeldagenkalender is te vinden op www.avvamerica.nl of www.knvb.nl.  

 

• 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 zullen medio augustus starten. De D, E, F en mini pupillen zullen begin september, zodra het schooljaar is gestart, beginnen met 
trainen. 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

• 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.nl) 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 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 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

   

 
 

 

 

MEDEDELING  
 

Afgelopen winter hebben de jeugdcommissie van AVV America en het jeugdbestuur van RKSV Meterik besloten om vanaf het seizoen 2016/2017 in alle 
jeugdcategorieën met samenwerkende teams deel te nemen aan de KNVB-competities. Hiermee is een volledige samenwerking tussen de jeugdafdelingen van 
beide verenigingen een feit. Een gevolg hiervan is dat het bestuur en de organisatie van het jeugdvoetbal ook gezamenlijk georganiseerd gaat worden in de 
commissie jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik. Verder zal er een gezamenlijke website opgezet worden voor het jeugdvoetbal in America en Meterik. 

 

De nieuwe commissie jeugdvoetbal is opgezet met een dagelijks bestuur, onder dit dagelijks bestuur gaan een drietal commissies ervoor zorgen dat al onze 
jeugdleden vol enthousiast kunnen trainen, wedstrijden spelen en aan andere (voetbal)activiteiten kunnen deelnemen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter: Leon Tacken (RKSV Meterik) 

Vicevoorzitter: Mark Geuijen (AVV America) 

Penningmeester: Monique Willemsen (RKSV Meterik) 

Secretaris: Vacant (AVV America) 

Commissielid algemene zaken: Robert Martens (RKSV Meterik)  

  

Commissie Voetbaltechnische Zaken: 

Jeugdopleiding/voetbaltechnisch beleid: Vacant 

Jeugd coördinator ABCD AVV America: Mark Geuijen 

Jeugd coördinator ABCD RKSV Meterik: Roger Muijsers 

Jeugd coördinator  EFmP AVV America: Ellen van Heijster 

Jeugd coördinator EFmP RKSV Meterik: Edwin Litjens 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdsecretaris AVV America: Jeroen Geuijen 

Wedstrijdsecretaris RKSV Meterik: Johan Vullings 

Scheidrechter coördinator: Vacant 

Toernooi coördinator: Edwin Litjens (RKSV Meterik) 

 

Commissie Activiteiten: 

Commissievoorzitter: Vacant (AVV America / RKSV Meterik) 

3-5 commissieleden. Vacant  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Een groot gedeelte van de personele invulling in de nieuwe commissie jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik komt voort uit vrijwilligers welke zitting 
hadden in de jeugdcommissie van AVV of het jeugdbestuur van Meterik. Echter zijn er met de nieuwe structuur een aantal nieuwe functies ontstaan om het vele 
werk wat voortkomt uit het samenvoegen van beide jeugdafdelingen te verdelen over meerdere personen; Vele handen maken immers licht werk! 

Daarom willen wij bij deze een oproep doen aan éénieder die interesse heeft om met ons de samenwerking van beide jeugdafdelingen tot een groot succes te 
maken zich bij ons te melden! 

Op dit moment zijn wij het meest dringend op zoek naar een secretaris, iemand die het jeugdbeleidsplan vorm wil geven, een scheidsrechter coördinator en 
leden voor de activiteitencommissie. Schroom echter ook niet om contact met ons op te nemen als je liever op meer incidentele basis iets voor de jeugd wil 
betekenen (wedstrijdje fluiten, kantinedienst draaien of het begeleiden van activiteiten). Mocht iemand zich geroepen voelen om één van de functies 
(vicevoorzitter, jeugd coördinator, toernooi coördinator) over te nemen die nu door eenzelfde persoon vervuld worden dan vernemen wij dit ook graag.  

Mocht je interesse hebben om onze commissie te versterken of vragen hebben over één van de functies neem even contact op met Leon Tacken (06-53597518) 
Ellen van Heijster (06-30299951) of Mark Geuijen (06-44929730 of jeugdcoordinator@avvamerica.nl). 

Met sportieve groet, 

 

Commissie Jeugdvoetbal AVV America – RKSV Meterik 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De commissie VTZ van AVV America is voor aankomend seizoen op zoek naar leiders/trainers voor haar seniorenteams en hun jeugdteams (welke gezamenlijk 
met RKSV Meterik aan de KNVB-competitie deelnemen). 

