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Inleiding
Een drietal jaar geleden is door het bestuur van S.V. Avanti ’31 een commissie in het leven
geroepen, welke als taak kreeg een jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
onze vereniging gestalte te geven. De enige opdracht die de commissie mee kreeg, was dat het
absoluut geen boek mocht worden vol met advertenties.
De tijd leek nog ruimschoots voldoende. Gaandeweg bleek echter dat op zoveel verschillende
plaatsen gezocht diende te worden naar authentiek materiaal over deze Boschwegse club, dat
naarmate de tijd verstreek, met steeds strakkere tijdslijnen gewerkt diende te worden.
Een grote tegenslag kreeg deze commissie te verwerken op het moment dat Gerard van
Liempd, de man verantwoordelijk voor het opsporen en digitaliseren van het vele
fotomateriaal, vrij plotseling op 26 maart 2005 na een kortstondig ziekbed kwam te
overlijden.
Thans ligt het resultaat van drie jaar speuren, selecteren en overleg voor u. De commissie
heeft getracht een juiste weergave van het reilen en zeilen van Avanti in de afgelopen 75 jaar
te hebben gegeven.
De commissie bedankt alle mensen die materialen voor het samenstellen van dit boekwerk
beschikbaar hebben gesteld. Het bestuur van Avanti danken wij van harte voor het in ons
gestelde vertrouwen.
U als lezer wensen wij veel plezier toe en wellicht dat bij tijd en wijle een glimlach op uw
gezicht verschijnt bij het lezen van de diverse anekdotes en het bekijken van het vele
fotomateriaal.
Schijndel, mei 2006
Commissie “Jubileumboek S.V. Avanti 31 75jaar”.

Jan van Houtum

Bert van Alebeek

Hans vd Brand

Jan van Weert
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Haico van Schaijk

John Kools
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Pieter Lucius

Jacky Brus

Voorwoord
SV Avanti ’31 bestaat dit jaar 75 jaar. Allereerst wil ik namens de Schijndelse gemeenschap
de vereniging van harte feliciteren met dit prachtige jubileum. We dienen ons namelijk te
realiseren, dat 75 jaar lang zeer vele vrijwilligers duizenden jongeren heel veel plezier hebben
bezorgd. Niet alleen bij het voetbal maar ook bij de vele activiteiten die de vereniging
gedurende al die jaren heeft georganiseerd en waar oud en jong menig plezierig uur heeft
beleefd.
Bij een jubileum heb je de neiging om terug te kijken en dat is ook goed. Dit prachtige
jubileumboek zal voor velen een feest van de herkenning betekenen en een compliment voor
de samenstellers is hier dan ook op zijn plaats. Maar alleen terugkijken is niet voldoende. Ook
de toekomst dient onder ogen te worden gezien.
Avanti is van oudsher de voetbalclub van de Boschweg. En nog steeds komt het gros van de
leden uit dit deel van Schijndel. Hierin zit natuurlijk ook een risico. De komende jaren zijn er
geen heel grote bouwplannen in het gebied Boschweg. Natuurlijk, zal de bebouwing van
Lidwina en omgeving een zekere impuls geven, maar grote aantallen nieuwe jeugdigen zijn
niet te verwachten. Het bestuur realiseert zich dan ook, dat een grote groei van de vereniging
niet voor de hand ligt. Men heeft daar in het verleden onderzoek naar laten doen en houdt met
deze ontwikkelingen dus rekening. Op dit moment is het aantal begeleiders gelukkig
voldoende om de vereniging goed te laten draaien. Daarmee kun je jezelf gelukkig prijzen.
In de toekomstvisie van de gemeente wordt ook vastgesteld, dat sporten een belangrijke
vrijetijdsbesteding is en dat we zorgvuldig om moeten gaan met onze vrijwilligers. Ik zei het
al eerder, zonder hen kan geen vereniging bestaan. Ook het gemeentebestuur begrijpt dit en
wij hebben dan ook al maatregelen genomen om de ondersteuning van vrijwilligers te
verbeteren. Ik denk bovendien dat de noodzaak hiertoe in de toekomst nog wel zal toenemen.
SV Avanti kan er dan ook op rekenen wij de vereniging een warm hart toedragen en dat wij
gefundeerde vragen ook zeer serieus zullen benaderen. Maar eerst is de vereniging zelf aan de
beurt. Het verleden heeft geleerd, dat Avanti zeer goed in staat is om de eigen boontjes te
doppen en dat men pas aanklopt als het echt niet anders kan.
Kortom Avanti is een gezonde vereniging met veel leden die de
handen uit de mouwen willen steken.
Met dit in het achterhoofd wens ik u veel lees- en kijkplezier toe bij
het doornemen van dit mooie boek en veel plezier bij al de
activiteiten die in het kader van dit jubileum georganiseerd worden.
Al diegenen dit mogelijk hebben gemaakt dank ik van harte en ik
wens Avanti nog heel veel succesvolle jaren toe.
H.Th. H. Opsteegh
Burgemeester van Schijndel
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Voorwoord bestuur S.V. Avanti ‘31.
Het motto waaronder de oprichters in 1931 van start gingen: “Door sport tot een beter mens”
heeft ook in deze huidige tijd nog altijd niet aan waarde ingeboet. Een motto dus van alle
tijden waarmee de oprichters van toen blijk hebben gegeven van een vooruitziende blik. Want
ook nu tracht Avanti in het bijzonder de jeugd een besef van normen en waarden mee te geven
waarmee men in het dagelijkse leven vooruit kan. Dankbaar zijn we voor alle vrijwilligers
die, in de loop van die 75 jaar Avanti gemaakt hebben tot wat het nu is. Als voorbeeld kan
men het sportpark nemen dat met zelfwerkzaamheid tot stand is gebracht.
Terugkijken is natuurlijk leuk en daartoe krijgt u in dit boek volop de gelegenheid. Avanti
betekent echter “voorwaarts”. Er is echter geen vooruitziende blik nodig om vast te stellen dat
alles in het werk gesteld zal dienen te worden om het bereikte niveau, zowel bij de
jeugdafdeling als de senioren, te handhaven. Maar met het meegekregen motto “Door sport tot
een beter mens” ligt hier in de komende generaties voor zowel bestuurders, vrijwilligers als
leden een mooie taak om ook in de toekomst hieraan gestalte te geven. Bij die taak wensen
wij alle betrokkenen veel wijsheid en succes toe zonder het verleden uit het oog te verliezen.
Wij wensen u veel leesplezier en zien u graag terug op ons sportpark.
Schijndel, mei 2006
Bestuur S.V. Avanti ‘31
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Het Avantilied
Het uitbrengen van het Avantilied was een initiatief van de supportersvereniging Avanti in de
beginjaren van hun bestaan midden jaren zestig. Het lied “Avanti Vooruit”werd geschreven
door P. de Laat, en de eerste uitvoering op single werd gezongen door Theo van Veghel
samen met het kinderkoor “De Notenkrakers” o.l.v. J. van Amelsfort en “Die Edelweiss
Kapelle”.
Jaren later kwam er een nieuwe versie, die wederom werd ingezongen door Theo van Veghel
op cassettebandje , met als extra nummer “Avanti is een” . Tenslotte was er een cd-uitvoering
met daarop de vernieuwde versie van het Avantilied, mede mogelijk gemaakt door Ad
Steenbakkers.
De tekst van “Avanti is EEN” luidt als volgt:

Refrein (2x):
Met z’n allen zijn we een, zo is Avanti,
Avanti is een, Avanti is een.
Op het veld en langs de lijn zal ieder weten,
waarom wij Avanti heten.
Met Avanti zijn we een, het is ons Blauw en Wit.
’t Is de club waarvan je zegt, dat er schot in zit.
Als de voetbal rollen gaat, is Avanti steeds paraat.
Ja dan wordt ons kikkerland een voetbalstaat.
Refrein (2x):
Met Avanti op het veld komt er voetbalsfeer,
Met de inzet van Avanti is de strijd er weer.
Door supporters aangespoord
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“Avanti Vooruit” luidt als volgt:

Er is in heel ons kikkerland
geen voetbalclub als wij.
Wij werken samen hand in
hand,
en strijden zij aan zij.
Refrein:
’t is Avanti, Avanti, Avanti,
Vooruit, vooruit, vooruit.
’t is Avanti, Avanti, Avanti.
Wij willen heel de buit.
“t is Avanti, Avanti, Avanti.
Houdt er de moed maar in.
En wij willen dat voortaan,
in de kranten komt te staan,
Avanti EEN staat
bovenaan.

Onder de kleuren van
blauw-wit, tot een doelpunt
word gescoord
strijden wij allemaal.
En je heel Avanti op
d’n Boschweg hoort.
Wij blijven altijd fair en fit,
dat is ons ideaal.
Refrein:

Ook de supporters aan de kant,
die mogen er steeds zijn.
’t is onze steun van klein en
groot,
en zingen dit refrein.
Refrein:
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Ereleden S.V. Avanti ’31
Toon van den Brand:
Jarenlang terreinmeester van onze vereniging en gedurende vele jaren, ook nog
op dit moment, de man die bij thuiswedstrijden van Avanti 1 de kassa bemand.

Piet Brus:
Gedurende 50 jaar hoofd pupillen leider. De jongste jeugd voetbalde niet bij Avanti
maar bij Piet Brus! Om maar aan te geven hoe gezichtsbepalend Piet voor de kleine
jeugd was.

Gerard Bijsterbosch:
Zestien jaar rots in de branding in de verdediging van Avanti 1. Een man met
een formidabel spelinzicht. Tot op vrij hoge leeftijd blijven voetballen en nog
regelmatig te zien als toeschouwer bij het A 1 elftal.

Mies van Engeland:
Gedurende vele jaren de grote regelaar bij de veteranenafdeling en nooit te lui om
binnen onze aan te pakken bij de vele verbouwings- en onderhoudsklussen
vereniging.

Jan van Houtum:
Na eerst een tiental jaren in Avanti 1 gespeeld te hebben, gedurende een periode
van 28 jaar bestuurslid. In die hoedanigheid de functies van secretaris,
penningmeester én voorzitter ingevuld. De langste periode, 10 jaar om precies te
zijn, was Jan de man die, goed, op de centen lette.

Wim van Kaathoven
Na 16 jaar het wedstrijdsecretariaat en 8 jaar het kantinebeheer in zijn
portefeuille gehad te hebben binnen het bestuur, is Wim thans voorzitter van
de “Stichting tot steun aan Avanti”. Als het enigszins mogelijk is bij alle uit
en thuiswedstrijden van Avanti 1 aanwezig.

Gerrie Kasteleijn
Na eerst jaren actief voetballer geweest te zijn, en hij heeft zowat alle elftallen
binnen Avanti wel gehad, jarenlang actief als leidsman. Tevens de grote
regelaar achter de spaarkas van Avanti met 120 leden. Graag geziene regelaar
bij de winterse kaartavonden van de supportersclub en dameskorfbalclub
Avanti.
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Vervolg ereleden
Jo van Kessel
Jarenlang penningmeester van de veteranenafdeling. Tevens was Jo de grote
voortrekker bij de veteranen bij allerlei optredens en voordrachten. Daarnaast
organisator bij uitstek van meerdere activiteiten.

Jo van de Meerendonk
Jarenlang een betrouwbare sluitpost in het tweede elftal en, indien nodig
ook in het eerste. Tevens in de zestiger jaren de allereerste keeperstrainer
die Avanti gekend heeft. Tot aan het afgelopen seizoen ook vele jaren de
man van het heen en weer brengen van de was naar de wasvrouw.

Jos Smits
Na jarenlang het doel van Avanti 1 verdedigd te hebben werd Jos, in een roerige
periode voor Avanti, tot voorzitter verkozen. Jos vervulde deze functie, op zijn
eigen wijze, gedurende 28 jaar. Daarom was het ook logisch dat hij bij zijn
terugtreden tot erevoorzitter van Avanti werd
verkozen.

Henk Toelen
Gedurende 28 jaar grensrechter bij het eerste elftal van Avanti geweest. Na zijn
stoppen nog als begeleider actief, maar ook elke dinsdagmorgen op het sportpark te
vinden als meewerkend coördinator van O.P.A. (Onderhouds-Ploeg Avanti).

Jo Toelen
Na zijn actieve (keepers)periode al een dertigtal jaren actief als jeugdleider en
trainer van de kleinste jeugd. Tevens geruime tijd lid van O.P.A. Weet altijd de
sympathie van de moeders voor zich te winnen.

Jo van Uden
18 jaar lang als bestuurslid, met het aandachtsgebied materialen en onderhoud,
actief. Bij zijn terugtreden in 2005 tot erelid benoemd. Tevens elke week actief bij
O.P.A.

Sjef van Uden
Jarenlang in de regio bekend als de snoeiharde linksback van Avanti. Nog altijd
levert Sjef, ook al gaat het wat moeilijker, nog vele hand- en spandiensten met
betrekking tot al het drukwerk wat binnen Avanti gemaakt dient te worden.
Natuurlijk heeft Avanti meer van deze mensen gehad. We roepen maar even in
het geheugen Harrie van Liempd, Paul Hendriks, Bertus van den Berg, Tiny van den Broek,
Wim van Houtum, Toon van Uden en zeer zeker ook Harrie van Uden. We beperken ons
echter tot de thans nog in leven zijnde ereleden.

“Door sport tot beter mens”
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Voorzitter H.J. Tibosch, voorzitter van 1931-1943 en 1946-1956.
H.J. Tibosch was de voorzitter van het eerste uur en bovendien hoofd
van de lagere school. Hij had plezier in de sport en plezier in het
opvangen en begeleiden van de jeugd. Niet voor niets stamt de uitspraak
“Door de Sport tot Beter Mens” uit zijn mond. Hij deed als een goed
mens alles wat in zijn vermogen lag om iedereen “wat mee te geven”.
Slagvaardig en intelligent hanteerde hij van 1931 tot 1943 de
voorzittershamer. Hij was van 1943 tot 1946 erevoorzitter en daarna van
1946 tot 1956 weer actief voorzitter. Daarna werd hij “voor het leven”
tot erevoorzitter benoemd. Hij overleed op 24 april 1963.

Voorzitter A.J. van Oss, voorzitter van 1943-1946 en 1956-1965.
A.J. van Oss was vanaf de oprichting tot 1956, met een onderbreking van
1943 tot 1946, toen hij het voorzitterschap waarnam, de hardwerkende
secretaris van Avanti. In 1956 werd hij benoemd tot voorzitter. Hij
overleed op 10 januari 1965. Hij was een gedreven en bedreven bestuurder
en Avanti-man in hart en nieren. Er is niets te bedenken wat er in en rond
Avanti op touw werd gezet, of van Oss had er een belangrijk aandeel in.
Naast zijn baan als onderwijzer (en later als hoofd der school) , zijn gezin
en zijn werk voor Avanti, wist hij altijd tijd te vinden voor wie er ook maar
voor raad en daad bij hem aanklopte.

Jos Smits, voorzitter van 1965 – 1993.
De beginjaren
Het begon voor deze voorzitter van Avanti allemaal als keeper. Later
was hij nog voetballer en jeugdleider van de A-junioren. Hij heeft in
die tijd de heren Tibosch en van Oss zowel als onderwijzer alsook
voorzitter meegemaakt. Deze heren waren voor hem een zodanig
voorbeeld dat hij later hun lijn als voorzitter wilde doortrekken. De
leus van dhr. Tibosch ‘door sport tot beter mens’ heeft Jos dan ook
altijd zeer aangesproken, maar dan vooral op sociaal gebied en minder
op religieus gebied. Deze spreuk hangt trouwens nog steeds boven de
kantinedeur bij Avanti.
In 1965 werd Jos zelf voorzitter, nadat hij enkele jaren al bestuurslid
was geweest. In de ledenvergadering van dat jaar moest een nieuwe voorzitter gekozen
worden. Leden hebben Jos Smits gevraagd om zich zelf kandidaat te stellen, terwijl hijzelf
Toon de Laat wilde steunen. Na enige discussies wilde de meerderheid van de leden toch
liever Jos als voorzitter.
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Jos als voorzitter
Een van zijn eerste beslissingen was het afschaffen van de zogenaamde elftalcommissie. Deze
commissie bepaalde vooral in de jaren 1963-1965 de opstelling van o.a. het 1e elftal. Ook Jos
maakte zelf een tijdje (1963 tot 1965) deel uit hiervan. De nieuwe maatregel zorgde ervoor
dat de nieuwe trainer Wim Klaassen zelf de opstelling kon bepalen in goed overleg met het
bestuur.
Doelstellingen
Jos probeerde te bewerkstelligen dat de leden hem als een van hen beschouwden en dat hij
niet met zware druk van bovenaf hoefde te besturen. In al die jaren als voorzitter lopen de
accommodatie-perikelen als een rode draad door zijn voorzitterschap heen. Tot aan zijn
afscheid in 1993 waren er altijd velden tekort. Ook waren er altijd te weinig kleedlokalen,
want de club groeide in al die jaren gestaag, mede door de uitbreiding op de Boschweg van de
“bloemenbuurt” en de “zeeheldenwijk”. Met de gemeente heeft hij talloze gesprekken
gevoerd over het onderhoud van de velden en accommodatie, meestal in goede harmonie.
Altijd en overal moesten er kleine accommodaties voor het trainen geregeld worden, totdat in
de jaren negentig het lang gekoesterde ideaalplaatje, de gehele accommodatie binnen 1
omheining, een feit werd.
Jos wilde de organisatie op een modernere leest schoeien dan voorheen. Hij wilde zich meer
richten op de maatschappelijke ontwikkelingen uit die tijd, waarbij meer verantwoordelijkheid
bij het kader werd gelegd. In alle bezigheden heeft de supportersvereniging, onder leiding van
Tiny van den Broek, altijd meer dan fantastisch meegewerkt. Ondanks deze steun bleef het
financieel altijd aanpoten in het begin, maar bij zijn afscheid zat Avanti in een veel ruimer
financieel jasje en was gezegend met een veel betere organisatie. Maar daar was veel werk
aan voorafgegaan onder andere door de “Stichting tot steun aan sv avanti 31” die activiteiten
zoals het kienen organiseerde, die veel geld in het laatje brachten. Hierdoor konden ook
andere activiteiten opgezet worden als jeugdkampen en jeugdtoernooien. Ook financiering
van allerlei verbouwingen kon hiermee bekostigd worden.
Sportief
Een van Jos zijn grootste sportieve wensen, was altijd om met het 1e elftal boven
zustervereniging Schijndel te voetballen, al was het maar 1 jaar. Dit lukte uiteindelijk ook in
1991 toen Avanti naar de 1e klasse promoveerde. Echter deze pret duurde voor hem maar 1
seizoen, want Avanti degradeerde de 2 daaropvolgende seizoenen. Ondanks deze wens wilde
Jos toch altijd met Avanti op amateurbasis blijven voetballen, wat ooit ten koste ging van de
sportieve prestaties.
Afscheid
Jos stopte in 1993. Het was volgens hem ‘mooi geweest’. Jos was op en bestuurde de
laatste periode Avanti op de automatische piloot. In de voorafgaande jaren had hij al eerder
met de gedachte gespeeld om te stoppen, maar na enkele gesprekken met medebestuursleden
ging hij telkens toch weer overstag, totdat hij in 1993 de voorzittershamer overgaf aan Jan van
Houtum. Jos werd in dat jaar benoemd tot erevoorzitter. Sindsdien is nog steeds betrokken bij
het wel en wee van Avanti. Hij bekijkt nog zeer regelmatig samen met zijn vrouw wedstrijden
van Avanti. Zo is hij nog steeds voorzitter van de ‘club van 100’, die vele activiteiten ten
behoeve van de jeugd van Avanti ondersteunt.
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Avanti nu
Jos is blij dat de standaardelftallen van de jeugd in de hoogste divisies spelen. Dit kan de club
later op een hoger niveau brengen. Toch zijn er ook minpunten. Door de vergrijzing, zeker op
de Boschweg, zal het lastig zijn om de jeugd aan Avanti te blijven binden. Tot slot geeft Jos
te kennen dat hij in zijn jaren als voorzitter steeds met respect is behandeld en dat hij tot op de
dag van vandaag vele goede contacten heeft overgehouden aan zijn actieve bestuursloopbaan.

Jan van Houtum, voorzitter van 1993 - 2000
De beginjaren
Als 10-jarig jochie ging Jan altijd met de bus mee naar uitwedstrijden
van Avanti 1, waarin o.a. ‘ome Wim’ in die dagen speelde. Midden
jaren 50 begon Jan zelf te voetballen. Als 15-jarige maakte hij zijn
debuut in Avanti 1 en bleef tot 1972 in voornamelijk de selectieelftallen. Voorzitter Jos Smits vroeg hem in dat jaar om
penningmeester te worden. In die tijd begon het kienen bij Avanti een
grote vlucht te nemen en er werd daarom besloten tot de oprichting van
de ‘Stichting tot steun aan sv Avanti 31’ waarvan Jan nu al ruim 30 jaar
penningmeester is. In 1982 stopte Jan als penningmeester van de
voetbalclub aangezien hij dit niet wilde verenigen met zijn functie als
kantoorbeheerder van een plaatselijke bank. Hij bleef wel in het
bestuur en werd na enkele jaren algemeen secretaris, welke functie hij tot 1993 bleef
uitoefenen.
Jan als voorzitter
In 1993 stopte Jos Smits als voorzitter en werd Jan gekozen als zijn opvolger. In die jaren
ging het sportief gezien bergafwaarts met Avanti 1 gezien de 2 achtereenvolgende degradaties
vanuit de1e klasse naar de 3e. Jan initieerde daarom een gesprek met de gehele vereniging en
stelde hen de vraag welke koers Avanti diende te gaan varen. Het was duidelijk dat men de
kwalitatief sterke spelers wilde behouden, maar dan wel op basis van collectieve beloning in
plaats van de individuele beloning die men in die tijd al bij andere verenigingen aantrof.
Doelstellingen
Een van Jan’s grote doelstellingen was om een vereniging met een betere en meer
overzichtelijke structuur op te gaan zetten. Zijn gedachten gingen hierbij uit naar het
oprichten van verschillende nieuwe commissies zoals een sponsorcommissie,
accommodatiecommissie, financiële commissie, archiefcommissie etc. Verder wilde hij de
interne communicatie verbeteren. Duidelijke afspraken en bevoegdheden moesten er voor
zorgen dat iedereen wist waar hij aan toe was. Een van de meest in het oog springende
aanpassing die Jan heeft doorgevoerd is de verandering van vertrekplaats bij uitwedstrijden
(van ’t Venneke naar het sportpark). Organisatorische en economische omstandigheden waren
hiervoor de reden. Een ander in het oog springende verandering uit die tijd was de
kantineverbouwing uit 1998. Ook wilde Jan zaken aanpakken zoals het feit dat spelers van
lagere elftallen zelf konden bepalen in welk elftal ze voetbalden. Jan wilde graag de beste
spelers zo hoog mogelijk laten voetballen en oudere (ex)selectiespelers nog van waarde laten
zijn bij de B-selectie.
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Afscheid
In 2000 waren er ontwikkelingen bij Avanti, waarvoor Jan niet meer de verantwoordelijkheid
wilde dragen. Hij stopte daardoor als voorzitter, maar ondanks dat blijven bij Jan wel de
positieve zaken die hij meemaakte als voorzitter de boventoon voeren. Er stroomt nog steeds
veel blauw-wit bloed door zijn aderen.
Avanti nu
Jan deelt de gevoelens van Jos Smits betreffende de toekomst van Avanti. Ook hij voorziet
problemen met de club gezien de grote vergrijzing op de wijken in de Boschweg. Jan heeft
echter wel ideeën om dit probleem tegen te gaan, maar wil dit eerst met het huidige bestuur
overleggen hoe hiermee om te gaan. Jan volgt de prestaties van Avanti nog nauwgezet . Via
informele contacten blijft hij ook nog goed op de hoogte van het wel en wee van Avanti op
bestuurlijk vlak. Hij geeft aan dat Avanti te allen tijde op een positieve ondersteuning van
hem kan blijven rekenen.

Will de Laat, voorzitter vanaf 2000
De beginjaren
Will heeft zelf nooit bij Avanti gevoetbald, omdat hij geboren
en getogen is in St.Oedenrode. Maar ook daar heeft hij nooit
gevoetbald. Pas in 1970 is hij na zijn trouwen in Schijndel
komen wonen. In 1976 werd hij door zijn toenmalige buurman
Jan van Houtum gevraagd om te fungeren als
jeugdcommissielid. In 1977 werd hij wedstrijdsecretaris bij de
jeugd en twee jaar later trad hij ook nog toe tot het bestuur van
Avanti als vice-voorzittter. Deze functies, jeugdsecretaris en
vice-voorzitter, is hij jaren blijven vervullen. Midden jaren 90
werd hij penningmeester in het hoofdbestuur en bleef dit tot
2000. Tevens zat Will de Laat vanaf het begin in de
zeskampcommissie samen met Mart van Heeswijk. Ook in de
‘Stichting tot steun van Avanti ‘31’ zit hij sinds de dood van
Tiny van de Broek. Verscheidene andere taken die hij heeft
vervuld zijn o.a. afroeper bij het kienen, vlooienmarkt organisator, initiator en stuwende
kracht van loterijen en diverse acties, zoals de kalenderactie.
Will als voorzitter
Na het plotselinge terugtrekken van de toenmalige voorzitter Jan van Houtum werd Will de
Laat voorgedragen door het bestuur als voorzitter in 2000. In de daaropvolgende
jaarvergadering, 2 weken later, werd hij ook daadwerkelijk gekozen. Alhoewel hij nooit het
voorzitterschap geambieerd heeft, noopten de omstandigheden hem tot het aanvaarden van
deze functie. In het begin van deze woelige periode heeft Will de Laat heel veel steun gehad
aan erevoorzitter Jos Smits, die als een soort vraagbaak voor hem diende. Na verloop van tijd
was Will wat meer gegroeid in de functie en vulde op zijn manier het voorzitterschap in. In
grote lijnen heeft Will de Laat gepoogd de koers van voorganger Jan van Houtum door te
zetten.
Doelstellingen
Het zoeken naar oplossingen om de accommodatie te renoveren, vooral wat betreft de
kleedlokalen, is een belangrijk issue geweest in zijn voorzitterschap. Dit is onder zijn leiding
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gedeeltelijk gereed gekomen in 2003/2004 met de renovatie van 6 kleedlokalen en het
scheidsrechterslokaal. Het ligt in de bedoeling dat de renovatie van de resterende 4
kleedlokalen wordt afgerond in het 75-jarig jubileumjaar. Wensen op accommodatiegebied
liggen er echter nog volop. Zaken zoals verbetering van de entree en de afrastering staan hoog
op zijn verlanglijstje. Volgens Will ligt er echter nu al een prachtige accommodatie die de
komende jaren er tegen kan. “Nou nog 2e klasser worden” voegt hij er nog lachend aan toe.
Avanti nu
Sportief gezien is Avanti volgens Will tweede-klasser waardig en hoopt dit dan ook zo snel
mogelijk te bereiken. Tevens hoopt hij de jeugd op een hoog voetbalniveau te houden door
een goede en
eenduidige opleiding en vooral door belangrijke functies als een
jeugdcoordinator sterk te promoten. Het tweede elftal ziet hij graag ook op een hoger niveau
voetballen. Dit kan mogelijk worden door doorstroming van eigen opgeleide jeugd, maar niet
ten koste van alles. Het derde elftal ziet Will als een opleidingselftal en vanaf het 4e wordt het
recreatief voetbal. Dames 1 spelen op een hoog niveau en Will hoopt dit in de toekomst te
kunnen handhaven. Het probleem van de toenemende vergrijzing ziet Will ook, maar door
goede opleidingen hoeft dit geen probleem te zijn. Door vele nevenactiviteiten hoopt hij
jeugdleden te behouden en eventueel aan te trekken zonder daarbij actief te gaan werven bij
andere clubs. “Avanti moet een Boschwegse club blijven”.

Avanti’s (ex) voorzitter(s)
Jan, Will en Jos.
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“Wie de Jeugd heeft, bouwt aan de toekomst”
De jeugdafdeling bij Avanti is altijd een uiterst belangrijke schakel geweest. Misschien wel
het belangrijkste onderdeel van de vereniging. Door de jaren heen is ook voor de jeugd van
Avanti veel veranderd.
Wie herinnert zich niet meer dat er vele velden buiten ons sportpark lagen, zoals het veld aan
de Zonnebloemstraat, daarna aan de Zwembadweg en in latere jaren nog een poosje
ondergebracht samen met de Korfbalclub Avanti.
Ook het vervoer naar uitwedstrijden is door de jaren heen drastisch gewijzigd. Ging men
vroeger per fiets, daarna met busjes van Broer Manders vanaf het klubhuis aan Den
Boschweg. Thans wordt het vervoer geregeld door de jeugdcommissie Avanti en is het
vertrek en thuishaven het sportpark De Molenheide.
Een andere verandering was o.m. dat de E- en F-pupillen met zeventallen ging voetballen.
Iedereen wordt thans door de club voorzien van een wedstrijdshirt, terwijl men jaren geleden
nog zelf voor een shirt moest zorgen.
Ook kende de jeugdafdeling steeds vele akties om geld voor de club binnen te halen, zoals de
zeepverkoop, pennenverkoop, kalenderaktie en de
kleurplatenaktie.
Piet Brus was de voorzitter in de beginperiode van de
jeugdafdeling van Avanti.
In de jaren 1967 tot 1972 was Jan van Schijndel zijn
opvolger en kon Piet zich nog meer uitleven met het
verzorgen van trainingen en begeleiding van spelers bij
wedstrijden.
Mart van Heeswijk nam het voorzitterschap over in
1972. Hij bleef de voorzitter van de jeugdafdeling tot
zijn overlijden in december 1992
Na het overlijden van Mart hebben nog enkele personen
het voorzitterschap verzorgd. Henk van Liempd is
inmiddels reeds 10 jaar voorzitter bij de jeugd.
Ook een grote verandering is de informatieverspreiding
naar de jeugdleden. Vroeger werd nagenoeg alle
informatie voornamelijk via de opstellingen
opgehangen bij kapper van Alebeek, de scholen, het klubhuis en persoonlijke verspreiding
via Piet Brus aan de allerkleinsten. Nu komt de informatie via het medium, internet, e-mail en
de Avantikrant.
Door al die jaren heen zijn er veel leden geweest die de jeugd een warm hart toe hebben
gedragen.
Wie kent niet Piet Brus, geboren op 21 juli 1934 en lid sinds 1948 van Avanti toen de
vereniging nog maar 3 senioren, 2 A-junioren en 1 B-juniorenelftal kende.
Als 16 jarige werd hij leider bij de Jongensgilde evenals Tiny van den Broek, Ad van Alebeek
en Huub Steenbakkers. Een kenmerkende uitspraak van jonge spelertjes bij Avanti was dat
als men hem vroeg als hij bij Avanti voetbalde antwoordde hij meestal dat hij niet bij Avanti
voetbalde maar bij Pietje Brus.
Piet is begonnen als juniorenleider en trainer en in de beginjaren zeven jaar voorzitter van de
jeugdafdeling.
In 1953 was Piet de medeoprichter en promoter van de pupillenafdeling. Piet heeft vele
functies binnen Avanti bekleed zoals terreinknecht, ruim 5 jaar scheidrechter, hoofdleider en
trainer minipupillen, trainer lagere elftallen, invaltrainer voor de hoofdtrainer tussen 1952 en
1972. Het was Piet die voorstelde om de allerkleinste voetballertjes 8 tegen 8 of 7 tegen 7 te
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laten voetballen. Ook kende Piet een opvallende
mening; dat niet het winnen, maar het beoefenen
van de sport centraal moet staan, zeker bij de
jeugd zonder nochtans het wedstrijdelement te
verwaarlozen (uitspraak van Piet in 1974).
Hij was tevens een voorstander om een
trainerscoördinator te benoemen vooral gericht op
de standaardelftallen.
In 1997 ontvangt Piet de koninklijke
onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje
Nassau”

“ pupillenelftal” 1957

Enkele mensen die samen met Piet in het trainingswereldje zijn opgegroeid zijn Rene van
Galen, Bert van der Schoot, Jo Toelen en Mart van Heeswijk.
Rene van Galen was lid van Avanti sinds 1962 waarna
hij vele functies binnen Avanti en specifiek de
jeugdafdeling bekleedde zoals pupillenleider, secretaris
pupillen, lid jeugdcommissie, seniorenleider. Ook is
Rene een tijdje competitieleider Kring Schijndel Veghel namens de KNVB geweest. Rene werd in 1962
gevraagd door de heer van Oss om toe te treden tot de
jeugdafdeling voornamelijk voor de pupillen.
Belangrijke nevenactiviteiten georganiseerd door Rene
waren het St.Nicolaasfeest, de toernooien, carnaval en de winteraktiviteiten. Belangrijk was
volgens Rene de samenwerking die hij toen had met Tiny van den Broek en met Jo en Mia
van Kessel waarop hij nooit tevergeefs een beroep namens de pupillen heeft gedaan.
Bert van der Schoot werd in 1969 gevraagd door Piet Brus, omdat
hij tegenover het veld aan de Zonnebloemstraat woonde en zijn zoon
Hans bij Avanti voetbalde. Bert werd toen leider van de D-pupillen,
wat nu de F-pupillen zijn.
Bert verzorgde de materialen voor het veld aan de Zonnebloemstraat
en in de winter lagen soms wel 30 ballen bij hem in de huiskamer
opgeslagen. Bert heeft jarenlang op woensdagmiddag en de
vrijdagavond de kleinste jeugd getraind en op zaterdagmorgen
begeleid tijden hun thuiswedstrijden.