Vacatures Senioren: 

• Leider 3e Elftal 
• Leider 5e Elftal 
• Scheidsrechters 
Scheidsrechter coördinator  
•  
Vacatures Jeugdvoetbal AVV America / RKSV Meterik 

• Assistent Trainer A-jeugd (maandagavond 20:00–21:30 en/of donderdagavond 18:30 – 20:00) 
• Assistent Trainer B-jeugd (woensdagavond 20:00–21:30) 
• Hoofdtrainer E-jeugd, bestaand uit 3 zeventallen (woensdagavond 18:30 – 19:30) 
• Assistent trainer(s) E-jeugd (woensdagavond 18:30 – 19:30) 
• Trainer(s) Mini Pupillen (donderdagavond 18:30 – 19:30) 
• Leider Coach A2 
• Leider Coach B2 
• Leiders Mini Pupillen 
 

Ben jij degene die ons (jeugd)kader uit komt breiden of ken jij iemand die dit graag zou willen doen? Neem dan contact op met Peter Sanders (06-53892516), 
Mark Geuijen (06-44929730) of Ellen van Heijster  

 
 
 
 

Oproep: 



 
 

 
 
 

 

 

  Hoi, 

  Ik ben Stan Derix en ben 8 jaar. 

  Mijn hobby’s zijn Jong Nederland en voetballen. Ik voetbal bij de F1 St Meterik/ America, hier speel ik vooral als middenvelder. 

   

 

 Mijn grote voorbeeld is Messi. 

Ik vind het leuk om buiten op het trapveldje te voetballen samen met vriendjes of om spelletjes op de 
computer te spelen. 

Mijn lievelingseten is spare ribs met friet. 

Het lijkt me erg leuk om speler van de week te zijn. 

Groetjes Stan Derix 

 

 
 

 

 

 

 

Speler van de week: 

 



 

 

 

V(eilig) S(port) K(limaat) 

Terugkijkend op seizoen 2015-2016 constateert de commissie VSK dat ook binnen onze voetbalvereniging AVV America vervaging van waarden en normen 
valt waar te nemen. 

Er hebben zich voorvallen voorgedaan waar we niet trots op hoeven en kunnen zijn. 

• Scheidsrechter stapt op na incidenten en voelt zich niet gesteund. 
• Staking van wedstrijd 1e elftal wegens aanhoudend onacceptabel commentaar vanaf de bank. 
• Eigen grensrechter gooit na de wedstrijd de vlag voor de scheidsrechter zijn voeten op de grond. 

Zo zijn er ons ook enkele uitspraken ter orde gekomen die door onze eigen leden te pas en onpas toe gebeten worden naar onze scheidsrechters. 

• Scheidsrechter wordt na de wedstrijd aangesproken met ,,mafkees”. 
• Moet ik 160 euro contributie betalen voor zo’n slechte scheidsrechter. 
• ,,…scheids” wordt in de wedstrijd tegen de scheidsrechter gezegd. 

We willen het bij deze uitlatingen houden daar is het echt niet bij gebleven. Het betreft hier allemaal incidenten met de scheidsrechter. Als we niet kunnen 
accepteren dat een scheidsrechter fouten maakt (in hun ogen) is er fundamenteels iets niet goed. 
Tuurlijk maakt een scheidsrechter fouten en ziet hij/zij niet alles of zal hij/zij het soms anders interpreteren als de spelers, leiding en toeschouwers. Dit zal 
niet altijd plezierig zijn maar moeten we toch accepteren. Een spits mist ook wel eens voor open doel en een doelman duikt ook wel eens over de bal zodat 
het een doelpunt wordt dan gooien we ook niet alle verwensingen eruit die in ons opkomen of belagen hem. De scheidsrechter hoort bij het spel want zonder 
gaat niet. Ook aan de mensen op de bank en de toeschouwers wordt gevraagd dit te accepteren en zichzelf te beheersen. En verder, durf medespelers, leiding 
en toeschouwers aan te spreken op gedrag wat niet door de beugel kan dan creëren we een klimaat wat veel meer plezier brengt.  
Ook voor het bestuur is de maat vol en er zal een sanctiebeleid opgesteld worden wat het komende seizoen al in werking zal treden. Hoe dat eruit zal zien zal 
door het bestuur nog bekend worden gemaakt.  
De mensen die het afgelopen seizoen als scheidsrechter gefungeerd hebben willen we complimenteren en ook zij die alles organiseren. Zij zorgen er mede 
voor dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden en dat velen een lekker potje kunnen voetballen waar ook de scheidsrechter een deel van is. Een vraag van 
de VSK commissie is aan alle elftallen, ga bij elkaar zitten en discussieer met elkaar over dit alles om incidenten te voorkomen zoals we het afgelopen 
seizoen hebben gehad. Veel succes en voor suggesties staan we altijd open. 