Jo Toelen is sinds beginjaren ‘60 jeugdleider bij Avanti. Gevraagd door toenmalig
jeugdvoorzitter Jan van Schijndel op 22 jarige leeftijd. Eerst was hij leider van de B- en Cjunioren en later van de F-pupillen.
Nevenaktiviteiten bij de F-pupillen zoals met carnaval een playbackoptreden samen met de
F’jes als Vader Abraham en de Smurfen waren wel aan Jo besteed.
Jo is jarenlang de rechterhand van Piet Brus geweest. Hoogtepunt was zijn huldiging omdat
hij bijna 40 jaar leider was. Met een touringcar vol met F-jes en de andere leiders werd Jo
thuis opgehaald en naar de kantine gebracht en daar ontving hij de speld voor “Lid van
Verdienste”.
Tegenwoordig is Jo nog steeds coördinator en aanspreekpunt voor de F-pupillen. Enkele
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jaren terug werd Jo benoemd tot erelid van onze klub.
Mart van Heeswijk rolde bij Avanti binnen via zijn broer Piet van Heeswijk en Rien
Pennings. Zij waren beiden jeugdtrainers in 1968 bij de jeugdafdeling van Avanti.
Mart begon aanvankelijk ook als trainer bij de C-junioren. In 1972 kwam er een plekje vrij in
het jeugdbestuur omdat Jan van Schijndel ermee stopte. In die tijd veranderde het
jeugdbestuur in een jeugdcommissie.
Voorheen moest men financieel de eigen boontjes doppen en vanaf dat moment diende de
jeugdcommissie elk jaar een begroting in bij het Hoofdbestuur. In de tijd dat Mart
jeugdvoorzitter was waren er al veel trainers en begeleiders. De ouders van spelers raakten
ook steeds meer betrokken bij de klub en langzamerhand veranderde ook de mentaliteit.
Mart ging er altijd trots op dat Avanti als enige in de verre omgeving geen betaalde
jeugdtrainers in dienst had. Ook was hij een voorstander van een eigen home voor de jeugd.
Medejeugdcommissieleden in 1984 waren Piet Brus, Rene van Galen, Ton Teeuwen en Will
de Laat.
Eind 1992 overlijdt Mart plotseling aan een hartinfarct.
Onze huidige voorzitter Will de Laat, werd nadat hij vanuit Sint Oedenrode in Schijndel was
komen wonen door zijn buurman Jan van Houtum gevraagd toe te treden tot het jeugdbestuur.
Will heeft vele jaren intensief met Mart samengewerkt.
In 1975 vervulde Will het eerste jaar samen met Henry van Houtum het jeugdsecretariaat en
hij werd hij tevens vicevoorzitter van Avanti. (vanaf 1979)
Zijn taken waren die eerste jaren het bijhouden van het jeugdbestand, nieuwe leden en
vriendschappelijke wedstrijden organiseren.
In 1986 had Will als wens dat alle activiteiten binnen het sportpark van Avanti kwamen te
liggen. Er zou dan geen gesjouw meer zijn met spullen over de donkere Avantilaan.
Terugblikkend kan worden gesteld dat vele voetbalseizoenen verstreken alvorens een en ander
was gerealiseerd.
In 2000 volgt Will de Laat Jan van Houtum op als voorzitter van Avanti.
Henk van Liempd begint als jeugdleider bij de pupillen nadat hij gevraagd wordt door Toon
van Engeland (van opa’s) in de tijd dat hij nog zelf voetbalde bij de jeugd. In het seizoen 1979
– 1980 was hij samen leider met Gerrie van den Broek van D-1, een team dat spelers
herbergde als Roland Timmermans, Harry Russens, Peter van den Broek en Hans van den
Broek. In 1982 werd Henk leider van A-1, in de beginjaren getraind door Rien Pennings en
later door Jan van Uden, Bert van Uden, Mari Voets en Jan Hellings. Ook is Henk actief
geweest binnen de jeugdsupportersvereniging samen met Henk Broks, voorzitter Wim Voets,
Hans van de Oetelaar en Huub van de Donk. In 1993 stopt hij als jeugdleider en treedt Henk
toe tot de jeugdcommissie als coordinator jeugdleiders en trainers.
Nadat eind 1993 Mart van Heeswijk plotseling overleed volgden de
jeugdcommissievoorzitters elkaar in rap tempo op.
Rien Rijkers, Rien Pennings en Vincent de Vroomen waren een korte
tijd voorzitter bij de Jeugd. De toenmalig voorzitter van Avanti, Jan van
Houtum wist Henk na enkele gesprekken uiteindelijk over te halen om
het voorzitterschap van de jeugd op zich te nemen. Vanaf 1 januari 1996
is Henk de voorzitter van de jeugdafdeling Avanti.
Henk gaf o.a. een eerste aanzet tot de aanstelling van een tweetal
jeugdcoördinators. Dit waren Jan Hellings en Roland Timmermans. Ook
vond Henk dat het zijn taak was om tot een betere elftalindeling te
komen.
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Met Henk als voorzitter is er een stabiele jeugdafdeling
gekomen, waarin hij veel steun kent van zijn
jeugdcommissieleden, jeugdcoördinator Sjef Weber en het
AJAC die de belangrijkste nevenaktiviteiten voor zijn rekening
nemen.
Nog steeds kent de eerder genoemde kleurplatenaktie en de
kalenderaktie iedereen binnen de vereniging. Ook de
toernooien zoals de inmiddels opgeheven Mart van
Heeswijktoernooi op 1e Paasdag en de Tiny van den Broek
Voetbalzeskamp waren enkele jaren terug een groot sukses. De
laatste jaren waren vooral de twee daagse internationale
toernooien blikvangers bij de jeugdafdeling.
Omdat de vergrijzing van de wijk de Boschweg inmiddels
heeft toegeslagen heeft de jeugdafdeling van Avanti de laatste
jaren te kampen met minder aanwas van nieuwe jeugdleden. Toch blijft men hoopvol naar de
toekomst kijken.
De huidige jeugdcommissie bestaat uit Henk van Liempd, Astrid van Heeswijk, Huub
Groenendaal, Jan van Boxtel, Mark Stabel en Henny de Jong.
Staand v.l.n.r. Huub Groenendaal, Vincent de Vroomen, Jan van Boxtel, Bert van Engelen
Astrid van Heeswijk, Henk van Liempd en Henny de Jong.
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Damesvoetbal Avanti
Op 4 januari 1971 werd bij Avanti de
damesafdeling opgericht. De eerste jaren
waren moeilijk, maar op een prettige
manier werd de nieuwe loot aan de
Avanti-stam toegevoegd. Velen konden
voetbal door dames maar moeilijk
accepteren in die tijd. Lang niet iedere
voetballiefhebber was ervan overtuigd
van nut en noodzaak van damesvoetbal.
Maar de dames zetten door en bleven
knokken om “hun geliefde sport” tot een
volledig geaccepteerde sport te maken,
wat uiteindelijk zeer goed is gelukt.
N het eerste kampioenschap in 1975 groeide Avanti door. Bij het tweede kampioenschap in
1977 speelde men met twee teams in de competitie en een jaar later zelfs met drie teams. Het
waren zeer succesvolle jaren met als hoogtepunt 1980. Dames 1 opnieuw kampioen.
Dames 2 speelde een beslissingswedstrijd om het kampioenschap en Dames 3 speelde goed
mee in haar competitie. In dat jaar haalde de dames de Fair Play cup van de KNVB, waar ze
zeer trots op was.
Rond 1980 werd ook het meisjesvoetbal geïntroduceerd. Na nog een behaald kampioenschap
in 1983 ging het even wat minder en vertrokken verschillende dames, wat jammer was. Na
een jaar gesukkeld te hebben ging het weer wat beter toen enkele vertrokken leden opnieuw
binnen de kalklijnen verschenen. Met twee teams ging men toen verder.
Langzaam maar zeker krabbelde de Avanti dames uit het dal en er ontstond een juiste sfeer
waarbinnen successen werden binnen gehaald.
Nadat eerder in het jaar 1994
Dames 2 de titel behaalde,
werden dat jaar ook Dames 1
voor de vijfde maal kampioen in
haar klasse. De promotie naar de
hoofdklasse was de beloning.
Zeker is dat Avanti door de jaren
heen veel vrijwilligers vond die
de bereidheid hadden de dames
op de vroege zondagmorgen bij
te staan. Doorzetters die steeds
maar weer de ambities wisten te
vinden onder soms uitzichtloze
omstandigheden door te gaan.
Vooral in de jaren dat onze
vereniging gebukt ging onder te krappe accommodatie kregen de Avanti dames soms
ondankbare trainingsuren. Trainen buiten de Avanti accommodatie was toen het motto.
Trainen aan de Zonnebloemstraat en Zwembadweg was vaak noodzakelijk in die tijd.
Het damesvoetbal bij Avanti kende door de jaren heen vele ups en downs, maar de
gezelligheid op en buiten het veld was altijd een van de voornaamste pijlers bij de Avanti
dames.
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Vooruitgang in beginjaren 90
Nadat eerst dames 2 de titel binnenhaalde,
werden in 1994 de Dames 1 voor de vijfde
maal kampioen in haar klasse. De promotie
naar de hoofdklasse damesvoetbal was de
beloning. Zeker is dat Avanti door de jaren
heen veel vrijwilligers vond die de
bereidheid hadden de dames op de vroege
zondagmorgen bij te staan. Doorzetters die
steeds maar weer de ambities wisten te
vinden
onder
soms
uitzichtloze
omstandigheden door te gaan. Vooral in de
jaren dat onze vereniging gebukt ging onder een te krappe accommodatie kregen de Avanti
dames soms ondankbare trainingsuren. Trainen buiten de Avanti accommodatie was toen het
motto. Trainen aan de Zonnebloemstraat en Zwembadweg was vaak noodzakelijk in die tijd.
25-jarig bestaan
In 1996 werd op meer dan voortreffelijke wijze het 25-jaar bestaansfeest van de dames
gevierd. Het damesvoetbal bij Avanti heeft door de jaren heen haar bestaansrecht ruimschoots
bewezen. De kampioenschappen van de laatste jaren, de onderlinge gemoedelijke sfeer en
doorzettingsvermogen bevestigen dat. Alhoewel het damesvoetbal bij Avanti door de jaren
heen vele ups en downs kende, was de gezelligheid op en buiten het veld altijd een van de
voornaamste pijlers bij de Avanti dames. Van 1995 tot 1998 draaiden dames 1 verdienstelijk
mee in de 3e klasse. Ze eindigden in die jaren als 5e en 6e in de competitie.
Degradatie 1998
naar 4e klasse en
terugkeer vanaf
2003.
Helaas werd in het
seizoen 1998 –1999
gedegradeerd naar
de vierde klasse
nadat
we
met
slechts 1 elftal
onder leiding van
Toon en Sjef en
Ben
Vervoort
verder
moesten
nadat dames 2 was
opgeheven
in
verband met te
weinig speelsters. De volgende drie jaar wisten de dames 1 steeds net geen kampioen te
worden , maar eindelijk in 2002-2003 werden ze kampioen in de derde klasse onder leiding
van Jan van Kasteren en Ben Vervoort. Er werd twee dagen flink gefeest! Voor de meeste
dames was dit het eerste kampioenschap ooit.
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Wederom kampioen in 2004
Dames 1 ging met de verwachting naar de derde klasse om een goede middenmotor te
worden. Tot ieders verbazing werd men echter weer kampioen in het eerste seizoen (20032004) in de 3e klasse !! Wederom stond men onder leiding van Jan van Kasteren en Ben
Vervoort. Jan van Kasteren is nadat men in het seizoen 2004-2005 mooi afsloot met een 8e
plaats in de 2e klasse beheerder van de kantine geworden.
Situatie nu
Het seizoen 2005/2006 kende een moeizame start. Men begon echter weer met twee elftallen.
Het meisjeselftal is een dameselftal geworden. Nadat een nieuwe trainer het slechts enkele
maanden heeft volgehouden, staan momenteel de dames weer onder leiding van Ben Vervoort
samen met Toon van Doremalen. In het huidige seizoen hebben de dames 2 het moeilijk.
Deze vertoeven al geruime tijd in de onderste regionen. Dames 1 lijkt zich moeizaam te
kunnen handhaven in de 2e klasse. Hopelijk blijven ze erin, want anders wordt dit wel een
domper op wat een mooie jubileumjaar lijkt te gaan worden. Voor volgend seizoen is er een
nieuwe trainster aangetrokken. Met goede moed gaan zullen we dan met haar aan de slag gaan
en hopen een mooi seizoen te maken.
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Veteranen Avanti
De afdeling veteranen Avanti is opgericht op 14 juni 1966. Om lid te worden van de
veteranen moest men minimaal 30 jaar oud zijn en tevens lid zijn van SV Avanti ‘31. Dat het
animo voor het bejaardenvoetbal destijds groot was blijkt uit de deelname van de talloze
veteranen-toernooien. De Avanti veteranen behaalden vele eerste prijzen.
Voordat het tot oprichting van een veteranenafdeling kwam, had er al veel overleg plaatsgevonden. Meestal gebeurde dat in clubhuis Tijn Persons aan de Boschweg, waar de
oudgedienden onder het genot van menig glas bier elkaar ontmoetten. Grote animators en
initiatiefnemers destijds waren kroegbaas Tijn Persons, Jos van Schijndel en Anton Kastelijn.
Laatstgenoemde, de bekende kolenboer uit het Lieseind, nam de taak van voorzitter ter hand
en vervulde deze functie gedurende 6 jaar.
Door de jaren heen is de magische toetredingsleeftijdgrens van 30 jaar vervaagd. Enerzijds
doordat spelers steeds langer bleven voetballen en veertig- en vijftigjarigen de overhand
kregen. Anderzijds doordat jongere spelers door maatschappelijke ontwikkelingen in latere
jaren minder snel onder de noemer van veteranen wilden voetballen.
De eerste jaren werden voornamelijk toernooien en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld.
Op Koninginnedag werd jarenlang gespeeld tussen de veteranen van Schijndel, WEC, Irene
en Avanti om de Jos van Erp-beker. Jos van Erp was de eerste grensrechter bij de veteranen.
Begin jaren zeventig ontstond er een bestuurscrisis. Het volledige veteranenbestuur stapte op.
In een extra bijeenkomst werd een nieuw veteranenbestuur geformeerd. Nieuwe bestuurders
waren Leo van de Ven (voorzitter), Jo van Kessel (penningmeester) en Gijs Mutsaars
(secretaris). Een jaar later werd het bestuur van de veteranen verder uitgebreid tot 5 personen.
Jos van Schijndel kwam opnieuw in het bestuur en nam van Leo van de Ven de
voorzittershamer over.
In 1976 kwam opnieuw een bestuurswissel. Jo Verhoeven werd de nieuwe voorzitter en zo
kende de veteranen van Avanti in 10 jaar bestaan al meer voorzitters dan de vereniging Avanti
in 50 jaar voetbalgeschiedenis.
Vermeldenswaardig is verder nog de rol van beschermheer Ad Henskens. Hij heeft door de
jaren heen de Avanti-veteranen veel (financiële) steun gegeven.
Begin jaren tachtig werd Tony Schellekens de voorzitter bij de veteranen. Gerard (Gradje)
Bijsterbosch en Martien Kastelijn werden in die tijd gehuldigd voor respectievelijk 1000 en
750 wedstrijden voor Avanti. Leider en inspirator in die tijd was Mieske van Engeland (erelid
Avanti).
Op de zilveren bruiloft van de
penningmeester van de veteranen
Jo van Kessel (en Mia) voerden de
Avantiveteranen een prachtige
playbackshow op. Het feestende
publiek reageerde zo enthousiast
dat de Avanti-veteranen jarenlang
zilveren bruidsparen met een
playbackshow verrasten. Een
speciale commissie bestaande uit
Lenie Russens, Mia van Kessel,
Gerry Kastelijn, Hans en Jan van
Houtum zorgden ervoor dat ook
tijdens het 20-jarig bestaan van de
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Katholieke Bond van Ouderen
(KBO) Boschweg de veteranen
Avanti een ware show ten tonele
brachten.
Tussen al die muzikale activiteiten
werd er vanzelfsprekend ook
gevoetbald. Spelers kwamen en
spelers
vertrokken,
evenals
bestuurders. In 1987 werden de
veteranen opgeschrikt door het
bericht dat de voorzitter Tony
Schellekens een auto-ongeluk had
gehad. Korte tijd later is hij
overleden.
Opnieuw moesten de oudgedienden een nieuwe voorzitter kiezen. Nu in de persoon van Pieter
Lucius. Het 25-jarig bestaansfeest werd op grootse wijze gevierd. Een speciaal in het leven
geroepen commissie (Hans van Houtum, Gerry Kastelijn, Toon van Engeland, Jan Wouters en
Bert van Alebeek) zorgden voor onvergetelijke dagen.
De playbackshows bij de veteranen kregen een vervolg met het BAVARIA-lied, gezongen
door Riet van de Ekart en Hans van Houtum. Het lied ‘OH KASTELIJN’, geschreven en op
muziek gezet door penningmeester Jo van Kessel, werd voorgezongen door Hans van Houtum
en Corry Mooij. De verkoop was een groot succes.
De aangename veteranensfeer zorgde voor instroom van diverse jongere Avanti-leden. Met
maar liefst twee veteranenteams zou Avanti de competitie ’90-‘91 ingaan. Al snel kwam een
kink in de kabel. De onenigheid tussen jongere en oudere veteranenspelers liep zo hoog op dat
voorzitter Pieter Lucius zijn handen vol had aan de kwestie. De beoogde samenwerking
tussen jonge en oude veteranen liep al heel snel averij op. Kennelijk is het spreekwoordelijke
gezegde “zo als de ouden zongen, zo piepen de jongen” niet voor iedereen weggelegd.
Met slechts 1 team gingen de Avanti-veteranen verder. Bert van de Westen was inmiddels
leider geworden van “zijn jongens”.
Tussen de voetbaldrukte door leverden de veteranen een belangrijke bijdrage in het Avantileven. Volop ondersteuning bij de voetbalclub, denk maar aan de vlooienmarkten, de verkoop
van kerstbomen en niet te vergeten de Avanti-zeskamp en Carnaval op maandagmorgen. In
samenwerking met de veteranen Avanti kon “smondags smerriges” worden gekaart en
gekiend. En altijd “vur skon” prijzen. Jaarlijks kwam er wel iets nieuws, zelfs een diner met
boerenkool, snert en zuurkool.
Na het vertrek van Pieter Lucius als voorzitter nam Hans van Houtum de voorzittersfunctie
over. Zes seizoenen lang tot aan 1999 vervulde hij deze functie.
De Avanti-veteranen ondervonden toen op velerlei fronten problemen. Een tekort aan spelers
ontstond door o.a. blessures en beëindigen van spelersloopbanen. De introductie van een
afzonderlijke Veteranenvoetbalcompetitie door de KNVB bleek ook geen oplossing.
Verzoeken tot dispensatiemogelijkheden voor de Veteranencompetitie werden niet
gehonoreerd. Er is veel gesproken over de voortdurende tekorten aan spelers bij de Avantiveteranen. Qua leeftijd in aanmerking komende spelers kozen midden jaren negentig voor het
Zaterdagvoetbal Commissie Oost Brabant. De instroom van nieuwe spelers bij de veteranen
stuitte op problemen. Zeker toen prestatiegerichte voetballers op te jonge leeftijd werden
binnengehaald om het schip drijvende te houden. En zo geschiedde dat eind 2000 het
veteranendoek definitief viel. De Avanti-veteranen voegden te weinig extra’s toe. Voetballen
in 2000 was kennelijk anders komen te liggen dan in de jaren zestig, zeventig en tachtig.
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Supportersvereniging sv Avanti’31
Eerdere pogingen
Op 13 december 1964 waren Tiny van den Broek, Ad van Alebeek en Jan Schellekens de
grondleggers van de supportersvereniging Avanti. De supportersvereniging is opgericht met
als doel om Avanti 1 bij thuis- en uitwedstrijden te kunnen aanmoedigen. Dit was de derde
supportersvereniging in de geschiedenis van Avanti. De oprichtingsdatum van de eerste
supportersvereniging was op 10 januari 1936 en telde bij de oprichting 28 leden. Na de 2e
wereldoorlog, 3 september 1951, staken enkele fervente Avanti-aanhangers, waarschijnlijk
aangemoedigd door de festiviteiten ten gevolge van het 20-jarig bestaan de koppen bij elkaar.
Deze supportersvereniging vond onderdak in het café van Alebeek. Op de oprichtingsavond in
het parochiehuis waren 70 leden.
3 maal is scheepsrecht
Het bestuur van de 3e supportersvereniging die opgericht was in 1964 bestond de eerste jaren
uit: Jan Schellekens, Gerard van de
Sangen, Broer Manders, Jan Brus, Jan
Gordijn, Janus Langenhuizen, Ad van
Duijnhoven, Mies van Oorschot en
natuurlijk voorzitter Tiny van den Broek.
Het clubhuis van de supportersvereniging
is vanaf de oprichting in 1964 tot 1996
bij cafézaal van Alebeek geweest. Sinds
1996 is de kantine van Avanti het
clubhuis.
Een van de eerste acties (seizoen 19651966) van de supportersvereniging was
het aanbrengen van de eerste vier
reclameborden rondom het hoofdveld
van Avanti. In 1969 was het reclamebordaanbod verveelvoudigd. Het jaar erna, 1970, werd
de actie reclameborden afgerond. Het hoofdveld was op dat moment geheel omgeven door
reclameborden, die voor een grote financiële injectie van de supportersvereniging en Avanti
zorgden. In 1992 werden alle borden rondom het hoofdveld compleet vernieuwd.
Vervoer
In 1967 begon de supportersvereniging met het organiseren van vervoer naar de
uitwedstrijden van het 1e elftal van Avanti. De eerste busreizen werden verzorgd door de
firma Kras.
Enkele jaren later stelde Broer Manders het vervoer beschikbaar met als reisleiders Jan van
Uden en Jan Brus. In de periode van 1983 tot 1990 had de supportersvereniging zelfs iemand
binnen het bestuur met de functie van reisleider in de persoon van Mari van der Heijden.
Jeugdsupportersvereniging
In 1971 werd de jeugdsupportersvereniging opgericht. Het bestuur bestond bij de oprichting
uit: Henk Broks, Hans van der Schoot, Wim Voets, Hans van de Oetelaar, Huub van de Donk
en Henk van Liempd. Zoals de naam al aangeeft zette dit bestuur zich in voor de jeugd.
Hoewel de jeugdsupportersvereniging maar enkele jaren bestaan heeft, was dit wel de aanzet
van de supportersvereniging om de jeugd van Avanti te betrekken in de activiteiten die men
organiseerde.
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Acties
Een originele actie in de beginjaren van de supportersvereniging
was de “lucifer actie”. Foto’s van alle spelers van Avanti 1, in
totaal 16 stuks, werden op een doosje lucifers afgedrukt en onder
de Boschwegse winkeliers en horeca ter verkoop aangeboden. Om
de drukkosten te kunnen betalen werd geld geleend bij de
beschermheer, Jan Schellekens. De actie bleek een groot succes te
zijn en dit werd nog eens vergroot toen Jan Schellekens de totale
drukkosten voor zijn rekening nam.
Kienen
In 1971 startte de supportervereniging in samenwerking met Avanti met
het organiseren van de kienavonden. De opbrengst van deze avonden
was in eerste instantie geheel voor de verbouwing van de kleedlokalen
en voor de voetbalclub Avanti. Al vanaf de eerste maanden werd een
mooi bedrag bij elkaar gesprokkeld. Echter na 7 maanden werd er
wegens gebrek aan vrijwilligers besloten door het bestuur van Avanti om
er tijdelijk mee te stoppen. Het waren Jan Schellekens en Broer Manders
die een doorstart van de kienavonden bewerkstelligden. Later, in 1975, werd de organisatie
van deze kienavonden overgenomen door de nieuw opgerichte ‘Stichting tot steun aan sv
Avanti 31’.
Andere acties
Een noemenswaardige activiteit uit de beginjaren was het barakconcours, georganiseerd
tussen 1965 en 1973 tijdens de seizoensopening.
In 1966 werd gestart met het rikken en jokeren in de wintermaanden. In de beginjaren was de
organisatie samen met de junioren van Avanti en daarna met de korfbalclub Avanti.
De eerste dropping voor de jeugd en senioren vond plaats op 4 februari 1968. Deze werd
georganiseerd door de supportersvereniging en de KWJ. Deze eerste dropping telde 65
deelnemers. De supportersvereniging bleef de droppings organiseren tot en met 1973.
In het jaar 2002 besloot de supportersvereniging de draad weer op te pakken en onder leiding
van Bert van Uden in samenwerking met het LERC (Lagere Elftallen Recreatie Commissie)
groeide dit evenement weer uit tot een ware happening met als hoogtepunt 160 deelnemers in
2004.
Een andere in het oog springende activiteit, die al bestaat sinds 1967, is de verloting van de
wedstrijdbal op zondagmiddag tijdens de rust van een thuiswedstrijd van Avanti 1. Een van de
grote boegbeelden van deze actie was Zus van Oorschot.
In 1976 werd gestart met de fietstocht op tweede kerstdag. Deze activiteit werd voor het laatst
in 2001 gehouden.
Een andere opvallende gebeurtenis was de schenking door de supportersvereniging van een
elektronisch scorebord op 19 september 1982 aan Avanti. Dit was opmerkelijk omdat Avanti
een van de eerste amateurverenigingen in de regio was die een dergelijk scorebord bezat.
Sportiviteitprijs
Vanaf 1972 organiseert de supportersvereniging ook elk jaar de uitreiking van de
sportiviteitprijs. Van elk elftal, zowel van de pupillen, junioren, meisjes, dames als senioren,
wordt een speler of speelster door de leider en trainer uitgekozen om deze zeer begeerde
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trofee uitgereikt te krijgen van een landelijk bekende voetballer.
Door deze sportiviteitprijs wil de supportersvereniging aantonen
dat men niet alleen de voetbalclub steunt om zoveel mogelijk
punten te behalen, maar ook om de naam Avanti, sportief gezien,
zo hoog mogelijk te houden. De sportiviteitprijs werd in 1996
vernoemd naar de een jaar eerder overleden erevoorzitter Tiny van
den Broek.
Vele bekende persoonlijkheden zoals, Stefan Petterson, Boudewijn
Zenden, Hans van Breukelen, Ignace van Swieten, Frans van Rooij,
Arnold Scholten, Gaston Taument, Jos van Herpen, Willy van de
Kerkhof, Johan Neeskens, John van de Brom, Peter van Vossen,
Marc van Hintum, Ernst Faber, Edward Sturing, Ronald Spelbos,
Zeljko Petrovic , Wiljan Vloet en Theo Lucius waren te gast bij de
supportersvereniging om de Tiny van den Broek Sportiviteitprijs uit
te reiken.
Supporter van het jaar
Vanaf 1987 wordt jaarlijks de “Supporter van het jaar” verkozen.
Het bestuur van de supportersvereniging kiest in overleg met het
bestuur van Avanti uit diverse namen een supporter, die op alle gebieden Avanti een warm
hart toedraagt, tot ‘supporter van het jaar’.
De volgende Avanti-supporters vielen deze eer te beurt:
1987: Peter Timmermans
1989 : Marietje van Houtum-Uden
1991 : Harrie van Uden
1993 : Ad van Kasteren
1995 : Willy van Alebeek
1997 : Lenie Toelen
1999 : Cor van den Heuvel
2001 : Jos Smits
2003 : Ad van Duijnhoven

1988 : Willy van Kasteren
1990 : Toon van den Oetelaar
1992 : Mies Broeren
1994 : Tijn van den Broek en Sjef Gevers
1996 : Sjef van Uden
1998 : Antoon van Uden
2000 : Grard Beekmans
2002 : Trees Mauriks en Mien van de Oetelaar
2004 : Wim Schellekens
2005 : Will Baijens ??

De “Supporter van de Eeuw” , gekozen op het 35-jarig jubileumfeest van de
supportersvereniging in december 1999 was niemand minder dan
Harrie van Uden.
Wedstrijden Avanti tegen profclubs
De supportersvereniging maakt het mogelijk voor Avanti om regelmatig tegen
clubs uit het betaalde voetbal te spelen. Zo werd in 1984 ter ere van het afscheid van Bert van
Uden, Bert van de Plas en Bert van Zutphen (de ‘drie B’s ’) , een vriendschappelijke wedstrijd
gespeeld tegen FC Den Bosch. De Bosschenaren wisten deze wedstrijd met 2-0 te winnen.
In 1989 organiseerde de supportersvereniging als cadeau voor Avanti in verband met het 25jarige jubileum van de supportersvereniging een wedstrijd tegen Roda JC. De eindstand was
2-6 . Enkele jaren later in 1993 werd er gespeeld tegen Vitesse (uitslag 1-7). In 1999 was
toenmalig Champions League deelnemer Willem II te gast ter gelegenheid van het 35-jarige
jubileum. Willem II wist deze wedstrijd met 15-1 te winnen. Het Roda JC van Schijndelnaar
Wiljan Vloet sierde het 40-jarige jubleum op met een wedstrijd tegen Avanti 1 in 2004. De
eindstand werd 12-1 in het voordeel van Roda JC.

“Door sport tot beter mens”

26

Voorzitters
Vanaf de oprichting tot 1995 was de voorzittershamer van de supportersvereniging in handen
van Tiny van den Broek oftewel Tiny Grandioos. Zijn opvolger was Rien van den Broek die
de bestuurlijke touwtjes in handen had vanaf 1996 tot en met
2004. In 2005 werd Jack Brus gekozen tot voorzitter van de
supportersvereniging.
Ereleden
De supportersvereniging telt momenteel twee ereleden; te weten
Andre Dahler , 22 jaar deel uitmakend van het bestuur , waarvan
een lange periode als penningmeester en Ad van Duijnhoven ,
die bijna 28 jaar secretaris was.

Huidig bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: Op foto v.l.n.r. Theo Schuurmans,
Jacky Brus, Jan Tolk, Rien vd Broek, Tiny van Uden, Mari Verhagen, Paul vd Bruggen en
Gerard van Houtum.
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Een accommodatie in constante beweging.
Speelvelden vroeger
Speelvelden heeft Avanti in haar bestaan verschillende gekend. Zo speelde Avanti eerst op
een veld achter het Sint Lidwinagesticht. Daarna verhuisde men naar een weiland van J. van
Kronenburg achter de jongensschool. Vervolgens speelde men tot de bevrijding op het terrein
tegenover het café van G. van Oorschot. Na de oorlog was dit terrein onbespeelbaar geworden
en werd uitgeweken naar een weiland achter het perceel van G. van den Oetelaar.
Clubhuis
Vanaf de oprichting tot de oorlog was het clubhuis steeds gevestigd bij G. van Oorschot aan
de provinciale weg Den Bosch – Eindhoven, welke toen nog dwars door Schijndel liep. Na de
oorlog vertoefde men enkele jaren bij A. Steenbakkers en vanaf 1947 bij Café Tijn Persons
met, niet te vergeten, zijn dochter Toos, die gedurende vele jaren, week in week uit, alle
sportkleding van Avanti verzorgde. Ook reparatie hoorde daar bij. Later is Café Persons in
andere handen overgegaan. Jo en Tonny van Alebeek werden de uitbaters. Jo is verschillende
voetbalseizoenen secretaris geweest van Avanti. Tot het definitieve vertrek vanaf De
Molenheide in 1998 verbleef Avanti’s clubhuis aan De Boschweg. Toon van de Ven was, en
is nog altijd, de hartelijke gastheer.

Molenheide
Door de Gemeente Schijndel werden nabij het
zwembad in het begin van de jaren vijftig van de
vorige eeuw prachtige sportterreinen aangelegd. Het
was voor spelers en publiek een groot genoegen dat
uiteindelijk dit fraaie complex in 1951 door Avanti
kon worden betrokken. Het sportveld werd feestelijk
geopend en de terreinen zijn destijds door pastoor
Pessers ingezegend. In overeenstemming met het
huurcontract moest Avanti destijds zelf zorgen voor de aankoop van palen, benodigd voor de
afzetting van de 2 speelvelden. Tevens moest Avanti doelen plaatsen en op eigen kosten een
kleedlokaal bouwen.
J.S.S.S.
Met ingang van 1 september 1957 werd het huurcontract met de Gemeente Schijndel
beëindigd. Een nieuwe huurovereenkomst werd aangegaan met De Stichting tot Bevordering
van de Sport in de Gemeente Schijndel, kortweg J.S.S.S. (Jeugd Sport Stichting Schijndel).
In huur werd aanvaard:
sportterreinen, kleedlokalen,
rijwielstalling, parkeerterrein, staantribune, loketten en goals.

Verborgen in de struiken werd in de jaren 50 dit,
overigens nog bestaande, urinoir geplaatst. Vrouwelijke toeschouwers waren
er in die tijd niet?
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Jaren 60
De staantribune kwam gereed begin jaren zestig evenals één oefenterrein met verlichting in
zeer slechte staat (op de plek van het huidige zwembad). Avanti beschikte destijds tevens over
een houten kantine. In 1962 werd ook nog een veld achter de voormalige jongensschool (van
mijnheer Witlox) betrokken. Samen met de dameskorfbalvereniging Avanti en de
Volleybalclub Avanti, tegenwoordig volleybalclub Hesperus/van Tartwijk geheten, mocht
Avanti dit veld gebruiken voor het pupillenvoetbal. Het veldje is beter bekend als het veld aan
de Zonnebloemstaat. In juli 1965 werd een andere kantine in gebruik genomen. Deze werd
aan de andere lange zijde van het hoofdveld gesitueerd. Thans is deze plek nog steeds in
gebruik. In 1972, 1985 en in 1998 werd de kantine verbouwd. Het verg(r)uisde gravelveld,
waar velen littekens voor het leven opliepen, dateert eveneens van midden jaren zestig.
Gelukkig is dit ondertussen vervangen voor een grasveld, waardoor de trainingen meer
praktijkgericht gegeven kunnen worden. Eind jaren zestig werden de 4 kleedlokalen van
Avanti voorzien van douches met warm water. Het grondwerk en het graven van de
gasleidingen werd door eigen leden uitgevoerd. Niet lang daarna werden ook nog eens
gaskachels aangeschaft om de kleedlokalen te verwarmen.
Beginjaren 70
Begin jaren zeventig bezat Avanti een kantine met afzonderlijke bestuurskamer, geluidscabine
(in gebruik door de Supportersvereniging) en een EHBO ruimte. Voor die tijd voorwaar een
luxe optrekje. Het aanbrengen van verlichting op het veldje aan de Zonnebloemstraat liet niet
lang op zich wachten. Begin jaren zeventig kon ook in de avonduren worden getraind aan de
Zonnebloemstraat. Aanvankelijk was het gebruik uitsluitend op zaterdagen toegestaan. Mede
met hulp van, weer, de eigen leden en niet te vergeten de beschermheer, de heer Albert
Steenbakkers, werd de kantine in 1972 uitgebreid. Het tropische hardhouten plafond deed
menigeen versteld staan.
Avanti in protest midden jaren 70
Midden jaren zeventig ontstonden echter grote problemen toen werd aangekondigd dat het
veld aan de Zonnebloemstraat moest worden verlaten wegens geplande woningbouw. Avanti
trok massaal richting Gemeentehuis en Avanti was vele weken in de belangstelling van de
plaatselijke politiek en regionale pers. Avanti tekende bezwaar aan tegen de bebouwing aan
de Zonnebloemstraat. Aannemer Jan Schellekens (beschermheer bij de Supporters Vereniging
Avanti) zag met lede ogen aan dat de bouwvergunning niet werd verleend.
In overleg met de Gemeente en de Provincie werd er uiteindelijk toch een oplossing
gevonden. In de Algemene beschouwingen en begrotingsvergaderingen van de Gemeente
Schijndel werd uitgebreid ingegaan op de onhoudbare situatie bij de voetbalvereniging van
D’n Boschweg, welke in de komende jaren, in verband met de te verwachten groei, alleen
maar nijpender zou worden. In september 1977 werden houten noodkleedlokalen geplaatst.
Midden 1978 was de lucht geklaard voor het bouwen aan de Zonnebloemstraat en komt
vervolgens het veld aan de Bloempad/Leemweg in beeld. Begin jaren tachtig werd een veld
in gebruik genomen aan de Oude Molenheide (het “vijfde” veld), thans het sportveld en
thuishonk van Dameskorfbalvereniging Avanti en soft- en honkbalvereniging Starlights.
In die tijd is veel gesproken over de verdere ontwikkeling van de Molenheide. Aanleg van
nieuwe sportvelden, een nieuwe visvijver, een nieuwe ijsbaan, het dempen van het “oude
zwembad”, aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen, straatverlichting etc., etc. Wie nu
rondwandelt in De Molenheide zal tot de ontdekking komen dat veel tot stand is gekomen.