 
      VSK commissie 
 

VSK commissie: 



Standen: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

STAND IERST 
 

STAND TWED 
 

STAND DERD 
1 Meterik 26 65 

 
1 Wittenhorst 7 22 57 

 
1 Meterik 3 22 51 

2 SVEB 26 57 
 

2 GFC'33 2 21 43 
 

2 Sparta'18 6 22 48 
3 DEV-Arcen 26 56 

 
3 Sparta'18 3 22 40   3 Melderslo 3 22 47 

4 Resia 26 52 
 

4 Hegelsom 2 22 36 
 

4 DEV Arcen 4 22 47 
5 America 26 49 

 
5 SV Oostrum 3 22 34 

 
5 SV Lottum 3 22 35 

6 Kronenberg 26 48   6 America 2 22 34 
 

6 America 3 22 31 
7 SV Lottum 26 39 

 
7 Meterik 2 22 29 

 
7 IVO 8 22 28 

8 RKDSO 26 39 
 

8 SVEB 3 20 27 
 

8 Wittenhorst 10 22 24 
9 SV United 26 27 

 
9 SV Venray 7 22 27 

 
9 SV Venray 10 22 22 

10 BVV'27 26 25 
 

10 SVOC'01 2 22 17 
 

10 GFC'33 4 22 20 
11 Sporting S.T. 26 21 

 
11 Kronenberg 2 21 16 

 
11 Sporting S.T. 3 22 17 

12 SVOC'01 26 19 
 

12 Sporting S.T. 2 22 11 
 

12 Hegelsom 3 22 9 
13 Hegelsom 26 13 

          14 VCH 26 9 
                        STAND VERD 

 
STAND VIEFD 

 
STAND DAMES 

1 SSS'18 6 20 50 
 

1 Sparta'18 7 22 53 
 

1 ASV'33 VR2 17 49 
2 Merselo 3 20 43 

 
2 RKDSO 3 21 48 

 
2 Boerdonk VR1 18 43 

3 SV Venray 12 20 41 
 

3 Wittenhorst 9 21 46 
 

3 America VR1 18 39 
4 ZSV 7 20 32 

 
4 SVEB 4 22 43 

 
4 SJVV VR2 18 34 

5 SVOC'01 3 20 32 
 

5 Meterik 4 22 41 
 

5 Volharding VR3 18 26 
6 Leunen 6 20 32 

 
6 Sporting S.T. 4 22 35 

 
6 Elsendorp VR1 18 18 

7 Sparta'18 4 20 27 
 

7 Hegelsom 4 22 32 
 

7 Stiphout Vooruit VR1 17 15 
8 Ysselsteyn 5 20 25 

 
8 Leunen 7 22 25 

 
8 ZSV VR2 17 13 

9 Wittenhorst 11 20 18 
 

9 IVO 7 22 20 
 

9 Deurne VR1 17 13 
10 America 4 20 11   10 Melderslo 4 22 18   10 Ysselsteyn/Venray VR 1 16 1 
11 Kronenberg 3 20 6 

 
11 America 5 22 12   

    
     

12 Ysselsteyn 6 22 3 
                               



Selectie 
 

Derd 
 

Verd 
 1 Baltissen, Thijs   

 
1 Bouten, Emiel   1 Derks, Cees   

2 Deckers, Sjoerd   
 

2 Bovee, Rico   2 Deters, Stef   
3 Derix, Joey   

 
3 Bovee, Sander   3 Duijkers,  Niels   

4 Derks, Willem   
 

4 Camps, Tim   4 Haegens, Job   
5 Geuijen, Jeroen   

 
5 Derix , Roy   5 Hermans, Bart   

6 Geurts, Joep   
 

6 Derix, Hans   6 Herpen van , Ralf   
7 Heijster van, Boy   

 
7 Derix, Jan   7 Herpen van, Rob   

8 Hermans, Bram   
 

8 Haegens, Cas   8 Holtackers, Sven,   
9 Hoeymakers, Gijs   

 
9 Hesp,  Niels   9 Homberg vd,  Jelle   

10 Houben, Koen   
 

10 Janssen,  Tim   10 Loop van der, Sander   
11 Houben, Sven   

 
11 Janssen,  Joris   11 Noordijk, Rob   

12 Huijs, Jesper   
 

12 Keijsers, Roy   12 Peelen, Rick   
13 Jacobs, Chiem   

 
13 Klerkx, Yoeri   13 Philipsen, Loek   

14 Jacobs, Stijn   
 

14 Lipzig van,  Paul   14 Pouwels, Roy   
15 Janssen, Bas   

 
15 Steeghs, Jelle   15 Pouwels,  Lody   

16 Janssen, Dido   
 

16 Wijnhoven, Paul   16 Staaks, Sander   
17 Klerkx, Rogier   

    
  17 Wijnhoven, Ad   

18 Kleuskens, Jens   
  

              
19 Philipsen, Geert   

        
  

20 Poels, Pim   
  

              
21 Raedts, Clint   

         22 Rasing, Davy   
      

 

  23 Roelofs, Maikel   
         24 Roelofs, Nick   
         25 Seweuster, Koen   
         26 Sonnemans, Guus   
         27 Theeuwen, Bas   
         28 Theeuwen, Roy   
         29 Ummenthun, Tom   
         30 Wijnhoven, Sjoerd   
         

            



 

 

 

 

 

 

Viefd 
 

Dames 
1 Bommel van,  Ruud 

 
1 Beelen van der, Caro 

2 Deijnen van,  Ruud 
 

2 Bouwmans, Marleen 
3 Driessen,  Pieter 

 
  3 Camps, Els 

4 Geuijen, Marc 
 

4 Clephas, Rianne 
5 Hermans, Jan 

 
5 Derix-Thielen, Wendy 

6 Holtackers, Jordi 
 

6 Duuren van, Ilze 
7 Homberg vd,  Stefan 

 
7 Duuren van, Yvon 

8 Homberg vd,  Rob 
 

8 Geurts,  Dorris 
9 Jacobs, Thijs 

 
9 Geurts,  Mirre 

10 Laureijs, Jules 
 

10 Geurts-van Herpen, Marisca 
11 Lemmen, Dirk 

 
11 Heijster-Wilms van, Ellen 

12 Mulders,  Gerrie 
 

12 Hermans, Michelle 
13 Mulders,  Mart 

 
13 Janssen, Joke 

14 Roelofs,  Martijn 
 

14 Nelissen, Veerle 
15 Roelofs,  Stefan 

 
15 Sterren van der, Sanne 

16 Sterren vd,  Jochem 
 

16 Theeuwen, Eefje 
17 Twaalhoven, Daan 

 
17 Thissen, Loes 

18 Ummenthun, Dominiek 
 

18 Twaalfhoven, Annet 
19 Vervoort, Patrick 

 
19 Willems-Hagens, Marian 

20 Vervoort,  Daan 
 

      

       
       



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindstand Topscorers Senioren Team Doelpunten 
 Jens Kleuskens Ierst 22 
 Rob Noordijk Derd 21 
 Ralf van Herpen Derd 20 
 Jelle Steeghs Verd 19 
 Peter Bouten Veteranen 13 
 Marleen Bouwman Dames 15 
 Peter Hesp Veteranen 11 
 Roy Theeuwen Ierst 13 
 Gerrie Mulders Viefd 7 
 Eefje/Ellen Dames 8 
 Sven Houben Twed 9 
 Maikel Roelofs Twed 8 
 Tim Camps Verd 8 
 Stephan Roelofs Viefd 3 
 Competitie     
 

    
Eindstand Topscorers Team Doelpunten 

 Siem Willemsen E1 24 
 Giel Hermans E1 11 
 Nick Janssen B1 8 
 Ted Verbers C1 8 
 Sabah Mirza D1 6 
 Timo Peeters D1 5 
 Sil van den Homberg C1  4 
 Jeroen Pernot B1 3 
 Thijs Jacobs A1 3 
 Bjorn Cuppen A1 3 
 Voorjaarscompetitie     
 



Kantine :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcohol langs de lijn 

 

 

Alcoholische dranken mogen tijdens wedstrijden uitsluitend genuttigd worden aan de hangtafel op het bestrate 'terras'! 