“Door sport tot beter mens”

29

Avanti was inmiddels voor trainingen aangewezen op een veld aan de Zwembadweg. Door de
ontwikkeling van de structuurweg, aangelegd om het centrum van Schijndel te ontlasten, werd
eind tachtiger jaren ook dit veld weer verlaten.
Nieuwe hoofdtribune en verdere uitbouw
De tribune langs het hoofdveld dateert al weer van 1981 (het 50 jarig jubileum) Het was
toenmalig burgemeester Gerard Scholten, naar zijn zeggen, een waar genoegen iets te mogen
openen waar de gemeente financieel niet aan had behoeven bij te dragen. De club realiseerde
deze aanwinst met eigen middelen en eigen leden. De bouw van de Avanti tribune noemde de
burgemeester een “typisch Boschweg affaire”. Midden jaren tachtig werd wederom de kantine
verder uitgebreid. Opnieuw met hulp en inzet door eigen leden. Betaling/financiering was niet
het probleem want de kienactivitieiten leverden behoorlijk wat duiten op. Niet alleen de
tribune, ook diverse kantineverbouwingen werden uit eigen middelen betaald. Er is destijds
ook een behoorlijke financiële bijdrage geleverd in de verbetering van de lichtinstallatie op de
sportvelden.
De investeringen in de Avanti accommodatie werden zelfs zichtbaar tot ver buiten Schijndel.
Diverse sportbestuurders kwamen destijds een kijkje nemen naar de riante Avanti tribune.
Zelfs vanuit het verre Friesland reisden voetbalbestuurders op een zaterdagochtend naar
Schijndel om een kijkje te nemen en ideeën op te doen.
De 4 houten noodkleedlokalen werden ondertussen vervangen door permanente gebouwen
o.a. een eigen wasruimte voor het wekelijks wassen van alle sportkleding. Deze ruimte is later
in gebruik genomen door de verzorgers (EHBO ruimte). In een latere fase is het gebouw nog
een keer uitgebreid. Nu met een materialen- en ballenberging.
Situatie vanaf jaren 90
Begin jaren negentig werd achter de tribune nog een berging aangebracht. Dit voor het
plaatsen van kleine doelen en opslag van vele andere materialen, benodigd voor onder andere
de jaarlijkse Dorpszeskamp. De jongste verbouwing en uitbreiding van de kantine dateert al
weer van 1998. In dat zelfde jaar werd tevens een speeltoestel voor de allerkleinsten nabij de
kantine geplaatst. De oorspronkelijk gebouwde kleedlokalen van 1965 werden enkele jaren
geleden nog drastisch gerenoveerd. De overige kleedlokalen zijn in het voorjaar van 2006
aangepast. Tevens is het gehele complex onlangs voorzien van een betere afrastering, nieuwe
ballenvangers en zijn alle velden voorzien van een beregenings-installatie.
Situatie nu
Een groot deel van de accommodatie van Avanti is gefaseerd gebouwd en door de jaren heen
tot stand gekomen. Steeds weer volgden nieuwbouw en verbouw elkaar op. Het laatste
voorbeeld is natuurlijk de bouw van de nieuwe entree in verband met het 75-jarige bestaan.
De accommodatie ligt er in 2006, bij het 75 jarig bestaan, fris bij. Het onderhoud van het
gehele complex vergt veel energie en verloopt in de praktijk vaak bewonderenswaardig goed.
In september 1998 heeft Avanti het initiatief genomen om met de Gemeente Schijndel in
overleg te gaan om te komen tot een Onderhouds Ploeg Avanti (O.P.A.). Een planmatige
aanpak van onderhoud stond voorop en blijft van eminent belang. Gelukkig zijn vele leden
van Avanti toen, maar ook nu nog, warm gelopen om de accommodatie mede op peil te
houden. De startdatum van de O.P.A. ploeg dateert van 1 februari 1999 en wekelijks worden
vele klussen geklaard. Er blijft steeds veel werk aan de Avanti-winkel, maar een ding is zeker,
het blijft de moeite waard.
Avanti leden kunnen trots zijn op het Avanti complex.
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Kantine
De kantine neemt op meerdere fronten binnen Avanti een niet meer weg te denken plaats in.
Zo is deze kantine een belangrijke sociale ontmoetingsplek geworden waar het wel en wee
van Avanti onder het genot van een drankje en een hapje menigmaal wordt besproken. Tevens
is het de vertrekplaats van teams die uitwedstrijden moeten gaan spelen en bovenal is het een
niet meer weg te denken bron van inkomsten voor de club. Al met al genoeg redenen om de
kantine en zijn historie in het kort nader te belichten.
De eerste kantine (1952)
In 1951 ging Avanti zijn
wedstrijden voortaan spelen op het
nieuw aangelegde sportpark “De
Molenheide”.
Dit
complex
bestond origineel uit 1 sportveld, 1
oefenterrein en 2 kleedlokalen. Bij
de officiële opening in september
1952 was het complex ondertussen
ook voorzien van een kantine. De
benaming kantine was ietwat
teveel voor de behuizing die
bestond uit een simpele houten
keet. De kantine werd beheerd door Harrie van Uden en zijn familie. Dit deed Harrie in eigen
beheer. Als ‘huur’ verzorgde hij de velden, maakte de kleedlokalen schoon, bracht in de rust
thee rond, hing netten op, pompte de ballen hard, ontving scheidsrechters, verzorgde de
Avantikrant naast zijn functies als bestuurslid en elftalcommissielid. Overigens was Harrie en
familie ook in de stille wintermaanden actief in de Molenheide. Als de ijsbaan geopend werd,
was Harrie present om aan de schaatsliefhebbers warme chocolademelk te verkopen. Met
ware doodsverachting ging hij vanuit huis met een kan warme melk achter op zijn fiets
richting ijsbaan. Het assortiment van de dranken uit die tijd bestond uit flesjes bier, wat fris en
koffie. Het bier werd gekoeld in een grote teil gevuld met ijsblokken, die bij drankenhandel
Swinkels werden opgehaald.
5-9-1965
In de jaren zestig werd de houten kantine te klein voor een club die ondertussen de 200
actieve leden benaderde. Omdat de terreinen eigendom waren van de gemeente behoorde ook
de bouw van de kantine tot de zorgen van het gemeentebestuur. In november 1962 werd dan
ook door B&W een voorstel ingediend tot bouw van een (nieuwe) kantine. Aangezien er in
die tijd grote woningnood was, lagen de prioriteiten in die jaren meer op woningbouw. Harrie
van Uden kwam op het idee om de kantine arbeidsbesparend te bouwen. Door werklustige
Avanti-leden werd dit plan dan ook goed opgepakt en het resultaat was na goedkeuring van
B&W en minister Bogaers van Woningbouw dat Avanti in 1965 een spiksplinternieuwe
kantine kreeg. Het was een stenen gebouw op de plek waar nu de huidige kantine nog steeds
staat. Op 5 september 1965 werd hij officieel ingezegend door pastoor van Gorp.
In het begin tot 1970 was wederom de familie van Uden beheerder van dit gebouw. Na een
periode van 18 jaar vond Harrie het in 1970 mooi geweest. Het administratieve beheer en
financiele verantwoordelijkheid van de kantine ging over naar Avanti zelf. Avanti vond in de
familie Piet en An Kivits een geschikte gastheer en gastvrouw om de dagelijkse zaken te
behartigen.
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18-11-1972
Op 18 november 1972 werd een vernieuwde kantine officieel opgeleverd en geopend door
burgemeester van Tuyl. De ruwbouw werd door gebroeders Schellekens verwezenlijkt terwijl
de afwerking wederom door eigen Avanti-leden werd gedaan. Jos Smits, de grote animator en
Jan Schellekens, de uitvoerder en dhr. Steebakkers, de houtleverancier, waren zeer ingenomen
met het resultaat. Samen met de vele vrijwilligers namen van achter een flink glas bier de vele
complimenten in ontvangst. Vele malen was de vleiende opmerking te horen “Zoiets kan
alleen maar op den Boschweg”. De supportersvereniging schonk bovendien bij deze
gelegenheid Avanti nog een prachtig bij het interieur en buffet passende prijzenkast.
De totale kosten van de verbouwing bedroegen destijds ca. 108.000 gulden (ca. 50.000 euro),
die grotendeels door inkomsten uit het kienen werd bekostigd naast bijdragen van gemeente
en N.S.F. (Nederlandse Sport federatie). Avanti had hiermede weer de beschikking over een
moderne kantine voorzien van eigen ruimte voor bestuur en haar supportersvereniging.
Al bij de eerste officiële receptie werd een nieuw record gevestigd: nl. dat van het aantal
genuttigde consumpties per “hoofd” van de aanwezigen en misschien ook het “kater”record
de dag erop.
In het seizoen 1977/1978 worden Toon en Hannie van de Ven de nieuwe kantinebazen.
Doordat zij een jaar later het beheer overnamen van cafe van Alebeek en het omdoopten tot
“het Venneke” moest Avanti op zoek naar nieuwe beheerders. Die vonden zij in de personen
van Jack en Janine van Uden. Deze namen enkele seizoenen het beheer voor hun rekening
totdat vanaf 1982 Lenie en Gijs Russens deze zware taak op zich namen gesteund door o.a.
Annie Groenendaal (periode 1992 t/m 2002). Zeker moeten hierbij ook de personen die wat
meer op de achtergrond staan vermeld worden. Te denken valt hierbij aan Jo en Christien van
Uden en nog vele andere oproepkrachten die helpen als het gaat om zaken als oberen,
schoonmaken en keukenhulp. Inmiddels is er uitbreiding in het beheer van de kantine
gekomen in de persoon van Jan van Kasteren.

Na veelvuldige discussies en ontwerpen van de bouwcommissie bestaande uit Jan van
Houtum, Will de Laat en Harrie van Liempd, werd tenslotte in 1985 een nieuw voorstel
ingediend bij de gemeente om de kantine wederom te verbouwen. Gezien de omvang van het
bouwwerk werd besloten de ruwbouw uit te besteden
aan de gebroeders Schellekens. De rest van de
werkzaamheden werd voornamelijk door eigen leden
gedaan onder leiding van Broer Lammers en met Toon
van Uden als centrale figuur en harde werker, Henk
Broks, die alles op zijn plaats smeerde. Deze
werkzaamheden van eigen leden (ca. 50 personen !)
leverde een besparing op van 50.000 gulden (ca. 23.000
euro). Dit was dan ook hard nodig, want de totale
bouwkosten werd door de gemeente geschat op bijna
125.000 gulden (ca. 60.000 Euro).
Op vrijdag 20 september 1985 werd dan uiteindelijk het nieuwe gedeelte van de kantine
officieel geopend door voorzitter Jos Smits. De bestuurskamer en archief/vergaderruimte
vonden hierin plaats en de ‘oude’ bestuurskamer werd bij de kantine getrokken. In deze
ruimte stond jarenlang het biljart.
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30-10-1998
In 1998 (wederom na 13 jaar) werd op 8 juni in een extra ledenvergadering het fiat gegeven
aan het bestuur om over te gaan tot het verbouwen van de kantine. Ook deze keer werden er
nieuwe gedeeltes bij aangebouwd. Op vrijdag 30 oktober 1998 was het dan officieel zover.
Er kwam o.a. een nieuwe jeugdleidersruimte en de kantine werd verbreed in de richting van
veld 3. Ook werd de ingang verplaatst naar de zijde van het hoofdveld. Bij de opening was de
eer aan het toenmalige oudste en jongste lid, resp. Harrie van Uden en Vincent van der
Heijden om het lint voor de toegangsdeur door te knippen. Voorzitter Jan van Houtum toonde
zich vooral blij met het vlotte werk van bouwbedrijf van Kampen en de vele uren vrije tijd die
veel vrijwilligers bereid waren om op te offeren. In de regionale pers was er zelfs sprake van
het “Grand Cafe” van Avanti.
Situatie heden
Naast verzamelplek, vertrekplaats en drankgelegenheid speelt de kantine ook bij andere
(neven)activiteiten een prominente rol. Mede door de inzet van Gijs en Lenie Russens hebben
nieuwe activiteiten in de kantine het levenslicht gezien. Denk maar eens aan de
Sinterklaasvieringen voor de jeugd, Husseltoernooi, Carnavalsactiviteiten, kaartavonden,
Euro-Sportring (Dutch trofee) en andere meerdaagse toernooien. Ook is de hulp van het
kantinepersoneel onmisbaar geworden bij een lucratief evenement als de Zeskamp.
Een kantine beheren is tegenwoordig zowat een dagtaak. Daarom
mogen twee mensen die al jarenlang zich hiervoor inzetten best eens
in de spotlights gezet worden. Het gaat natuurlijk om Gijs en Lenie
Russens. Zo bestaat het beheer van de kantine niet alleen uit het
tappen van een pilsje, maar is er nog veel meer te doen. Te denken
valt hierbij aan het voorraadbeheer. In de beginjaren van hun
‘kantineloopbaan’ werden de inkopen gedaan door een bestuurslid,
maar al snel kregen ze de vrije hand voor wat betreft de dranken en
eetwaren. Maar ook zaken als schoonmaken en schoonhouden van kantine, etenswaren
bereiden, blinde poule verspreiden, verzorgen van de muziek, extra faciliteiten bij speciale
gelegenheden, vraagbaak
zijn voor leden en andere
verenigingen, klankbord
voor
ontevreden
supporters en het zorgen
van
gemotiveerd
personeel. Maar weinigen
staan er bij stil dat dit
bijna elke dag en weekend
terugkomt en men altijd
aanwezig moet zijn ook in
de zogenaamde ‘stille
uren’.
Bovendien is de kantine
het
visitekaartje
van
Avanti.
Andere verenigingen zijn maar wat jaloers op zulk een goed draaiend, gezellig en
gemoedelijk ontmoetingspunt.
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Inkomsten in percentages per jaar
acties

2005

subsidie jeugd

15,1

1998

33,9

1,2

13,2

1985

contributies/donaties

19,9

1970

3,7

31,0

1958

11,6

0%
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37,6

7,4

29,0

29,1

31,3

26,2

20%

38,9

26,6

5,3

kantine

9,8

5,2

4,2

sponsoring

10,6

35,8

2,6

33,4

1963

1,1

33,7

1,3

entree

6,6

27,2

44,0

40%

34

60%

5,2

18,2

80%

100

Uitgaven in percentages per jaar
Accommodatie

2005

14,3

1998

1,4

materialen

4,7

1963

9,3

7,0

10,7

9,4

13,9

18,9
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10,0

10,9

10,9

8,6

2,1

18,8

17,1

2,9

4,8

29,9

diversen

23,2

11,2

19,8

festiviteiten

10,5

6,2

21,2

10,8

7,0

2,9

16,7

7,5

22,9

11,2

representatiekosten

12,6

13,4

17,0

14,1

bondskosten

26,7

18,4

1970

Loonkosten

8,3

21,1

1985

1958

reiskosten

15,1

23,0

26,1

De Dorpszeskamp van S.V. Avanti ’31.
U

Dit jaarlijks terugkerend fenomeen, want daar mogen we gerust van spreken als het in het
jubileumjaar van S.V. Avanti ’31 voor de 19e keer de Dorpszeskamp wordt georganiseerd,
toont jaarlijks de tomeloze inzet van zeer vele vrijwilligers. Vrijwilligers waarvan Avanti er
gelukkig nog zo veel heeft. We kunnen maar niet genoeg benadrukken dat er zonder die
vrijwilliger niets kan bij Avanti, ook het organiseren van een spektakelstuk als de
Dorpszeskamp niet.
Begeesterd door voormalig voorzitter van
Avanti’s grote jeugdafdeling, Mart van
Heeswijk, hebben de jeugdcommissie en
veteranen de Dorpszeskamp overgenomen
van de K.W.J. (Katholiek Werkende
Jeugd) toen deze jeugdvereniging de
organisatie niet meer rond gezet kreeg. De
eerste keer toen de organisatie in handen
van Avanti was werd de Dorpszeskamp
georganiseerd op het veld waar heden ten
van
dagen
de
accommodatie
Petanquevereniging “Wij Liggen” is gesitueerd. Met allerlei steiger- en bouwmaterialen
werden hindernissen in elkaar gezet. In het kader van de veiligheid en omdat het financieel
ook verantwoord bleek werd al snel overgeschakeld op professionele spullen. Bovendien
werd al na enkele jaren het hoofdveld van S.V.
Avanti ’31 op elke eerste Pinksterdag ingericht
als speelterrein voor de zes spelen. Nadat ook
de Playback, volgens velen toch hét
spektakelstuk van de Dorpszeskamp, verhuisde
van onze gastheer ’t Venneke aan de
Boschweg naar een tent op het trainingsveld,
kon de organisatie alle werkzaamheden op één
plaats concentreren. Was de verhuizing vanuit
’t Venneke alleen al dringend aan te bevelen in
verband met de veiligheid, ook nu staat dit
item nadrukkelijk op de voorgrond, gezien de omvang van de tent, welke toch zo’n 1.500
belangstellenden kan bergen. Bovendien wordt er jaarlijks een beroep gedaan op de
vrijwillige brandweer van Schijndel, de E.H.B.O. en, eigenlijk helaas, maar het kan niet meer
anders, een professioneel bewakingsbedrijf. En dat alles om de 24 enthousiaste ploegen, hun
supporters en andere belangstellenden een plezierige, maar vooral ook, veilige dag te
bezorgen. Gelukkig kunnen we dan ook met een gerust hart stellen dat er, ondanks een grote
concentratie van een jonger publiek, behoudens een enkele keer een incident wat direct in de
kiem gesmoord kan worden, er nooit gekke dingen gebeurd zijn. Jaarlijks is dit echter een
punt van zorg en aandacht. Zolang echter het enthousiasme en het plezier de boventoon
voeren is dit evenement niet meer weg te denken van de Schijndelse activiteitenkalender. Het
mooie is dat er ploegen en teams uit alle windstreken van Schijndel jaarlijks deze eerste
Pinksterdag gebruiken om met elkaar op een goede manier zowel sportief bij de diverse
spelen, als acterend als de besten tijdens de Playbackavond, de strijd aan gaan. Avanti hoopt
nog zeer lang de organisator van De Dorpszeskamp te mogen zijn.
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Overige acties.
Zoals elke vereniging had en heeft ook Avanti acties nodig om de benodigde financiën voor,
met name, de extra activiteiten binnen te krijgen. Uit het meer of minder recente verleden: de
H.A.A.S. actie (Helpt Avanti Aan Shirts), de vlooienmarkt door de veteranen, talloze
loterijen, Schijt je Rijk, de toto- en lottoformulieren
waar wekelijks ettelijke mensen mee bezig waren en
natuurlijk het kienen, waaruit op 24-10-1975 de
Stichting tot steun aan Avanti is ontsproten. Deze
stichting werd in het leven geroepen om de grote
geldstroom die door het kienen ontstond te beheren.
Dat dit goed gebeurde blijkt wel op het sportpark van
Avanti. Het meest in het oogspringende project van
deze stichting is de tribune die in 1981, bij het 50-jarig
bestaan, aan Avanti aangeboden kon worden.
Bovendien werd bij elke verbouwing van de kantine,
in 1972, 1985 en voor het laatst in 1998, wel een beroep op de financiële draagkracht van
deze stichting gedaan. Hierdoor heeft de stichting zachtjesaan de bodem van de schatkist
bereikt en lijkt voor velen binnen Avanti dat zij momenteel een sluimerend bestaan leidt.
Maar nog altijd heeft de penningmeester, en dus de vereniging, financiële ruggesteun van
deze activiteit welke zijn oorsprong vond in de 70-er jaren.
Activiteiten welke heden ten dagen nog altijd plaats vinden zijn onder andere; het bezorgen
van het ledenblad van de woningbouwvereniging “Huis en Erf”, de Blinde Pool, de
kleurplaten actie door de jeugd, de jeugdkalender welke voor het eerst verkocht werd in 1987,
darten, dropping, de Club van Honderd, welke laatste bijna 150 leden telt die jaarlijks een
bedrag doneren, waarmee vooral niet-voetbalactiviteiten bij de jeugd ondersteund worden.
Meest in het oogspringend voor de jeugd is toch wel de bijdrage bij jeugdkampen. Bovendien
wordt jaarlijks door de Club van Honderd,
tussen Kerst en Oud en Nieuw, een kienavond
voor alleen maar vrouwen georganiseerd, waar
veel dames reikhalzend naar uit kijken. Tevens
werd gedurende een kleine tien jaar door de Club
van Honderd financieel garant gestaan voor de
organisatie van het “Mart van Heeswijk”
toernooi. Eveneens een grote activiteit, maar
jaarlijks moeilijker om te “bemensen” is het
parkeren bij Paaspop bij manege De
Molenheide. Ook dit is financieel een topper
voor de jeugd van Avanti en daarom ook zo belangrijk om te trachten om toch voldoende
vrijwilligers hiervoor warm te krijgen.
Dit is maar een kleine bloemlezing van alle activiteiten. Het dient ook slechts om maar aan te
geven dat Avanti niet alleen maar voetballen betekent maar er vele andere activiteiten plaats
vinden om al vroeg zoveel mogelijk clubbinding te krijgen in deze tijd van het steeds meer op
de voorgrond treden van het “Cafetariamodel”. Oftewel, “Ik pluk er uit wat ik graag doe, daar
betaal ik voor en voor de verdere rest basta”. Naar mening van Avanti, en gelukkig velen met
haar, is er meer in het leven.
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Ledenaantal Avanti
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1991

2001

2006

Communicatie
Ook de ontwikkelingen in de diverse mogelijkheden tot communiceren zijn aan Avanti niet
voorbij gegaan. Dachten we in eerste instantie nog aan een stukje met als kop
“Van kroontjespen tot computer” nadien ontstond het idee om dit onderwerp te visualiseren
en in een fotocollage op te nemen. Onderstaand treft u het resultaat van dit idee.
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Avanti Kanjers
Avanti altijd “bepalende”spelers gehad. Spelers die iets extra,s brachten. Hieronder een
willekeurige “greep” uit het beschikbare fotomateriaal.

Lennard van Uden Harrie van Uden

Broer van Engeland

Bert van de Plas

Toon van Heeswijk

Bernhard v Wanrooy

Nico Boom

Jos Smits

Jan Bijsterbosch

Bert van Uden

Henk van Uden
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Mies van Liempd

Martien Kastelijn

Cristian Gevers

Wim van Houtum

Toon van Uden

Jo Blummel

Antoon van Engeland Grad Bijsterbosch Mari v Oorschot

Bert van Zutphen
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Jo Lucius

“Avanti kopstukken”

Pascal Langenhuijsen

Peter vd Broek

Frans v Rozendaal

Jan v Kasteren

Hennie de Jong

Jan van Lamoen

Astrid v Heeswijk

Kees v Grinsven

Willy Hoogaars

Ronald Timmermans

Geert vd Oetelaar

Aart vd Bogaert

Hubert v Houtum

Annemie Gevers-Smits

Rien Rijkers
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Rob van Iperen

Broer Manders

Wim vd Boogaart

Mari Voets

Rein v Uden

Wim v Wanrooy
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Frans Schuurbiers

Toon v Uden

Adrie v Liempd

John v Schijndel

Jos Kemps

Noud Bouwmans

Rien Pennings

Toon vd Ven

Wim van Herpen

Hans v Houtum

Hans Verhagen

Michel vd Heyden Cor Mooy

Hans Bijsterbosch

Jos van Schijndel

Avanti “Kopstukken”

Pascal Langenhuijsen Peter vd Broek Ronald Timmermans Rob van Iperen

Frans v Rozendaal

Hennie de Jong

Jan van Kasteren

Bert van Alebeek

Frans Schuurbiers

Jan Tolk

Robert Creusen

Jan van Lamoen
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Stefan Kasteleijn

Leo van Boxtel

Ben Vervoort

Jan Korsten

Theo Schellekens

Bert op ‘tHoog
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Marcel Steenbakkers Theo v Alebeek

Frank Gevers

Broer Lammers

Robert vd Ven

Hans vd Broek Ton Steenbekkers Ad v Kampen

Ben vd Moosdijk Christien v Uden
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Hans Markus

Henk vd Ekart

Annie Groenendaal

Bert vd Westen

Coby Fransen

Harry Heesakkers

Jan Ariëns

Jan v Boxtel Ursula v Heeswijk Joop v Lanen

Ad Lammers

Ralph Meijs

Dennis Jansen

Harrie Leerintveld

Bart vd Sangen

Martin v Heeswijk
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Jan de Graaf

Marcel Wouters

Noud Verhoeven Jo van Alebeek

JeroenWitte

Annie Vervoort
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Ge vd Heijden

Cees Groenendaal

Sjaan Russens

Broer van Es

Jan Wouters

Henk Broks

Wil Kronenburg

Jan Evers

Harrie Russens

Ton Schel

Dienstverlening
Onmisbaar voor de club “de vrijwillig(ster)er”.

V.l.n.r. Jo Toelen, Jan Broeren, Jo van Uden, Antoon vd Broek, Martien Kasteleijn, Ad van Kasteren,
Hans Laurenssen, Henk Toelen, Dirk vd Sangen, Gerard vd Broek, Antoon van Engeland, Gerry
Russens

OnderhoudsPloegAvanti (O.P.A)

Terreinmeester Dirk vd Sangen

Wasvrouw
Betsy van Heeswijk

Terreinmeester Guus Schuit

Til, Joke en Jet.
Zij zorgen ervoor dat de kleedaccommodaties iedere week weer
proper zijn.
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2004-2005

2002-2003

2000-2001

1998-1999

1996-1997

1994-1995

1992-1993

1990-1991

1988-1989

1986-1987

1984-1985

1982-1983

1980-1981

1978-1979

1976-1977

1974-1975

1972-1973

1970-1971

1968-1969

1966-1967

1964-1965

1962-1963

1960-1961

1958-1959

1956-1957

1954-1955

1952-1953

Hoofdklasse

1e klasse

2e klasse

3e klasse

4e klasse
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Elftal van de eeuw

Staand van links naar rechts:
Henk Toelen; eerste elftalleider vanaf begin jaren zeventig.
Willy van de Tillaart; middenvelder – kampioen 1974; uitstekende speler met groot spelinzicht.
Rob van Iperen; aanvoerder – stopper/voorstopper – kampioen in 1983/1984.
Bert van de Plas; middenvelder – kampioen in 1974 en 1983. Uitstekende baltechniek. Speelde ook bij Fc
den Bosch.

Martien Kasteleijn; aanvaller – kampioen in 1957 en 1959. Speelde betaald voetbal bij Wilhelmina, den
Bosch.

Sjef van Uden; Linksback – kampioen in 1957 en 1959.
Ronald Timmermans; middenvelder – balveroveraar. Kampioen in 1991 en promotie naar eerste klasse.
Zittend v.l.n.r.
Bert van Uden; stopper/voorstopper – kampioen in 1974 en 1983. Kopsterk, fanatiek.
Wim van Bokhoven; rechtsback – kampioen in 1957 en 1959.
Jos Smits; keeper – kampioen in 1957 en 1959
Sjef Weber; trainer – werd twee keer kampioen met Avanti.
Harrie van Uden; supporter van de eeuw – “wie kent hem niet”???
Antoon Schellekens; verzorger van zeer vele “avanti-jongens”.
Christian Gevers; aanvaller – kampioen in 1983 en 1991. Veel scorende spits.

HISTORIE S.V. AVANTI ’31
Oprichting:

Op 10 juli 1931 werd in de Schijndelse wijk “De Boschweg” ( in die tijd 1450 mensen groot
Jeugdvereniging Avanti of RKSVA opgericht. Over de juiste datum is in het verleden nogal
wat verwarring geweest.
De een zegt 1 augustus 1931 en de ander 10 september 1931 (de 1e bestuursvergadering
waarin taken en leiders werden vastgesteld), maar op foto’s van oude clubvlaggen is echter
duidelijk te lezen: opgericht 10 juli 1931.
Over het jaartal bestaat in elk geval geen twijfel! Avanti zoals men de club in de volksmond
noemde werd destijds geboren uit pure noodzaak. De Boschwegse jeugd moest beter worden
opgevangen. Verschillende sportbeoefeningen vonden plaats: gymnastiek, atletiek en
uiteraard voetbal, maar ook toneelspelen. Leden van de voetbalclub moesten ook lid zijn van
de godsdienstige vereniging de H. familie. Na enige tijd bleek er te weinig belangstelling te
zijn voor atletiek en turnen en werd definitief voor voetbal gekozen.

Met al zijn historische tekortkomingen willen wij dit stukje Avanti-geschiedenis dankbaar
opdragen aan die lange, lange reeks van mensen (vaak zijn hun namen niet eens meer
bekend), die onder het motto Door Sport tot Beter Mens- van Avanti’31 hebben gemaakt wat
het is, en wat het ook moet zijn; een vereniging waarin iedereen in vrijheid, gelijkheid en in
broederschap door zijn sport minstens een beetje een beter mens kan worden. Mogen de
geestdrift, de inzet, de belangeloosheid en het idealisme van al die harde werkers uit het
verleden van Avanti’31 ook bij de volgende generaties hoog in het vaandel blijven, zodat we
nog vele jaren kunnen blijven roepen: Voorwaarts oftewel Avanti !
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De initiatiefnemer was de toenmalige kapelaan van De Boschweg, de weleerwaarde heer De
Beer samen met pastoor Pessers. Voorzitter van het eerste uur was de heer H.J. Tibosch,
hoofd van de lagere school. Naast hem namen A.J. van Oss en G. van Oorschot als secretaris
en penningmeester in het bestuur plaats. K. Timmermans, G. van Rozendaal, H. van Kasteren
en H. Oerlemans namen zitting als commissaris. Ongeveer 40 leden (die tevens lid moesten
zijn van de H. familie, dus katholiek) meldden zich aan en zo konden 3 elftallen worden
gevormd, die vriendschappelijke wedstrijden speelden tegen o.a. patronaatsclubs.
Begin competitievoetbal:
In september 1932 kwam het eerste Avanti-elftal uit in de competitie van de 3e klasse van de
Rooms Katholieke Voetbalbond Brabant (RKVBB). In december 1932 ging het 2e elftal de
wei in, in de juniorencompetitie. In de loop van het seizoen 1933/1934 werd een fusie
aangegaan met een andere Boschwegse voetbalvereniging, Ever Quick. Een van de spelers die
via Ever Quick bij Avanti kwam, was Harry van Uden, die later binnen de vereniging de rol
speelde van actief voetballer (1926 tot 1943), jeugdleider, contributieophaler,
elftalcommissielid, kantinebeheerder, bestuurslid, terreinknecht en redacteur clubblad.
Daardoor
konden 2
senioren- en 2
juniorenelftall
en in de
competitie
uitkomen. Het
eerste elftal in
de 2e klasse
en het 2e in
de 3e
klasse
RKVBB. Na
4 jaar wist
men het
zeker:
EVER
QUICK 1929 Vierde van links Harrie van Uden. Rechtsonder; Antoon Kastelijn.Is binnen
Avanti later ook zeer vele jaren actief geweest.
Voetballen! Activiteiten op het gebied van atletiek, toneel etc. werden beëindigd.
In het seizoen 1933/1934 werd Avanti 1 derde op de ranglijst, in het seizoen 34/35 en 35/36
tweede. Op 10 januari 1936 werd de eerste supportersvereniging opgericht met, bij oprichting,
28 leden. De wedstrijden werden gespeeld op de Boschweg op de plek van de huidige
kruising Boschweg-Ericastraat. Een huizenhoge schutting moest voorkomen dat de uit koers
geraakte ballen op de Boschweg terechtkwamen. Dit veld was eigendom van Gerardus van
Oorschot, die tegenover het veld een café runde. Dit café was ook Avanti’s eerste clublokaal.
Pikant detail is dat Avanti in die tijd naast het bestuur nog een machtig instituut kende, nl. de
elftalcommissie. De elftalcommissie was verantwoordelijk voor de opstelling. Het was niet de
trainer die de opstelling van een elftal maakte, maar wel deze elftalcommissie. De trainer was
er alleen om de trainingen te verzorgen en het elftal te coachen. Over het maken van de
opstelling hoefde en mocht hij zich niet druk maken.
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De kampioensvlag kon voor het eerst worden gehesen in het roemruchte seizoen 36/37. Dat
kampioenschap in de 2e klas RKVBB werd een feit na de wedstrijd thuis tegen Schijndel, dat
dankzij een eigen doelpunt met 1-0 kon worden gewonnen.
Hieronder volgt een verslag van “Het Huisgezin” van 25 januari 1937.
“ De wedstrijd had een een tamelijk forsch karakter ofschoon van onsportiviteit geen sprake
was. In het begin waren de partijen goed tegen elkaar opgewassen. Voor beide doelen
ontstaan enkele hachelijke momenten. De achterhoeden weren zich geducht. Na een kwartier
spelen wordt Avanti sterker en de gasten moeten alle zeilen bijzetten om doelpunten te
voorkomen. Het geluk helpt Schijndel een handje, ’n keihard schot belandt tegen de onderkant
van de paal en eenige keurige aanvallen worden door vermeend offside te niet gedaan.
Direct na de rust doet de thuisclub er nog een schepje op en vele ballen suizen rakelings over
en naast het doel. Heel Avanti dringt naar voren, wat aan het spel niet ten goede komt. De
midvoor van Avanti krijgt een prachtkans, maar de linksback der gasten, die in uiterst
moeilijke positie wil wegwerken, kopt in eigen doel 1-0.
Avanti heeft doelpuntenhonger, maar het wil niet lukken. De rechtsbinnen vuurt drie vinnige
schoten af, die telkens via de paal in het veld terugkaatsen.
Het laatste kwartier valt er weinig moois te genieten, zodat met 1-0 het einde komt van deze
spannende wedstrijd, die weinig fraais te genieten gaf. De scheidsrechter, de heer H. Foolen
leidde rustig, maar op offside had hij nu en dan een slechte kijk.”

Kampioensfoto 1937
Het voetbalseizoen werd afgesloten met 24 punten uit 12 wedstrijden; met 69 doelpunten
voor en slechts 15 tegen. In die eerste jaren werd Avanti getraind door Fr. Tausch, A. Oomen
en Adr. Van Herpen.
Vanaf 1938 volgden de jaren die voor welhaast elke vereniging moeilijk moeten zijn geweest
door de mobilisatie en de 5 oorlogsjaren. Ondanks moeilijkheden van allerlei aard werd er
natuurlijk toch zoveel mogelijk gevoetbald. In het zuiden van Nederland was het echter
betrekkelijk rustig op oorlogsgebied en beperkte de gevolgen zich voor Schijndel en
omgeving tot grote armoede en gebrek aan geld en goederen. Gedurende het seizoen ’39-’40
voetbalde Avanti zelfs zo goed dat het 1e elftal kampioen werd in hun klasse. Van feesten was
in die moeilijke oorlogsjaren echter nog geen sprake. Op de dag dat Avanti kampioen werd
was de enige drank die genuttigd werd 1 fles jonge jenever die door Gerardus van Oorschot
aan Avanti was geschonken. Hier moest men dan met 14 man mee doen. Toen brak echter de
oorlog uit. In ’40-’41 werd Avanti 2e maar toen mochten de nummers twee ook een gooi doen
naar de promotie. En wat niemand had durven hopen, Avanti kwam als overwinnaar uit dit
tournooi.
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In het seizoen 42/43 werd wederom het kampioenschap van de onderafdeling behaald.
Door de oorlogssituatie konden er echter geen promotiewedstrijden worden gespeeld. In het
seizoen 1943/44 wist Avanti op het nippertje degradatie te voorkomen, maar mocht men toch
promotiewedstrijden spelen vanwege het kampioenschap een jaar eerder. Samen met DVG,
Haarsteeg, Helvoirt en Drunen haalde een herboren Avanti de promotie naar de 4e klasse van
de KNVB. Het enthousiasme van de Boschwegse mensen kenden geen grenzen. Met paard en
wagen trok men erop uit om Avanti bij deze wedstrijden te steunen en aan te moedigen. Op 2e
Pinksterdag was het dan zover. Via een 0-1 overwinning in en bij Drunen promoveerde
Avanti. Keeper Jo Blummel was die middag niet te passeren en stopte zelfs nog een penalty.
Seizoen 44/45 gaat als gevolg van de heftige strijd om de bevrijding als een voetballoos
seizoen de geschiedenis in. Na de oorlog bleek het voetbalterrein totaal verwoest door de
opgestelde tenten en de rijdende tanks en vrachtwagens en moest Avanti op zoek naar een
nieuw terrein. Er was geen terrein, geen accommodatie en geen geld. Het einde van Avanti
leek nabij. De eminente voorzitter en oprichter Tibosch sprak toen de historische woorden:
“Heren, wat nu ?. Moet dit dan het einde zijn? “. In de algemene ledenvergadering gingen dan
ook stemmen op om een fusie met zustervereniging Schijndel aan te gaan. De besprekingen
daartoe waren, zoals dat heet, al in een vergevorderd stadium. Een actiegroep onder het motto
“Nu we zijn bevrijd, willen we Avanti niet kwijt” wist te bewerkstelligen, dat Avanti bleef
wat ze was: een eigen Boschwegse club! Janus van de Oetelaar (“de Kis”) stelt zijn terrein
achter de boerderij beschikbaar. Met frisse moed werd een speelveld betrokken. In die tijd
speelden bij Avanti diverse
spelers
uit
omliggende
dorpen. Dit niet omdat Avanti
flink met de geldbuidel
rammelde, maar omdat die
plaatsen zoals Den Dungen en
Gemonde
nog
geen
voetbalclub hadden. Het
vervoer naar uitwedstrijden
bestond uit de fiets, bakfiets
of vrachtauto (van de familie
van Alebeek). Bij verre
uitwedstrijden zoals tegen
Berghem Sport werd gereisd
met een bus. Op de weg terug
werd er dan vaak aangelegd
bij café de Fuik in Berlicum.
Ook toen al was dus de 3e helft een belangrijk onderdeel van voetballen bij Avanti.
Avanti voetbalde in die tijd met een 3-2-5 systeem. Het zogenaamde stopper-spil systeem. De
heer Tausch bracht dit van oorsprong Engelse systeem naar Avanti.
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Na de oorlog:
Eind 1945 werd er zowaar weer gevoetbald. Met het 4e klasserschap kwamen ook de
problemen. Ieder jaar weer moest dat 4e klasserschap verdedigd worden. In het seizoen 51/52
moest er zelfs een beslissingswedstrijd in Vught tegen Nooit Gedacht uit Geffen aan te pas
komen om aan het degradatiespook te ontkomen. Met een 4-1 overwinning wist Avanti het
gevaar te bezweren. Dat een dergelijke bruinleren bal soms raar kan rollen blijkt wel uit het
feit, dat het volgende seizoen zowaar bijna het kampioenschap werd behaald.
Het twintigjarige bestaan werd in 1951 op grootse wijze gevierd. Avanti is dan uitgegroeid tot
een bloeiende vereniging met ongeveer 100 leden. De blauwwitten komen met maar liefst 7
elftallen in de competitie uit. Naast de heren Tibosch, van Oss en van Rozendaal (nog altijd
resp. voorzitter, secretaris en penningmeester) wordt het bestuur dan gevormd door J. van
Oorschot (2e secretaris), Th. van Alebeek, W. Dortmans, Adr. Kemps, Jos van Tartwijk, H.
van Uden, W. Verspeek en J. Vermeulen. De festiviteiten ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan vielen samen met de plaatselijke winkelweek en de feestelijke opening van de nieuwe
weg. Er was een kermis, op het Avanti-terrein werden motorwedstrijden gehouden, er waren
bokswedstrijden (waaraan de roemruchte Pierre Doornbosch deelnam), Bonte Avonden met
zang, dans, toneel, muziek en nog veel meer. Ook in het clublokaal, het café van Tijn Persons
ging het er feestelijk aan toe. Vanaf de oprichting tot aan de oorlog had Avanti een gastvrij
onthaal gevonden bij G. van Oorschot. Na de oorlog werd enkele jaren bij A. Steenbakkers
vertoefd en in 1947 verhuisde Avanti naar Café M. Persons, waar nu altijd nog het bekende
Café ‘t Venneke is gehuisvest. Ook werd een nieuwe supportersclub opgericht (de eerste was
al lang ter ziele). Op 3 september 1951 staken enkele fervente Avanti-aanhangers,
waarschijnlijk aangemoedigd door de festiviteiten t.g.v. het 20-jarig bestaan, de koppen bij
elkaar. Na de oprichting van deze club ging het steeds beter met Avanti. Zo blijkt maar weer
eens het belang van goede supporters. De kersverse supportersvereniging vond onderdak in
het café van F. van Alebeek. Op de oprichtingsavond in het parochiehuis waren 70 leden.
Naast het aanmoedigen van de Avanti-mannen en het napraten (de zgn. 3e helft) over de
wedstrijden deden deze rechtgeaarde supporters natuurlijk nog veel meer voor Avanti. Men
schonk de vereniging ballen en shirts en sprak langs de lijn een hartig woordje mee over de te
volgen tactiek.
Help Avanti Aan Shirts! In 1955 was de bodem van de verenigingskas voor het grootste
gedeelte onbedekt. Zelfs voor shirts was er niet genoeg geld. Een actie onder de plaatselijke
bevolking, die de geschiedenis inging onder naam HAAS-actie, moest uitkomst bieden.
HAAS stond voor ‘Helpt Avanti Aan Shirts’. En dat lukte uitstekend. Na afloop van de actie
konden maar liefst 7 elftallen in het nieuw worden gestoken. Aangemoedigd door het succes
van de HAAS-actie besloot men nog in datzelfde jaar een trainingsfonds te stichten. De
supportersvereniging verfraaide het Avanti-terrein met een schitterend scorebord.
Het speelveld van Avanti is in die eerste 20 jaar nogal eens op een andere plaats te vinden
geweest. Men startte 1931 op een gehuurd weiland achter het St. Lidwinagesticht. Wat later
verhuisde men naar een weiland van J. Kronenburg achter de jongensschool. Nog weer wat
later speelde men (tot na de bevrijding) tegenover het café van G. van Oorschot aan de
Boschweg. Na de oorlog werden de blauwwitte kleuren verdedigd op een weiland van G. v.d.
Oetelaar. In 1951 werden tot groot genoegen van bestuur, spelers en publiek de velden
betrokken van een door de gemeente aangelegd sportcomplex vlak bij het zwembad. Op dit
“Sportpark de Molenheide” speelt Avanti nu nog, ook al is er ondertussen heel wat veranderd.
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Molenheide 1951 Opening sportpark
Bij het 25-jarig bestaan in 1956
waren er natuurlijk ook de
eerste zilveren jubilarissen. Op
de eerste plaats was dat
natuurlijk de grote man van het
eerste uur, H.J. Tibosch.
Vanzelfsprekend was hij als
hoofd van de lagere school zeer
geïnteresseerd in de oprichting
van een voetbalclub, al was het
alleen
al
vanwege
de
mogelijkheden die zoiets biedt
om de jeugd na haar lagere
schooltijd een beetje op te
vangen. Vanaf de oprichting tot
in 1943 hanteerde hij met verve de voorzittershamer. Vanaf 1943 tot 1946 was hij
erevoorzitter om daarna weer als voorzitter te fungeren. Men kon deze man met zijn
krachtdadig optreden en zijn overtuigingskracht voor zijn ideaal “door de sport tot beter
mens” bij de blauw-witten niet missen. Begin 1956 moest hij wegens drukke werkzaamheden
de hamer definitief aan de wilgen hangen, al werd hij opnieuw benoemd tot erevoorzitter. De
heer A.J. van Oss vierde eveneens in 1956 zijn zilveren Avanti-jubileum. Bijna 25 jaar lang
had hij toen het secretariaat van de vereniging op zich genomen. Tussen 1943 en 1946 nam hij
voor Tibosch het voorzitterschap waar. In 1956 volgde hij, gekozen door de ledenvergadering,
Tibosch op als voorzitter (hij zou hem later ook als hoofd van de lagere school opvolgen).
Gedurende de eerste 25 jaar is hij misschien wel degene geweest die het meeste werk voor
Avanti heeft verzet. Daardoor kreeg hij dan ook de meeste kritiek op zijn hals, maar dat wist
hij prima te dragen. De heer van Oss en Avanti, dat was een eenheid die je niet los van elkaar
kon zien. Hij was het ook die in 1951 als voorzitter van het feestcomité er voor zorgde, dat het
20-jarig bestaansfeest op schitterende wijze gevierd kon worden. Minder opvallend, maar als
werker voor Avanti eveneens van groot belang, was de heer J. van Rozendaal. Ook hij kon in
1956 terugzien op 25 jaar Avanti. Hij was 15 jaar toen hij in 1931 lid werd, speelde een aantal
seizoenen in het 1e elftal en daarna nog een paar jaar in het 2e, werd in het begin van de
oorlog voor zijn nummer opgeroepen en verleerde in dienst helaas het voetballen. In 1941
werd hij gekozen tot penningmeester en tot lid van de elftalcommissie. Nadat hij na de oorlog
een tijdlang als 2e penningmeester had gefungeerd, keerde hij in 1950 weer terug als
eerstverantwoordelijke voor de financiën in de club.
25 jarig bestaan
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Seizoen 1956/1957
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