 

 

Verder zijn alcohol én glazen buiten tijdens wedstrijden niet toegestaan! Hierop volgen voor ons sancties door de KNVB. 

 

Bestuur AVV America 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Leden administratie:  

 
 
 
 
 
 

 

 

Afmeldingen officieel bij ledenadministratie 

 

Als je om een of andere reden wilt stoppen met voetballen ben je pas uitgeschreven als je je officieel afgemeld hebt bij de Ledenadministratie. Als je dit niet 
doet dan wordt er automatisch weer contributie afgehouden bij het begin van het nieuwe seizoen en dit kan ook niet meer terug gedraaid worden. 

 

Vergeet dus niet je officieel af te melden bij de ledenadministratie!! 

 

ledenadministratie@avvamerica.nl of 06-14737598 Antoinette Poels 

 

Bestuur AVV America 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Wist je dat: 
 

 

 

- De derd tijdens de veiling van 125 jaar America de rondleiding gewonnen hadden in het bedrijf van Paul van Lipzig 
- We zaterdags met de serumse kermis daar de rondleiding gedaan hebben met een bbq als afsluiter 
- Dit een zeer geslaagd feestje was 
- Jan D. ’s avonds nog een selfie gemaakt heeft met een konijn op het asfalt op de terugweg 
- Edwin v/d H. zijn afscheid als leider zo goed verdronken heeft, dat zelfs zijn fietsensleutels niet meer te vinden waren 
- Hij daardoor ook zijn huissleutels miste en daarom maar op het terras is gaan slapen 
- Roy P. bij thuiskomst een extra setje sleutels in zijn zak ontdekte 
- Hij de volgende ochtend niet bereikbaar was voor verder commentaar… 
- De seizoen afsluiter verschillende blauwe plekken opgeleverd heeft 
- De verdediging van de Verd toch sterker is dan de aanval 
- Ted Verbers AVV America volgend seizoen gaat verlaten 
- Hij met Wittenhorst C1 in de derde divisie gaat spelen 
- Wij Ted daar heel veel succes wensen! 
- America A, B en C onlangs de laatste derby hebben gespeeld tegen hun leeftijdsgenoten van RKSV Meterik? 
- Wij deze wedstrijd helaas nipt verloren hebben 
- Dat na het spelen van deze wedstrijd de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van AVV America en RKSV Meterik een feit is 
- Jelle Kersten de speler v/h jaar geworden is bij de E1 
- Hij een ontzettend gemotiveerde, leergierige, coachbare en een met de juiste mentaliteit voorzien keeper is 
- De E1 een leuk gemotiveerd team is met menig getalenteerde voetballers 
- De E1 in de najaar reeks kampioen geworden zijn en in het voorjaar in de middenmoot zijn geëindigd 
- De F1 een leuk voetbalseizoen achter de rug heeft 
- Ze veel geleerd hebben en een leuk, goed team geworden zijn 
- Dit team volgend jaar helaas uit elkaar valt 
- Ze nog meegedaan hebben aan 3 toernooien 
- Ze zowel in de Hegelsom als in de Meterik op het toernooi een beker mee naar huis hebben mogen nemen 
- Ze in de Hegelsom 2e geworden zijn en in de Meterik 4e  
- Ze als afsluiting nog met de groep frietjes zijn gaan eten 
- Daar Roy Hoeijmakers benoemd is tot Ster Speler! 
- Hij een kei harde werker is en daarmee erg belangrijk is voor het team. Hij onderschept 9 van de 10 ballen en geeft dan ook nog een mooi pass. 
- 4 spelers van de F1 meegedaan hebben aan de Paul Verhaegh penalty bokaal 
- Ze dit allemaal super leuk vonden om aan mee te doen 

 



De goede oude tijd:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Review van een  trainer: 

 
 
 
 
 
 
 
“Vierde of vijfde”? Het seizoen zit er bijna op…..   
 