1e elftal, 2e elftal en A-junioren
1e in de 4e klasse
Servé Voss
A.J. van Oss
3 senioren, 4 junioren en 2 pupillenteams

Gebeurtenissen:
 In januari 1957 verschijnt voor het eerst de Avantikrant. In deze eerste uitgave stonden
naast wedstrijdverslagen ook artikelen van de erevoorzitter Tibosch, voorzitter van
Oss, de geestelijke adviseur kapelaan Pas, de burgemeester van Tuyl en pastoor A.J.
Pessers.
 Het 1e elftal eindigde in de
competitie gelijk met OJC. Een
beslissingswedstrijd vindt plaats
op het veld van Concordia in
Den Bosch. De eerste wedstrijd
eindigde na verlenging in een
gelijkspel 2-2 (2 goals Grad
Bijsterbosch).
Op
hemelvaartsdag 30 mei 1957
werd de 2e beslissingswedstrijd
gespeeld. Deze wist Avanti met
1-0 te winnen door weer een
goal van Grad Bijsterbosch.
 OJC protesteert nog tegen het kampioenschap. In de reguliere competitiewedstrijd
tegen Avanti slaat een speler van OJC de bal in het Avantidoel. De scheidsrechter fluit
en kent OJC een penalty toe. De speler van OJC geeft echter toe dat hij de bal
geslagen had, waarop de scheidsrechter de penalty weer annuleert. Na de wedstrijd
echter dient OJC toch een protest in. Dat protest werd door de KNVB aan OJC
toegewezen, waarop beslissingswedstrijden moesten worden gespeeld met een voor
Avanti gelukkige afloop (zie hierboven).
 Op de kampioenschapreceptie krijgt Avanti van de beschermheer, dhr. A.
Steenbakkers, een kassagebouw aangeboden.
 Ook de A-junioren en het 2e elftal werden met vlag en wimpel kampioen.
 De promotiewedstrijden van het 1e gaan tegen UDI, Deurne en Rood-wit. Avanti weet
niet de 3e klasse te behalen.
 Avanti behaalt de 2e prijs in de Carnavalsoptocht. De titel van de loopgroep was “ons
clubke is het schoonste van het land, de spelers komen uit elke stand”. Hierbij beelden
ze aan de ene helft allerlei beroepen uit terwijl de andere helft gestoken was in Avanti
kledij.
 Avanti had een zeer modern communicatiesysteem. Wanneer Avanti 1 en 2 thuis
speelden werd er een vlag in de Avanti kleuren uitgehangen bij Steenbakkers
(friteszaak op den Boschweg) en bij Thijn Persons. Zag men de vlag niet dan wist men
dat de wedstrijd niet doorging.
 De KNVB voetbalpool wordt een feit. Voor amateurverenigingen als Avanti een
financiële meevaller omdat 25% van het ingelegde geld naar de vereniging gaat, waar
de formulieren worden ingeleverd.
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Seizoen 1957/1958
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

4e in de 4e klasse
Servé Voss
A.J. van Oss
3 senioren, 4 junioren

Gebeurtenissen:
 Avanti 1 wint in september 1957 het Schijndel-tournooi door in de finale St.
Michielsgestel 1 met 2-1 te verslaan. De eerste prijs bestond uit het winnen van 24
paar voetbalkousen.
 Avanti 1 wordt in de 4e klasse ingedeeld met Berghem Sport, BMC, Nooit Gedacht,
Nulandia, OJC, Rhode, RKJVV, Zaltbommel en Zwaluw VFC. Alhoewel de eerste 4
wedstrijden op rij worden gewonnen staat men halverwege de competitie op de 4e
plaats. Uiteindelijk zal Avanti 1 ook op deze plaats het seizoen afsluiten.
 Geestelijk adviseur en kapelaan H. Pas neemt afscheid omdat hij benoemd wordt tot
kapelaan in Kaatsheuvel.
 De lichtinstallatie op het Avanti terrein werd zowel in december 1957 als juni 1958
afgekeurd door GEB. De twee hoekmasten zijn wel van tuidraden voorzien, maar voor
het afspannen is gebruik gemaakt van een mast naast het ijsclubterrein. Dit dient te
geschieden door een aparte tui-paal.
 De verhuur van de sportterreinen komen per 1 september 1957 in handen van de
Stichting tot bevordering van de Sport in de Gemeente Schijndel.
 Het tweede elftal eindigt op de 2e plaats (……..van onderen).
 Met een boetebedrag van 126 gulden (ca. 105 Euro) is men bij de jeugd van Avanti
tevreden, aangezien dit duidelijk minder is dan een seizoen eerder.
 Omdat er te weinig geschreven wordt in de Avanti krant wordt gevraagd om kopij.
 Dat dit aansloeg blijkt uit het feit dat een maand later de redactie laat weten dat er te
veel kopij is. Ze bedanken alle inzenders die er voor gezorgd hebben dat halverwege
de maand al de Avantikrant al vol is.
 Voor het seizoen 1958/1959 wordt oud PSV-er Berend Scholtens als trainer bij Avanti
aangesteld.
 In verband met het door Schijndel
behaalde kampioenschap in de 2e klasse
wordt er door voorzitter van Oss
namens Avanti een bal aangeboden.
Avanti 1 in 1957 met links op de foto
trainer Servé Voss
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Seizoen 1958/1959
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

1e , 2e
1e in de 4e klasse
Berend Scholten
A.J. van Oss
4 senioren, 4 junioren

Gebeurtenissen:
 Avanti 1, zelf een 4e klasser, verslaat de 1e klasser Boxtel voor de KNVB beker
 In januari loopt alles op rolletjes bij Avanti. Zowel het 1e als het 2e als het 3e elftal
staan bovenaan in de competitie.
 Avanti krijgt een nieuwe afrastering voor het hoofdveld en de weg naar de kantine is
flink verbeterd. Het scorebord kreeg een nieuw plaatsje en nieuwe vlaggenmasten
werden geplaatst. Ook de nieuwe kleedlokalen zijn in gebruik genomen.
 In de Avantikrant staat de volgende tip van het bestuur: “ De ervaring heeft geleerd dat
het bezwaarlijk is te koppen op de trainingen als je je haren pas gewassen hebt. Was je
haren dus niet op de avonden voor de training, maar op 1 der andere avonden.”
 Avanti wordt kampioen op zondag 5 april door in een beslissingwedstrijd met 1-0 te
winnen van OJC op het terrein van ODC. De enige treffer werd gescoord door Wim
van Houtum. Er waren die dag maar liefst 5000 toeschouwers.
 De promotiewedstrijden van Avanti 1 hadden het volgende resultaat:
Avanti-Bladella 5-1 ; Blauw Geel-Avanti 2-5 ; Avanti-Budel Schoot 4-2 ; Budel
Schoot-Avanti 0-0; Avanti-Blauw Geel 5-0 en Bladella-Avanti 5-2. Avanti
promoveerde hiermee naar de 3e klasse.
 Ook het 2e elftal van Avanti werd dit jaar kampioen. In de promotiewedstrijden werd
echter verloren met 1-3 van Uni Animo 2 zodat men wederom een jaar in de 1e klasse
onderafdeling bleef spelen.
 Het 3e elftal werd met slechts 6 verliespunten toch maar 2e .Het 4e elftal werd 3e.
 Trainer Berend Scholten door elftalcommissie, bestuur en leiders werd aangewezen als
de beslissende factor achter deze grote successen.
 De heren van Oss en Tibosch werden op de kampioensreceptie door de KNVB
onderscheiden met de zilveren bondsspeld voor hun 25 jarig trouwe dienst als
voorzitter en secretaris van Avanti.
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Seizoen 1959/1960
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

-Door
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3e
10e in de 3e klasse
Berend Scholten
A.J. van Oss
4 senioren, 5 junioren en 3 pupillen.

Gebeurtenissen:
 Avanti speelt zijn eerste competitiewedstrijd in de 3e klasse en verliest thuis van
RKTVV met 2-3. Daarna volgde nog een nederlaag tegen Reusel Sport totdat tegen
RKDVC de 1e overwinning in de 3e klasse een feit is (2-0; doelpunten Antoon van de
Broek en Mari van Oorschot).
 Na echter weer 2 nederlagen staat Avanti in november
echter stijf onderaan.
 De 24-jarige Avantispeler Martien Kasteleijn, beter
bekend als de “grote Pruis” wordt profspeler bij RKVV
Wilhelmina te Den Bosch in juli 1959. De transfersom
bedraagt 3000 Euro. Martien krijgt bovendien een
scooter. Martien speelde al op 16 jarige leeftijd zijn
eerste wedstrijd voor Avanti-1. Daarna speelde hij
onafgebroken (op enkele kleine blessures na) in het
eerste elftal.
 Het 3e elftal wint het Schijndel-toernooi en werd tevens
kampioen door o.a. een 6-1 overwinning op concurrent Ollandia en een 2-0
overwinning op W.E.C.
 Het 1e elftal weet de wedstrijd na een 1-3 achterstand nog om te buigen naar een 6-3
winst door o.a. 4 goals in 10 minuten tijd.
 Trainer Scholten verlaat Avanti na het seizoen. “Een trainer moet niet langer dan twee
jaar dezelfde club trainen”
 Het 1e elftal eindigt op de 10e plaats. Bladella wordt kampioen en alleen Concordia en
Heusden eindigen onder Avanti. Het 2e wordt 4e, het 3e zoals gezegd kampioen en het
4e wordt 8e.
 In het kader van de amateur bekercompetitie kwam ons eerste elftal, waarschijnlijk
voor het eerst in de geschiedenis uit tegen Schijndel. Onder veel belangstelling won
Schijndel deze wedstrijd met 1-0. De scheidsrechter A.G. Wick schreef over deze
wedstrijd zelfs een stukje in de Avanti krant waarin hij beide ploegen bedankte voor
hun getoonde sportiviteit.
 Avanti wint het zeer sterk bezette tournooi van ODC te Boxtel door de thuisploeg in
de finale met 5-3 te winnen. Man van de wedstrijd is keeper Jos Smits.
 Avanti wint het Schijndel-tournooi zonder zelf een wedstrijd te winnen. Met enkel
gelijke spelen en winst op penalties wist Avanti de winst uit het vuur te slepen.
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Seizoen 1960/1961
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen

:
: 11e in 3e klasse
: Jan van Herpen
: A.J. van Oss
: 5 senioren, 6 junioren, 3 pupillenelftallen

Gebeurtenissen
 Jos Smits wordt aangesteld als hulptrainer van de selectie
 Voor ƒ 10,00 kan men alle uitwedstrijden van het 1e elftal bekijken met de
supportersbus
 Er worden 2 nieuwe koffers gekocht voor het vervoeren van de shirts
 De Avantikrant komt ook in het buitenland. In Canada wordt hij nagezonden naar
Christ Heesakkers en L. Smits. In Australië naar Hein van Schayk en in Nieuw Guinea
naar A. Kastelein.
 De junioren en hun leiders zetten een
Avanti-Bierglazenaktie op touw. Er
worden maar liefst 1000 bierglazen
verkocht.
 Het eerste elftal heeft wederom een slechte
start. De eerste 4 wedstrijden worden
verloren en men eindigt mede daardoor dan
ook slechts op de 11e plaats.
 De WEC junioren spelen al hun
thuiswedstrijden op zaterdag op het Avanti
Sportpark.
 Een citaat uit de Avanti-krant van
november 1960:” Al deze 14 elftallen
trainen op het ogenblik op het zeer slechte
trainingsveld, bij een nog slechtere
verlichting. Of moet het andersom zijn. Bij
een zeer slechte verlichting op een nog slechter trainingsterrein. Behalve dan de
pupillen, want die trainen wel op het zeer slechte trainingsveld maar zoveel mogelijk
bij daglicht”.
 Er neemt voor het eerst een 5e elftal deel aan de competitie.

In 2005 organiseerde het jubileumcomité,
de actie “Perceel schijten”. Deze koe
was verantwoordelijk voor het
produceren van de “vlaai”.
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Seizoen 1961/1962
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
:
:
:
:

4e
J. van Herpen
A.J. van Oss
6 senioren, 6 junioren en 4 pupillen

Gebeurtenissen
 Op 1 juli 1961
viert Avanti op
gepaste wijze haar
30-jarig bestaan
met een receptie in
clublokaal
Persons.
 Op 2 juli is de
jaarvergadering
met
aansluitend
een
grote
feestavond.
 Oudsupportersclubvoorzitter R. vd. Broek wint pupillensportdag
 In dit seizoen is er geen enkele schorsing en geen enkele boete van 15 elftallen!!
 Redactielid Jos Smits stopt met de Avantikrant in verband met studie. Jan van Alebeek
neemt zijn plaats in
 Nieuwe Turkse spelers brengen spanning in de vereniging
 Erevoorzitter dhr. Tibosch wordt geridderd in de Orde van Silvester. Het is een
pauselijke orde van verdienste, ingesteld door Paus Gregorius XVI in 1841. Hij krijgt
deze orde voor het vele sociale, charitatieve en culturele werk dat hij heeft gedaan in
Schijndel en omstreken.
 Avanti wordt 3e bij het toernooi om de Bisschopsbeker Bisdom in Den Bosch en wint
tevens de sportiviteitprijs
 Avanti 1 stond halverwege de competitie op een 11e en voorlaatste plaats. Na een
redelijk herstel werd het 3e klasserschap veilig gesteld door overwinningen tegen
mede-degradatiekandidaat GUDOK en RKJVV. Ze eindigen tenslotte als 8e.
 Het 2e doet lange tijd mee om het kampioenschap maar eindigt tenslotte na verlies
tegen Boxtel als 3e. Het 3e elftal wordt voorlaatste, het 4e wordt echter kampioen na
beslissingswedstrijden tegen Volkel. Het 5e elftal wordt 7e in de stand.
 Alle junioren elftallen eindigen onderaan.
 In 1961 krijgt Avanti de beschikking over een nieuw kleedlokaal en de staantribunes
vormen een nuttige en fraaie verbetering.
 Vanaf januari 1962 wordt een medische sportkeuring voor ieder spelend lid vereist. De
kosten bedragen fl. 1,50 (1,20 euro) per persoon.
 Er is een veld in aanleg achter de Aloysius-jongensschool, waarop de junioren en
pupillen gaan spelen evenals de korfbalclub. Tevens is er een heel groot veld
ingezaaid bij de ijsbaan, bestemd als wedstrijdveld.
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Seizoen 1962/1963
Kampioenen
:
e
Klasse en positie 1 elftal:
Trainer
:
Voorzitter
:
Aantal elftallen
:

3e klasse 7e plaats
Jan van Herpen
van Oss
5 senioren, 6 junioren, 3 pupillen

Gebeurtenissen:
Jan van Herpen
 De junioren en pupillen van Avanti verzamelen op de
verschillende toernooien maar liefst 8 bekers.
 Het 1e juniorenelftal wint tijdens de finalewedstrijden om de
Bisschopsbeker de eerste prijs voor sportiviteit, orde en
netheid.
 Avanti moet in het vervolg 1250,- gulden (circa 570 Euro)
huur gaan betalen aan de gemeente Schijndel bij
gereedkoming van het sportpark.
 De contributie wordt verhoogd. Pupillen en junioren tot 15
jaar betalen in het vervolg
Fl 0,50 (ongeveer 0,23
Euro) per maand, de werkende en seniorenleden gaan Fl
1,50 (circa 0,68 Euro) per maand betalen.
 Het 1e elftal behaalt uit de eerste tien wedstrijden slechts 6
punten.
 Uit de resterende 12 wedstrijden haalt men nog 13 punten zodat uiteindelijk 19 punten uit
22 wedstrijden het eindresultaat is. Men eindigt hierdoor
op een 7e plaats in de 3e klasse.
 De Avantikrant heeft in haar 7e jaargang een oplage van
400 stuks.
 Hr. van de Zande zorgt in dat jaar voor de tekeningen in
het clubblad
 Op 24 april 1963 overlijdt medeoprichter en ex-voorzitter
van Avanti de heer Tibosch.
 Voorzitter meneer van Oss wordt benoemd tot hoofd van
de Boschwegse jongensschool en volgt hiermee de
overleden heer Tibosch op.
 Jan van Herpen maakt bekend dat hij aan het einde van het
seizoen vertrekt als trainer van het 1e elftal . Later wordt
bekend dat hij zal opgevolgd worden door Frans van den
Eijnden.
 Vanaf september 1962 krijgt Avanti samen met de
korfbalclub Avanti de beschikking over het veld achter de
jongensschool aan de Zonnebloemstraat. Dit veld zal voornamelijk worden gebruikt door
de pupillen en de kleinste junioren.
 Er wordt voor alle leden een ongevallen-verzekering ingevoerd.
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Seizoen 1963/1964
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:B-2
:10e in 3e klasse
:Frans van den Einden
:A.J. van Oss
:5 senioren, 6 junioren en 3 pupillen

Gebeurtenissen:
 De gemeente Schijndel belooft per 1 september 1963 een nieuwe kantine aan Avanti.
 Op de Boschweg worden steeds meer nieuwe woningen gebouwd. Avanti speelt hierop in
door een flinke actie op touw te zetten met als doel (steunende) leden te werven.
 Het kampioenselftal van 1957 speelt een vriendschappelijk wedstrijd tegen het 1e elftal uit
1963 met 0-0 gelijk.
 Het 1e elftal behaalt uit de eerste 9 wedstrijden slechts 7 punten.
 In augustus 1963 wint het 1e elftal het Schijndeltoernooi met als prijs 24 paar nieuwe
voetbalkousen voor de vereniging.
 Jo van Alebeek en Piet Brus slagen voor het examen
scheidsrechtercursus.
 Op 15 februari 1964 redt de doelman van het 1e elftal Huub
Kastelein een kind van de verdrinkingsdood.
 Ondanks toezeggingen van de gemeente Schijndel moet
Avanti het nog steeds doen met de houten kantine terwijl men
al bijna 200 actieve leden heeft.
 Het 1e elftal stelt in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen
het derde klasserschap veilig.
 Alle vrijwilligers van de vereniging bezoeken op uitnodiging
van Avanti de interland Nederland – Zweden in de Kuip in
Rotterdam.
 Het toernooi om de Meester Tibosch-beker wordt voor de
eerste maal gehouden op 24 mei 1964 en wordt gewonnen door de junioren van Schijndel.
 Avanti heeft ook een mental trainer, de heer Erich
 Er komt een half verhard trainingsveld
Het hoofdveld zoals het nu (31 Juli 2006) is.
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Seizoen 1964/1965
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

2e
5e in de 3e klasse
Frans van den Eijnden
A.J. van Oss
5 senioren, 6 junioren en 3 pupillen

Gebeurtenissen:
 De gemeente verleent een vergunning voor een door leden zelf te bouwen kantine.
 De paden rond het hoofdveld worden verhard.
 De vereniging komt in het bezit van een derde speelveld.
 De gemeente vraagt in een brief aan het bestuur van Avanti om toe te zien dat het
nieuwe half verharde trainingsveld niet met voetbalschoenen wordt betreden.
 Het gehele sportpark de Molenheide wordt afgerasterd.
 Een trainingsveld wordt opgeheven in verband met de bouw van het zwembad.
 Martien Kasteleijn keert na 5 jaar als profvoetballer bij Wilhelmina in Den Bosch
terug bij Avanti.
 Het aantal leden is aanzienlijk uitgebreid, dankzij een ledenwerf-actie in de nieuwe
wijken op d’n Boschweg.
 Het dragen van een aanvoerdersband wordt verplicht.
 Op 13 december 1964 wordt er voor de derde keer een supportersvereniging opgericht,
nu door Ad van Alebeek, Tiny van den Broek en Jan
Schellekens.
 Op 10 januari 1965 overlijdt medeoprichter de hr. A.J. van
Oss.
 Vice-voorzitter A.W. de Laat neemt het voorzitterschap na
het overlijden van de heer van Oss tijdelijk over. In juli
1965 neemt Jos Smits de voorzittershamer over.
 Op 31 maart 1965 worden de eerste luciferdoosjes met
daarop de afbeeldingen van de 1e elftalspelers aan de deur
verkocht.
 Op 19 april 1965 speelt het 1e elftal zich vrij van degradatie
door de uitwedstrijd tegen OJC te winnen.
 Avanti wint de derby in een uitwedstrijd tegen Schijndel met 4-3
 Avanti organiseert samen met Rhode, Blauw Geel, St. Michielsgestel en Schijndel het
1e Meijerij-toernooi met als inzet een wisselbeker.
 Avanti 2 wordt kampioen na een 4-0 overwinning op Woensel en promoveert naar de
2e klasse.
 Het bestuur heeft de bevoegdheid de leden een boete van Fl.1,- (ca. 0,45 Euro) op te
leggen wegens wegblijven op de jaarvergadering zonder schriftelijke kennisgeving.
 Er wordt een rubber bootje gekocht om de ballen uit het water te halen.
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Seizoen 1965/1966
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: Avanti 3
: 3e
: Wim Klaassen
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen

In augustus vindt de eerste training plaats onder leiding van Avanti’s nieuwe
trainer: Wim Klaassen. Hij zou een goed seizoen kennen (3e) waarin hij ook nog
eens het B-diploma behaalde.

De opvolger van Pastoor Pessers, 36 jaar eerder de grondlegger van de parochie
Boschweg, Pastoor van Gorp wordt in het clubblad van harte welkom geheten.

Op 5 september wordt de nieuwe kantine ingewijd door de nieuwe Pastoor.

De eerste (oefen)wedstrijd gaat met 2-1 verloren tegen het roemruchte B.V.V.

Avanti is deze jaargang in de derde klasse ingedeeld met: Blauw Geel ’38,
Concordia SVD, D.S.C., Haarsteeg, Juliana Mill, St.Michielsgestel, O.D.C.,
O.J.C., O.S.S. ’20, Udi ’19 en Zwaluw VFC. Met recht
een regionale competitie!

Jan Schellekens, beschermheer van de supportersclub,
opent een 2-daags kruis- boog-concours ten bate van de
supportersvereniging met een schot in de roos.

Uit een wedstrijdverslag: “Hij trapte de bal zo hoog, dat
hij bedekt met een laagje sneeuw op aarde terugkeerde”.
Daar achteraan de verzuchting: “Hoe hoger de bal, hoe
lager het spelpeil”.

Oproep in een Avantikrant: “Spelers van Avanti, groot en klein, zorgen dat ze
steeds op de training zijn”.

Door de gemeente Schijndel werd voor 1966 een totaalbedrag van fl. 23.642,=
(bijna 11.000 euro’s) begroot voor het onderhoud van sportpark De Molenheide
alsmede het veld aan de Zonnebloemstraat, wat toen ook bij Avanti in gebruik was.

Oproep tot het plaatsen van ronde doelpalen. Daarmee zouden er geen
twijfelgevallen meer zijn. De bal gaat er in of er uit.

Avanti 3 wordt kampioen na een 10-1 zege op S.C.I. 2.

De veteranenafdeling wordt in juni 1966 opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit;
voorzitter Toon Kasteleyn, secretaris Jos van Schijndel en als penningmeester Tijn
Persons.

Geestelijk adviseur, kapelaan Corven, verlaat parochie Boschweg en dus ook
Avanti. Zijn vervanger wordt kapelaan Maas.

De bestuursleden Jos Smits en Antoon de Laat komen, via de nieuw opgerichte
politieke partij “Lijst Boschweg”, in de gemeenteraad.

In het jaarverslag wordt al verlekkerd gekeken naar de aanwas van de parochie door
de nieuwbouw en daardoor de vestiging van vele nieuwelingen. Dit houdt ook voor
Avanti voor de toekomst veel goeds in.



A 1 wint aan het einde van het seizoen vier toernooien op rij. Achtereenvolgens
werden toernooien gewonnen bij Best Vooruit, Schijndel, O.J.C. en Taxandria.
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Seizoen 1966/1967
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen














:
:
:
:
:

C-1
3e
Wim Klaassen
Jos Smits
4 senioren, 6 jeugdelftallen

Broer van Zutphen, keeper van het eerste, breekt tijdens de training zijn enkel.
Op 18 september verongelukt Wim Toelen op de Kanaaldijk.
Op 23 oktober eindigt, onder het toeziend oog van 1.500 toeschouwers, de wedstrijd
Avanti – Rhode in 0-0. Men klaagt dat het, door het slechte weer, niet de
belangstelling heeft gekregen die vooraf verwacht werd.
Een schrijver, met het pseudoniem “Jan van Amstel”, toont zich verheugd dat er
weer meer ingezonden stukjes in de Avantikrant komen.
13-11-1966: Avanti – D.S.C. 5-5. Men was niet bepaald tevreden, aangezien D.S.C.
de hekkensluiter was.
In het eerste nummer van de Avantikrant in 1967 wordt voor een unicum gezorgd.
Zustervereniging Dameskorfbalclub Avanti levert een rubriek aan om op die manier
het korfbalspel wat meer onder de aandacht van de lezers van de Avantikrant te
brengen.
Laatste man Gerard Bijsterbosch maakt drie doelpunten tegen St.Michielsgestel.
Er wordt een brancard aangeschaft.
De straat waaraan sportpark De Molenheide is gelegen krijgt officieel de naam
“Avantilaan”. Avanti krijgt
huisnummer 2.

Tijdens de vakantieperiode overlijdt
juniorenleider Henk Pennings na een
langdurig ziekbed.

Het eerste elftal blijft tien wedstrijden
op rij ongeslagen en eindigt op een
derde plaats.

De enige strafzaken in dit seizoen
zijn: een speler van het eerste elftal
voor vijf wedstrijden geschorst en een grensrechter een berisping. Voor 4
seniorenelftallen toch een buitengewoon laag aantal.
Avanti heeft ongeveer 500 deelnemers aan de toto. Onmisbaar voor de kas in die
dagen want de bruto-inkomsten bedragen ruim fl. 20.000,=
Volgens de contributiebijdragen heeft Avanti 467 leden.
De verhoging tussen het hoofdveld en het

huidige veld 2 wordt verwijderd in de “stille”
periode.
Tevens wordt in diezelfde periode een nieuwe

kassa gebouwd. Dit kan mede gebeuren door
de steun van de twee beschermheren, te weten
Jan Schellekens van de supportersvereniging
en Albert Steenbakkers van Avanti.
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Seizoen 1967/1968
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
:
:
:
:

2e en 4e
5e in 3e klasse
Wim Klaassen
Jos Smits

Gebeurtenissen

Door met eigen leden de geschonken spullen van Jan Schellekens en Albert
Steenbakkers te verwerken is de nieuwe kassa aan het begin van het seizoen klaar.

Harrie van Uden wil de oude kassa gaan gebruiken voor opslag van materialen.

Avanti maakt een bijdrage over aan de V.V. Chaam, welke zwaar getroffen is door
een windhoos.

De eerste wedstrijd van de nieuwe competitie, op 3 september tegen Schijndel, kent
geen winnaar en eindigt in 0-0, ondanks een toegekende penalty aan Avanti.

Erelid Bertus van den Berg, hoofd der lagere school in Gemonde, viert zijn 25-jarig
jubileum.

24 september maken Rien van den Broek en Jo van Uden hun debuut in Avanti’s
hoofdmacht.

In de jaarvergadering van de supportersclub wordt aangekondigd dat men, bij het 40
jarig bestaan in 1971, Avanti een geluidsinstallatie aan wil bieden. Er zal nog het
nodige dienen te gebeuren om de financiën rond te krijgen.

Op 8 oktober heeft Avanti nog geen enkele overwinning
behaald. Vier gelijke spelen en een 3-1 nederlaag tegen
Udi ’19 is te weinig.

19 november, de verjaardag van Zus van Oorschot, wint
Avanti de uitwedstrijd bij Schijndel met 1-0. Zus doet
konde van “het mooiste geschenk op mijn verjaardag” in
de Avantikrant.

De telefoonaansluiting naar het sportpark is gereed
(nummer 3178).

Piet Brus treedt af als junioren voorzitter. Jan van
Schijndel volgt hem op.

De supportersclub collecteert bij thuiswedstrijden om aan
de benodigde gelden voor de aan te bieden geluidsinstallatie te komen.

Avanti 2 wordt in Veghel kampioen door met 5-0 te winnen tegen Blauw Geel 2.
Door dit resultaat promoveert men naar de reserve tweede klasse.

Na drie jaar vertrekt Wim Klaassen om trainer te worden bij R.K.C. in Waalwijk.
Op 23 april wordt Theo van Merwijk als trainer voor het seizoen 1968/1969
gecontracteerd.

Op 5 mei wordt Avanti 4 door een 5-1 zege tegen Boskant 3 onbereikbaar voor de
concurrentie. Gedurende het gehele seizoen werd slechts één nederlaag geleden.

Gepromoveerd wordt er echter niet door het vierde elftal. Na twee wedstrijden tegen
Volkel 3 was er geen beslissing. In Veghel werd de noodzakelijk geworden
beslissingwedstrijd met 3-0 verloren.

Avanti 3 grijpt net naast de felbegeerde titel door in de laatste wedstrijd slechts
gelijk te spelen tegen Erp 1.
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Seizoen 1968/1969
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
:
:
:
:

3e en C-1
4ee in 3e klasse
Theo van Merwijk
Jos Smits
6 senioren, 6 junioren en 3 pupillen elftallen

Gebeurtenissen

Met ingang van dit seizoen worden de trainingen van de senioren anders gestalte
gegeven. Alle senioren kunnen op dinsdagavond trainen onder leiding van de
nieuwe trainer van Merwijk. Op donderdagavond is er een training alleen voor de
selectie, terwijl op vrijdagavond Piet Brus de overige seniorenspelers traint.

De kleedlokalen zullen worden voorzien van warmwater douches.

De jeugdleden tot zestien jaar worden door de supportersclub vergast op een bezoek
aan de wedstrijd P.S.V. – D.W.S.

In dit seizoen ontstaat de zondagse weekdienst voor bestuursleden. Elke zondag
moet een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd een bestuurslid op het
sportpark aanwezig zijn.

Jo van de Meerendonk brengt voortaan op de zaterdagmorgen de jeugdkeepers
Antoon van Uden, Gerard van Roosmalen en Henk Mutsaars de fijnere kneepjes
van het keepersvak bij.

Bertha Schellekens onthult de nieuwe clubvlag van de supportersclub voor aanvang
van de wedstrijd Avanti 1 – Haarsteeg 1.

De spelers van het eerste elftal belonen haar meteen door een 2-0 overwinning uit
het vuur te slepen.

De supportersclub brengt 100 meter reclameborden aan langs het hoofdveld van
Avanti.

Ondanks een 6-5 nederlaag in Heeswijk wordt C 1 kampioen. Men was wat te vroeg
aan het feesten gegaan want men had nog wel met 5-0 voor gestaan.

Avanti 3, ongeslagen kampioen geworden, promoveert naar de tweede klasse
dankzij een 2-1 overwinning tegen St.Michielsgestel 3.

Tot eerste “Avantiman van de maand” wordt Piet Brus
benoemd.

Op 21 juni wordt afscheid genomen van secretaris
Paul Hendriks in verband met zijn verhuizing naar
Boxtel. Bij dit afscheid wordt Paul benoemd tot erelid.

Jos Smits ontvangt de zilveren verenigingsspeld,
aangezien hij 25 jaar lid is.

Tiny van den Broek, voorzitter van de supportersclub,
overhandigt een nieuw stel shirts en kousen aan het
eerste elftal.

In verband met het matige financiële saldo wordt besloten tot verhoging van de
toegangskaartjes tot fl. 1,50, eensluidend met omliggende verenigingen.

Tot Avantiman van het jaar wordt Jo van Alebeek benoemd.

Janus Langenhuisen wordt benoemd tot terreinknecht, terwijl Harrie van Uden de
kantine blijft runnen.
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Seizoen 1969/1970
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
:
:
:
:

4ee in 3e klasse
Theo van Merwijk
Jos Smits
7 senioren, 5 junioren en 3 pupillen elftallen

Gebeurtenissen

Avanti start de nieuwe competitie zonder haar doelman Broer van Zutphen,
aangezien deze naar F.C. Den Bosch vertrekt.

Er wordt een jubileumuitgave van het clubblad uitgebracht, aangezien de
“Avantikrant” twaalf en een half jaar bestaat.

Door de inspanningen van de supportersclub kan Avanti, in de persoon van Martien
Kastelijn, haar eerste jeugdtrainer aanstellen.

Tot “Avantivrouw” van de maand wordt Annie Hendriks verkozen, de eega van
voormalig secretaris Paul Hendriks.

Langs het hoofdterrein verschijnen steeds meer reclameborden, wat behalve een
fleurige aanblik ook zorgt voor de benodigde financiële middelen.

Op 13 december viert de supportersclub haar derde lustrum.

Harry van de Zanden wordt bedankt voor het
twaalf en een half jaar lang voorzien van het
clubblad van mooie, treffende, tekeningen.

Als nieuwe tekenaar wordt het jonge talent
Rein van Uden aangekondigd.

In de winter van dit seizoen wordt er, door
vorst, sneeuw en regen bijna drie maanden
niet gevoetbald.

Twee wedstrijden voor het einde van het
seizoen staat het eerste elftal op een tweede
plek, terwijl Avanti 2 de nog
resterende wedstrijden moet
winnen om een reële kans op
klassebehoud
te
bewerkstelligen.

Jo van Alebeek draagt na twaalf en een half jaar het secretariaat bij
de jeugd over aan Gerard van der Sangen.

Jo zegt in zijn bedankwoordje met te zeggen:”Ja jongens, ik werd
12,5 jaar geleden toevallig secretaris, omdat mijn broer Jan stopte en
ze bij ons toevallig telefoon hadden”.

Theo van Merwijk gaat na twee seizoenen Avanti verlaten en zal opgevolgd worden
door de heer Nelissen.

Avanti 1 laat het kampioenschap aan het einde van de competitie glippen.

Een beslissingscyclus, te elfder ure nog uit het vuur gesleept door het tweede elftal,
kan niet voorkomen dat volgend seizoen een klasse lager aangetreden dient te
worden.
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Seizoen 1970/1971
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Voorzitter
Trainer
Aantal elftallen

: pupillen 3
: 2e in 3e klasse
: Jos Smits
: J.M. Nelissen
: 8 senioren, 6 junioren, 4 Pupillen

Gebeurtenissen
 Trainer Nelissen vertrekt in dat seizoen bij Avanti en neemt afscheid op 27 mei 1971. Zijn
opvolger is de 50 jarige Tonny Dumoulin uit Eindhoven.
 De kantine wordt in dat seizoen beheerd door de familie Kivits.
 De contributie wordt huis aan huis opgehaald door Broer Mathijssen. Veel contributie
wordt nog maandelijks contant voldaan.
 Tijdens de thuiswedstrijden van Avanti 1 zijn Frans van Grinsven en Toon Pijnenburg
verantwoordelijk voor de poortcontrole.
 Avanti viert in 1971 het 40 jarig bestaan van de vereniging. De gehele week wordt er
gefeest met muzikale omlijsting van orkest Sangria, Limbo Quartet, Valentinos en Tony
Bass.
 Omdat Avanti 40 jaar bestaat schenkt de Supportersvereniging een nieuwe
geluidsinstallatie aan Avanti.
 Avanti kent in die tijd de volgende 3 beschermheren: voor Avanti is dit Anton
Steenbakkers, voor de supportersvereniging Jan Schellekens en voor de Avanti veteranen
Ad Henskens.
 Het feestcomite Avanti 40 bestaat uit D. Jansen,
J. van Alebeek en G.v.d. Sangen.
 Het clubhuis van Avanti is het cafe van Toos en
Tijn Persons aan Den Boschweg.
 Koniginnedag 1971 neemt Avanti deel aan de
Zeskamp die georganiseerd werd door het
Oranjecomite Schijndel.
 De EHBO wordt bij Avanti verzorgd door
Andre van de Boogaard.
 Op 4 januari 1971 vind de oprichting plaats van
het damesvoetbal.
 Avanti verliest in Veghel de allerlaatste
wedstrijd van de competitie en mist hierdoor het
kampioenschap en rechtstreekse promotie naar
de 2e klasse.
 De voetbalvereniging Antillian Racing Club (ARC) Sint Maarten is te gast bij Avanti in
juni 1971 inclusief een steelbandgroep. Antilliaanse klanken in clubhuis van Alebeek aan
Den Boschweg zorgen voor een optimale sfeer.
 Op 20 juni wordt de wedstrijd Avanti kampioen 1959 tegen OJC 1959 gespeeld in het
kader van het 40 jarige bestaan. De uitslag van deze wedstrijd is 0-1.
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Seizoen 1971/1972
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
:
:
:
:

C-2
4e in 3e klasse
Tonny Dumoulin
Jos Smits

Gebeurtenissen
 De damesafdeling van Avanti is voor de eerste keer aanwezig op de jaarvergadering.
 Toos en Tijn Persons worden tijdens de jaarvergadering
gehuldigd voor de 25 jaar gastvrijheid die ze aan Avanti
geboden hebben als clubhuis voor de vereniging.
 Er wordt een commissie opricht binnen Avanti die het
“wildvoetbal”beter gaat kontroleren.
 De sancties die op het betrappen van “wildvoetbal” zijn: als
je 1 keer betrapt wordt, betekent dit 3 wedstrijden schorsing
en als je voor de tweede keer betrapt wordt zal de schorsing
uit 6 wedstrijden bestaan.
 Avanti dames worden lid van de KNVB vanaf 1 december
1971
 In september wordt een jeugdsupportersvereniging
opgericht.
 Er wordt veldverlichting geplaatst bij het veld achter de jongensschool aan de
Zonnebloemstraat.
 Jan van Schijndel stopt na 5 jaar als jeugdvoorzitter op 15 mei 1972.
 In de Jeugdleidersvergadering verzoekt Rien de Laat voor plaatsing van papierbakken te
plaatsen langs het 3e veld.
 Het 7e elftal van Avanti arriveert uren te vroeg in Uden voor de wedstrijd tegen
FC.Bitswijk. Geduldig wordt gewacht en Avanti-7 wint de wedstrijd met 3-4. Elke speler
ontvangt 5 gulden om de honger te stillen.
 De wekelijkse opstellingen van Avanti werden ook opgehangen bij “Het Praathuis”.
 C-2 junioren worden ongeslagen kampioen. In 16 wedstrijden worden 29 punten behaald
met 43 goals voor en slechts 10 tegentreffers.
 Op 20 maart 1972 komen de besturen van WEC en Avanti bijeen. Agendapunten zijn o.a.
het overschrijven van spelers en het spelen van juniorenspelers bij de seniorenafdeling.
 Mart van Heeswijk wordt uiteindelijk de nieuwe jeugdvoorzitter van Avanti.
 Tijdens de rondvraag op de Algemene Ledenvergadering kondigt Jo Brus aan dat hij 13
punten heeft te bespreken. Het bestuur nodigt Jo uit alle vragen in de
eerstkomende bestuursvergadering te komen bespreken. Jo gaat hiermede
akkoord.

Tonny Dumoulin
trainer

24
Door sport tot beter mens”
53

Seizoen 1972/1973
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: 6e elftal
: 4e in 3e klasse
: Tonny Dumoulin
: Jos Smits
: 8 senioren, 8 junioren, 5 pupillen en 1 dames

Gebeurtenissen
 Piet Brus wordt vervangen als trainer bij de lagere elftallen door Jan
van Schijndel.
 Tonny Dumoulin vertrekt als hoofdtrainer bij Avanti en wordt
opgevolgd door Harrie Weber.
 Op 18 november 1972 is de verbouwing van de kantine en de
kleedlokalen voltooid en worden op die dag feestelijk heropend.
 Andre van de Boogaard, Dick Oostenbruggen en Marinus van de
Boogaard (lagere elftallen) zijn de EHBO’ers die wekelijks op de
velden bij onze vereniging zijn te vinden.
 Rein van Uden en Pieter Lucius ontwerpen een nieuwe Avanti vlag .
 Tijdens de jeugdsportdag op 12 augustus winnen Christian Gevers en
Leo van de Heijden de Rini Brus en Paul Hendriks wisselbekers.
 De Motor Sportvereniging gaat in samenwerking met Avanti en haar
Supportersvereniging een wegrace organiseren. Hiervoor wordt een speciale commissie
in het leven geroepen.
 Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal benoemt de jeugdcommissie een Avanti mascotte.
 Het kaarten in de winterperiode trekt veel belangstellenden. Wekelijks doet Avanti dan de
horeca aan. Cafe van Alebeek, Cafe Verspeek, Cafe Heesakkers, De Meulen, Marico Bar,
De Sluiperman aan de Gemondseweg en niet te vergeten in het clubhuis van Avanti, Cafe
Persons.
 Avanti-6 wordt met 3 wedstrijden te gaan kampioen in haar klasse met liefst 121 goals
voor en slechts 9 tegendoelpunten.
 Avanti organiseert in de aanloop van het seizoen een nederlaagtournooi en later het
Meierij tournooi . De verenigingsprijs blijft bij Avanti.

Huidige verenigingsspeld
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Vorige verenigingsspeld

Seizoen 1973/1974
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen

: 1e, 7e elftal en 3 pupillenelftallen
: 1e plaats in 3e klasse
: Harrie Weber
: Jos Smits
: 8 senioren, 7 junioren, 6 pupillen en 1 dames

Gebeurtenissen
 Henry van Houtum vervangt tijdelijk kassier Frans van Grinsven aan de kassa tijdens de
thuiswedstrijden van het 1e elftal.
 Avanti 1 wordt kampioen en promoveert naar de 2e klasse van de KNVB. De terugkeer
van Bert van Uden
(sleutelbeenbreuk)
in de verdediging
bracht tijdig de
rust
en
het
vertrouwen terug.
 Tijdens
de
belangrijke
wedstrijd
van
Avanti’s
concurrenten OJCNooit Gedacht op
Paaszaterdag slikte
een
Avanti
supporter
zijn
sigaar in. Hij was
echter juist op tijd
bij zijn positieven
om te juichen bij de gelijkmaker van Nooit Gedacht.
 Op 27 april 1974 vond de kampioensreceptie plaats bij café
Persons. Eindelijk, na 15 jaren weer kampioen.
 Tijdens die receptie was het complete kampioenselftal inclusief
trainer de heer Scholten uit het jaar 1959 aanwezig.
 Jan Langenhuizen maakt als secretaris van Avanti zijn eerste
jaarverslag.
 De verkoop van frikadellen in de kantine van Avanti wordt tot genoegen opgestart.
 In november 1973 kennen we in verband met de oliecrisis enkele autoloze zondagen. Bij
veel clubs bezorgde de oliecrisis onrust.
 Op 1 januari 1974 vindt de eerste nieuwjaarsreceptie plaats bij Avanti.
 Toon Vervoort wordt aangesteld als de nieuwe damestrainer.
 In de Avanti krant verschijnen de eerste sportretten. Good old eerste elftalspeler Gerard
(“Gradje”) Bijsterbosch bijt het spits af.
 De Jeugdsupportersvereniging kiest Henk Broks tot nieuwe voorzitter.
 Op het KNVB kamp te Hoek van Holland werd Marcel (Gompy) Steenbakkers gekozen
als de beste komiek.
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Seizoen 1974/1975
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: 5e, Dames 1, A-2 en pupillen 4
: 7e in 2e klasse
: Harrie Weber
: Jos Smits
: 9 sen., 1 dames, 6 junioren, 7 pupillen en 4 mini pupillen

Gebeurtenissen
 Tijdens de jaarlijkse balavond op 7 juni met een consumptieprijs van FL 0,50 en met
muzikale begeleiding van de band Peter Veldor and the Rangers was het clubhuis tot in
de late uurtjes tot de laatste stoel bezet.
 In het seizoen 1974-1975 treden de mini pupillen toe tot de jeugdafdeling van Avanti. Het
lidmaatschap kan vanaf de leeftijd van 7 jaren
De jeugdcommissieleden zijn dan : Mart van Heeswijk, Ton Teeuwen, Henk van Uden en
Henri van Houtum.
 Piet Brus wordt benoemd tot hoofdleider / trainer van de pupillenafdeling.
 Op 30 april vindt het Jos van Erp Toernooi plaats en dit toernooi wordt gewonnen door de
veteranen van Avanti.
 Na 18 jaar wordt de omslag van de Avantikrant vernieuwd en gemoderniseerd. Het
formaat is ook iets kleiner dan voorheen.
 Peter de Kock treedt aan als de nieuwe
verzorger bij de selectie.
 Het aantal strafzaken van Avanti bij de
KNVB neemt steeds meer toe, vooral de
aanmerkingen richting wedstrijdleiding.
 De dames van Avanti ontvangen een blauw
witte mascotte omdat dit team geen
strafzaken had gehad het afgelopen seizoen.
 Jos Smits wordt gehuldigd omdat hij
inmiddels alweer 10 jaar voorzitter is van
Avanti.
 Toos en Tijn Persons nemen afscheid als
hospes van Avanti.
 Op 13 april worden de Avanti dames
kampioen.
 De
Avanti
jeugd
organiseert
een
Middenstandsbeurs in het gemeenschapshuis
Den Herd.
 De leiders Tony Daniels en Rien v.d. Broek
zijn apetrots als zij kampioen worden met de
A2 junioren.
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Seizoen 1975/1976
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen

: 3e, B-2 en E-1
: 5e in de 2e klasse
: Harrie Weber
: Jos Smits
: 9 senioren, 2 dames, 7 junioren en 9 pupillen