Het is 11 mei als ik dit verhaal aan het schrijven ben. Nog 1 wedstrijd, Lottum thuis, en dan zit mijn eerste seizoen als hoofdtrainer er op. Voor mijzelf het 
moment om terug te blikken op het eerste seizoen als hoofdtrainer bij AVV 1. 
 
Het seizoen begon heel mooi, een bekerstuntje tegen 4e klasser Liessel 1-2 overwinning, maar plotsklaps kwam de eerste teleurstelling, Sjoerd Deckers viel 
geblesseerd uit, ernstig bleek later. Sjoerd is nog volop aan het revalideren en zal volgend seizoen weer aansluiten bij de selectie.  
 
De competitiestart was prima, Kronenberg mocht blij zijn met 1 punt en het stadion van BVV trilt nog steeds op zijn grondvesten van de 9-0 nederlaag. Na 7 
wedstrijden nog volop in de race voor de 1e periode. De aanvallende manier van voetballen die tot dan toe veel punten had opgeleverd werd helaas door Arcen 
voor het eerst aan het wankelen gebracht. Ook Meterik was duidelijk een maatje te groot. Tegen United kwam AVV terug van een 2-0 achterstand naar een 5-3 
overwinning en tegen Resia trokken we de overwinning naar ons toe doordat Sven in zijn eerste balcontact de winnende treffer te maakte. De winterstop stond 
voor de deur, maar de winterkoning was nog op vakantie waardoor we nog 1x moesten spelen tegen Lottum op 20 december, dit bleek 1 wedstrijd te lang te zijn 
geweest. Balans tot aan de winterstop was een 5e plek. De concurrentie in de competitie is groot en alles staat dicht bij elkaar. 
 
Helaas was de winterstop langer dan gehoopt, er werden vele wedstrijden afgelast wat in het verloop van de competitie ging leiden tot een overvol programma. 
De wedstrijd tegen SVEB ging met 2-3 verloren, daar waar de kansen er zeker waren voor een overwinning, 2e periode ook verkeken. 
Tot grote ergernis van iedereen ging deze periode uiteindelijk naar Resia, een ploeg die onder ons stond.  
 
De competitie werd echter steeds spannender, de concurrenten verspeelden punten en na een heel goede uitwedstrijd tegen Arcen, met Jack voor het eerst in de 
basis na lang blessureleed, kregen we een lange periode geen enkel doelpunt tegen, ook tegen kampioen Meterik hielden we de 0 en kregen we zelfs de betere 
kansen. Het seizoen was als een bokser die vaak klappen kreeg maar steeds weer terugkwam. Helaas kregen we in de laatste fase van de competitie te maken 
met veel blessures en onnodige schorsingen. Hierdoor kwam er vrijwel geen enkele wedstrijd meer een vast team in het veld en trainden we soms op vrijdag 
maar met 7 fitte spelers (Dido en Victor maakten overuren op vrijdag en zondag). Omdat de spelersgroep dit seizoen heel goed in de organisatie is gaan spelen, 
bleven we nog lang overeind. Uiteindelijk was de wedstrijd tegen SVEB afgelopen zondag het moment waarop we alles of niks moesten gaan spelen en 
uiteindelijk net aan het kortste eindje trokken voor de nacompetitie. Nu eindigen we het seizoen op een 4e of 5e plaats, waar iedereen trots op mag zijn 
natuurlijk. 
 
Ik heb genoten van de inzet van de spelers en staf (zowel in als langs het veld), de ontwikkeling  van het team, het vele publiek dat ons het hele jaar heeft 
gesteund en de bereidheid van alle spelers van overige teams (de twed, de derd, de A en de B) die ons dit jaar hebben uitgeholpen. Iedereen bedankt voor het 
mooie seizoen en tot in 2016/2017.  
 
Roel Verberk, trainer AVV 1. 
 



Redactie: 
 
 
 

 

 

De redactie wenst iedereen een super mooie zonnige zomer toe. 

Rust goed uit voor het nieuwe seizoen. 

Dan kan iedereen weer fit aan een nieuw seizoen beginnen. 

Aanleveren kopij volgende AVV-tje 23 September 2016 

 

 

 