Gebeurtenissen:
 Jos van Schijndel stopt na tien jaar als leider van het 2e elftal.
 Het 3e elftal onder leiding van Jo van Uden wordt kampioen dankzij een 1-0 overwinning
in en tegen Boskant.
 Het ledenbestand van Avanti bedraagt op dit moment 423 werkende leden.
 Dit seizoen zijn er 78 nieuwe leden bijgekomen en 58 leden de vereniging verlaten.
 Het zaalvoetbaltoernooi in de sporthal met WEC en Schijndel wordt afgelast in verband
met het overlijden van
burgemeester van Tuyl.
 Gerard van Liempd volgt
Henk van Uden (Lzn) op bij
de clubbladredactie en het
typewerk wordt voortaan
verzorgd door Jeanne van
Liempd.
 Avanti gaat over tot
automatische inning van de
contributie via bank of giro.
 Jo en Tonny van Alebeek zijn
de nieuwe hospes van Avanti
als opvolgers van Toos en Tijn Persons.
 Er worden door Avanti zeven spelers geschorst omdat men “wildvoetbal” bedreven heeft.
 Jos Smits meldt op de jaarvergadering dat het aantal leden nog steeds enorm groeit.
 Dit komt vooral uit de uitbreiding van de Boschweg. Een ledenstop is nog net niet nodig.
 Entreeprijzen worden verhoogd van fl 2,00 naar fl 3,00.
 De contributie wordt voortaan per categorie ingedeeld.
 Senioren betalen bv. fl 5,50 per maand en pupillen fl 2,75 per maand.
 De kosten voor verzekering komen echter voortaan voor de leden te vervallen
 Jos Smits krijgt voor zijn 10 jarig voorzitterschap van Avanti een aansteker met inscriptie.
 De supportersvereniging biedt een schommelbank aan.
 De vrouw van Jos krijgt talloze bloemen aangeboden.
 Onder leiding van Ad Steenbakkers en Jo Toelen wordt B-2 kampioen.
 Tevens worden de E-1 pupillen kampioen.
 Het eerste elftal speelde niet minder dan 13 van de 22 wedstrijden gelijk.
 Kampioen van de 2e klasse werd onze zustervereniging Schijndel.
 Er werd voor het eerst met een 2e damesteam gespeeld, die echter onderaan eindigen.
 Er komt een nieuwe afrastering rond het hoofdveld.
 Tevens komt er een ballenvanger achter het doel bij de visvijver.
 De jeugdsupportersvereniging bestaat 5 jaar.
 Het 1e elftal wint de nederlaagtoernooien van VOAB en Prinses Irene.
 In de KNVB beker wordt Avanti in de 3e ronde uitgeschakeld door DSV met 4-1.
 Het aantal strafzaken is enorm gedaald. Van 29 strafzaken ging men naar 14.
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Seizoen 1976/1977
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: Dames 1, A-2, D-3 en E-1
: 6e in 2e klasse
: Harrie Weber
: Jos Smits
: 10 senioren, 2 dames, 6 junioren en 8 pupillen

Gebeurtenissen:
 Avanti telt in augustus 1976 424 werkende leden en 201 steunende leden.
 Na vier seizoenen maakt Harrie Weber bekend dat hij de vereniging als hoofdtrainer gaat
verlaten. Op 26 mei 1977 neemt hij afscheid van de club. Zijn opvolger Wim van Iersel
uit Veldhoven.
 Piet van Heeswijk en Jan van
Schijndel zijn de trainers van de
lagere elftallen.
 Avanti verlaat onder protest het veld
aan de Zonnebloemstraat en betrekt
uiteindelijk het nieuwe trainingsveld
aan de Zwembadweg. In verband met
het uitblijven van de uitbreiding van
het sportpark De Molenheide
protesteert
Avanti
heftig
met
spandoeken op het gemeentehuis. Op
de spandoeken staan teksten als: “Wil
Avanti voortbestaan, doe er dan wat
aan” en ”Waar blijven onze sportvelden”????
 Avanti plaatst noodkleedlokalen op het sportpark.
 A-1 wint de finale met 1-0 en pakt de Frans van Gurp wisselbeker op het veld van Sint
Michielsgestel.
 De jeugd wordt naar de uitwedstrijden vervoerd met busjes van Broer en Lina Manders.
 De jeugdsupportersclub wordt na het 5 jarig bestaan opgeheven.
 Na 7 jaren neemt de familie Kivits afscheid als beheerders van de kantine. De familie
Kivits worden opgevolgd door Toon en Hanny van de Ven.
 Op 26 december staan 120 fietsers klaar voor de eerste fietstocht georganiseerd door de
supportersvereniging van Avanti. De tocht gaat voornamelijk door het Schijndels
grondgebied.
 Aanvoerder Paul Wouters wordt met E1 kampioen. In 18 wedstrijden behaalden de
jongens 31 punten. (53 goals voor en 5 tegentreffers).
 Totaal speelde Avanti 382 wedstrijden en behaalde men 429 punten. Een gemiddelde van
1.12. Avanti 1 ontsnapte ternauwernood aan degradatie door in het slot van de competitie
bij Reusel Sport te winnen.
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Seizoen 1978/1979
Kampioenen
: 5e, 8e en E-1
e
Klasse en positie 1 elftal : 6e in 2e klasse
Trainer
: Wim van Iersel
Voorzitter
: Jos Smits
Aantal elftallen / zeventallen: 10 sen., 3 dames, 7 jun., 8 pupillen en 4 zeventallen
Gebeurtenissen
 In het seizoen 1978 - 1979 vindt er een voetbaltoernooi plaats tussen de damesafdelingen
van Avanti, WEC en Schijndel.
 Op 8 december 1978 vond
een bijzondere algemene
ledenvergadering plaats ( 55 leden aanwezig) in verband met het
wijzigen van de verenigingsstatuten en de verandering van RKSVA
in de verenigingsnaam naar sv Avanti’31. De naamswijziging zal
officieel ingaan op 1 juli 1979.
 Wim van Iersel neemt aan het einde van het seizoen afscheid als
hoofdtrainer en hij wordt opgevolgd door Jack Langendoen.
 De jeugdleiders spelen voor het eerst een wedstrijd tegen de jeugdleiders van SJVV uit
Deurne met aansluitend een feestavond. Deze traditie werd jaren in stand gehouden.
 Avanti bezit in 78/79 een hoofdveld, twee bijvelden, een half verhard trainingsveld en een
veld aan de Zwembadweg.
 De kleedlokalen worden eindelijk verbouwd en er komt zelfs een wasruimte. In augustus
wordt gestart met de bouw van vier nieuwe kleedlokalen die mede gebruikt gaan worden
door de korfbalvereniging Avanti.
 Cafe ‘t Venneke opent zijn deuren, zodat Toon en
Hannie van de Ven het beheer van de kantine
overgeven aan Jac en Janine van Uden.
 Peter de Kock stopt als verzorger van het 1e elftal.
 Het seizoen 78-79 kenmerkte zich o.a. door de
natte/lange winterperiode. Ruim 4 maanden werd er
nauwelijks gevoetbald en het trainingsbezoek stond
door de
lange
winterstop
op een te
laag niveau.
 Avanti5
wordt aan
het einde van het seizoen kampioen in haar
klasse met een knappe overwinning tegen Den
Dungen. Uitslag 1-8.
 Ook de veteranen van Avanti, het 8e elftal werd
kampioen in haar klasse
 De besturen van de 3 Schijndelse voetbalclubs
spelen een onderling voetbaltournooi met aansluitend een gezellig samenzijn. Jarenlang
blijft de traditie in stand
 Het tekort aan scheidsrechters steekt de kop op en het wegblijven zonder afmelden komt
steeds regelmatiger voor.
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Seizoen 1979/1980
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen / zeventallen

: 5e en dames 1
: 11e in 2e klasse
: Jack Langendoen
: Jos Smits
: 10 senioren, 3 dames, 8 jun., 8 pup., 6 zevental. en 1 meisjes

Gebeurtenissen
 Broer Manders maakt bekend dat hij zal zorgen voor gratis vervoer voor de jeugdafdeling
indien de strafzaken binnen Avanti met 50% zullen teruglopen.
 Avanti telt totaal 718 leden.
 Op Zondag 27 april 1980 degradeert Avanti voor het eerst in haar bestaan naar de 3e
klasse KNVB. Vooral de teleurstellende resultaten in de beginfase van het seizoen kwam
de ploeg niet meer te boven.
 Avanti is in het bezit gekomen van twee nieuwe bijvelden buiten het sportpark. Vanaf 1
september kan tevens worden getraind aan de Bloemenpad.
 Avanti organiseert een driedaagse hometrainwedstrijd in samenwerking met de
wielervriendenkring Henk Mutsaars en dameskorfbal Avanti.
 Op 28 december 1979 overlijdt onze beschermheer en tevens erelid dhr. Albert
Steenbakkers.
 Loek de Leeuw wordt de nieuwe verzorger van het 1e elftal.
 Het comité Avanti 50 wordt opgericht.
 Er volgt een verdere uitbreiding van het sportpark, de velden
worden opnieuw ingezaaid en er wordt een nieuwe afrastering
geplaatst.
 Er wordt een prijsvraag voor het nieuwe embleem van Avanti
uitgeschreven. Iedereen kon zijn eigen ontwerp inzenden. Er
volgden
maar liefst 40 inzendingen, waarvan Hans
Schellekens uiteindelijk de winnaar werd.
 Avanti diende het verzoek in bij de gemeente om een
lantaarnpaal in de Avantilaan aan te brengen. De vernielingen
aan fietsen van spelers en leiders waren mede hiertoe
aanleiding.
 Nog altijd levert het Wildvoetbal Avanti veel moeilijkheden en ergernis op.
 Bij Avanti gaat het meisjesvoetbal van start. De meisjes vallen rechtstreeks onder het
jeugdbestuur.
 Bij Toto en Lotto verdwenen definitief de plakzegels. De stempelmachine deed haar
intrede
 In de thuiswedstrijd tegen Brabantia worden de Avanti dames ongeslagen kampioen. Zij
ontvangen later ook nog de Fair Play Cup van de KNVB.
 De bestuurders WEC, Schijndel en Avanti kwamen aan het einde van het seizoen bijeen
voor een onderling toernooi. Avanti behaalde op deze avond de beste resultaten.
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Seizoen 1980/1981
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: E1 en B2
: 3e klasse, 3e plaats
: Sjef Weber
: Jos Smits
: 10 senioren, 10 junioren, 8 pupillen en 2 dames

Gebeurtenissen:
 Het bestuur besluit in verband met het 50-jarig
bestaan een tribune te bouwen.
 Bepaalde boetes van de K.N.V.B. moeten
voortaan door betrokkene zelf betaald gaan
worden.
 Op zondag gaat een pilsje f 1,10 (0,50
eurocent)
kosten.
Op
zaterdag
en
trainingsavonden f 0,90 (0,40 eurocent).
 Jos Smits wordt gehuldigd tijdens de
jaarvergadering in verband met zijn 15-jarig
voorzitterschap.
 De Brabantse Kampioenschappen voor de B- en C-junioren worden op het Avanti-terrein
gehouden.
 De criminaliteit slaat toe bij Avanti: 2 portemonnees worden uit een kleedlokaal gestolen.
 Vol trots presenteert het comité Avanti 50 haar programma voor de feestweek.
 Avanti E1 en B2 worden als kampioen gehuldigd
 De eerste paal voor de tribune wordt geslagen door het jongste lid, Edwin Oomen (6
jaar) en het oudste lid, Harrie van Uden (69 jaar).
 Een selectie van Avanti uit het seizoen 73-74 speelt tegen de huidige selectie. De ´oudjes´
winnen met 3-2.
 Ook een groep uit het seizoen 57-59 speelt een wedstrijd tegen leeftijdgenoten van Rhode.
De historie vertelt de uitslag niet, dus zal de wedstrijd wel door Rhode zijn gewonnen.
 Jos Smits en Harrie van Uden ontvangen de zilveren bondsspeld.
 Met een wedstrijd Avanti – Schijndel (uitslag 2-2) wordt een overdekte tribune met 540
zitplaatsen in gebruik genomen.
 Toos Persoons stopt het wassen van de shirts van alle elftallen. Ze wordt benoemd tot lid
van verdienste.

Tribune gereed
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Seizoen 1981/1982
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: geen
: 3e klasse, 7e plaats
: Sjef Weber
: Jos Smits
: 10 senioren, 10 junioren, 8 pupillen en 2 dames

Gebeurtenissen:
 De Lotto- en Toto-ophalers hebben moeilijkheden met de nieuwe stempelmachines.
 Betsie van Heeswijk neemt de taak van ´wasvrouw van Avanti´ op zich.











Elftallen zonder strafzaken ontvangen aan het einde van het seizoen f 100,00 ( € 45,00).
Wellicht mede hierdoor is er een afname van het aantal strafzaken te constateren
De supportersclub begint met in het clubblad publiceren van
interviews van Avanti-leden. De eerste met wie een interview
wordt afgenomen is Broer Manders.
Een nieuwe afzuiginstallatie is geïnstalleerd in de kantine.
Indien jeugdleden niet stoppen met bekrassen van de
tribunebanken zal het bestuur niet schromen deze leden de
gratis toegang tot de tribune te ontzeggen.
Een team bestaande uit jeugdleden behaalt de eerste prijs in een
spelregelwedstrijd die wordt georganiseerd door de
scheidsrechtersvereniging kring Den Bosch.
Jacques en Janine van Uden stoppen als beheerders van de
kantine.
Lenie en Gijs Russens nemen deze taak over
Geen enkel elftal van Avanti wordt dit seizoen kampioen.
Tijdens de jaarvergadering bieden 3 leden zich spontaan aan om zitting te nemen in de
Avanti-krant-commissie om er voor te zorgen dat ¨in het leven van de Avanti-krant wat
meer lijn komt¨.
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Seizoen 1982/1983
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: Senioren 1, Dames 1, E1,
: derde klasse, 1e
: Sjef Weber
: Jos Smits
:10 senioren, 10 junioren (inclusief 2 meisjes-teams, 8
pupillen en 2 dames

Gebeurtenissen:
 De K.N.V.B. verhoogt de contributie met 1 gulden (45 eurocent) per lid per jaar.
 Ook zal de K.N.V.B. strenger gaan controleren op ´wild voetbal´.
 De K.N.V.B. komt met een plan voor een ´midweekse ´ competitie voor mensen die in de
W.W. zitten.
 Ignace van Swieten komt een aantal
lezingen bij Avanti houden. Elk lid vanaf
16 jaar is hierbij van harte welkom.
 De veteranen gaan, in samenwerking met
de carnavalsclub ´De Dors(t)vlegels´
kerstbomen verkopen.
 Theo Thorn meldt in de Avanti-krant dat
je voor f 2.500,00 ( €1.175,00) een VIPplaats bij AJAX kunt huren (exclusief
B.T.W.) natuurlijk.
 Op zaterdag 19 maart wordt E1
kampioen.
 Het eerste elftal wordt op zondag 24 april kampioen en promoveert naar de 2e klasse.
 Ook dames 1 sluit de competitie als kampioen af.
 Er wordt geklaagd dat er toeschouwers zijn die zonder te betalen naar binnen glippen
(hebben waarschijnlijk een seizoenskaart!!!!).
 Naast kampioenen is er ook een degradant nl. Avanti 4 degradeert.
 Het bestuur ontvangt van de gemeente een brief over ´paracommercialisatie´. Na 2 weken
wist het bestuur pas wat dit woord betekent.
 Voor de kantine worden tafelkleedjes gekocht.
 Honden zijn niet langer welkom in de kantine. Zou dat met de nieuwe tafelkleedjes te
maken hebben gehad.
 ´Zus´ van Oorschot wordt de nieuwe gastvrouw in de kantine.
 Bert van Uden en Bert van
der Plas worden gehuldigd
voor respectievelijk 500 en
400 wedstrijden voor Avanti.
 Het bestuur besluit dat niet
wordt overgegaan tot het
aanstellen van een ´betaalde´
jeugdtrainer voor het A1elftal.

A1. seizoen
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Seizoen 1983/1984
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

:
: 2e klasse, 2e plaats
: Sjef Weber
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen:
 Enkele lichtmasten op veld 3 zijn aan het verzakken
en beginnen overeenkomsten te tonen met de Toren
van Pisa.
 Bavaria verhoogt opnieuw de bierprijzen. Dit heeft
nog geen invloed op de consumptieprijzen in de
kantine.
 Tijdens het vervoer in een gesloten vrachtwagen, in
het kader van de jaarlijkse dropping, stikken er bijna
deelnemers. Deelnemers aan de dropping zouden maar
eens kunnen zien waar ze gedropt werden.
 In Schijndel worden illegale LOTTO´S gespeeld.
 Van een bron in de Avanti-krant (J. Bonello) wordt
Avanti benaderd om van tevoren een uitslag te beïnvloeden.
 Tijdens de rust van de wedstrijd Avanti- Schijndel is er een optreden van een politie-hond;
 Er worden voor de eerste keer in de historie foto´s in het clubblad afgedrukt.
 Avanti zegt deelname toe aan het jubileumtoernooi dat wordt georganiseerd door v.v.
Irene uit Gemonde die het 40-jarig bestaan viert.
 Enkele maanden later moet Avanti haar deelname aan het Irene-toernooi afzeggen in
verband met het spelen van promotiewedstrijden tegen W.V.O. uit Oosterhout.
 Avanti gaat ongelukkig onderuit tegen W.V.O. en promoveert niet naar de eerste klasse.
 Het bestuur van Avanti geeft toestemming voor de organisatie van het scholentoernooi
(Paastoernooi) op haar velden;
 De oorzaak van de slechte staat waarin het hoofdveld verkeerd is gelegen aan de vele
konijnen welke zich ongebreideld voortplanten en vrij spel hebben de op het park.
 Naast
de
konijnenfamilie wordt
ook de Avanti´-familie
groter en is op het einde
van het seizoen 728
personen groot.

Foto
“ Skéndelse knent “
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Seizoen 1984/1985
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: 3e , 7e, E1, E3, C1 C2
: 2e klasse, 8e plaats
:
: Jos Smits
: 10 sen., 2 dames, 10 junioren, 1 meisjes team, 8 pupillen

Gebeurtenissen:
 Op 21 augustus speelt Avanti tegen F.C. Den Bosch. De wedstrijd eindigt in een magere,
2-0 overwinning voor de broodvoetballers uit Den Bosch.
 In de wedstrijd werd afscheid genomen van drie grote ´Bert-vedetten´ die hun sporen zeer
zeker hebben verdiend voor het eerste elftal van Avanti te weten Bert van Uden, Bert van
de Plas en Bert van Zutphen.
 De benaming ´terreinknecht´ wordt vervangen door ´terreinmeester´.
 De energierekening is veel te hoog. Er wordt opdracht verstrekt om een tijdklok te
plaatsen op de verwarmingsketel.
 De keeper van het eerste elftal biedt via de Avanti-krant, zijn excuses aan voor zijn
misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Brabantia.
 Op 15 december bestaat de supportersclub van Avanti 20 jaar.
 Het vertrekpunt bij uitwedstrijden voor alle pupillen, C-junioren en meisjes wordt
verplaatst naar het sportpark.
 Voorheen werd vertrokken bij het clubhuis ´t Venneke. In verband met het drukke verkeer
op de Boschweg wordt dat niet langer verantwoord geacht.
 Door de gemeente ´wordt een poortje geplaatst in het hekwerk bij het ´hoge veld. Dit om
niet om te hoeven lopen als er ballen richting Molendijk worden geschoten.
 Aangezien de kosten voor de medische verzorgingsartikelen de pan uitrijzen, wordt
dringend verzocht om hiermee zuiniger om te gaan.
 Besloten is om wederom de kantine te verbouwen.
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Seizoen 1985/1986
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: Avanti 2, Avanti 7
: 2e Klasse, 7e plaats
: Sjef Weber
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen:
 Jos Smits viert zijn 20 jarig jubileum als voorzitter.
 In de zomervakantie, de ´stille periode´ is de kantine verbouwd. Op 20 september vindt de
officiële opening plaats.
 Oefendoeltjes worden gemaakt
van de overgebleven pijpen van
de kantine-verbouwing
 Na 20 jaar stopt Rein van Uden
als tekenaar voor het clubblad.
Jolanda van den Broek volgt hem
op.
 Spelers van het eerste elftal
willen in de winter een ´hoogtetraining´.
 Door het bestuur wordt de
instructieruimte
boven
de
bestuurskamer
hiervoor
beschikbaar gesteld.
 Door de Jeugdafdeling wordt
weer een kleurplatenactie georganiseerd. Een volle plaat levert de club vijf gulden (€ 2,25)
op.
 Piet Brus is voor het dertigste, achtereenvolgende, jaar, jeugdleider.
 In de kantine wordt een biljart geplaatst.
 Verder wordt er door Gijs Russens een
spaarkas geplaatst in de kantine.
 Ook in de nachtelijke uren blijkt de
kantine ´bezoekers´ aan te trekken.
Deze ongenode gasten zorgen, naast het
wegnemen van een gedeelte van de
kantine-voorraad, ook voor de nodige
vernielingen.
 Het bestuur laat in de Avanti-krant
weten dat er een alarm-installatie zal
worden aan- gebracht en dat op 1 april
de alarm-installatie, met een aangeklede
borrel, wordt aangezet.
 Dat dieven schijnbaar de Avanti-krant niet lezen of door hadden dat het om een 1aprilgrap ging want op 2 april wordt er wederom ingebroken in de kantine.
 Op 20 mei neemt de Avanti-familie afscheid van trainer Sjef Weber die maar liefst 6
seizoenen als trainer van de selectie van Avanti heeft gefungeerd.
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Seizoen 1986/1987
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen

: Avanti 2 en Avanti 7, D2
: 2e Klasse, 2e plaats
: Theo v.d. Zanden
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen:
 Ad van Duijnhoven wordt voor zijn vele werkzaamheden gehuldigd door de
supportersvereniging
 In de Avanti-krant wordt wederom melding gemaakt van het feit dat de velden veel te
lijden hebben van een konijnenplaag.
 Spontaan melden zich drie jagers om dit probleem op te lossen.
 Tijdens de winterperiode zit de vorst op enig moment tot 35 cm. in de grond.
 Gijs Russens heeft naast de kantine een
tuin aangelegd, waarop hij, terecht, trots
is.
 De KNVB geeft toestemming voor het
houden van een damestoernooi op 11 mei.
 De supportersvereniging houdt een
´blauw-witte-sjaal´-actie.
 Zowel Avanti 2 als Avanti 7 mogen de
kampioensvlag hijsen.
 Avanti 2 heeft slechts één verliespartij.
 Het bestuur besluit geen gratis kauwgum
meer te verstrekken.
 Dit betekent een besparing van maar liefst f. 2.000,00 (€ 910,00).
 Op 3 mei wordt er door de veteranen, met groot succes, een vlooienmarkt gehouden.
 Het bestuur is niet gelukkig met de oprichting van een biljartclub in de kantine.
 Tiny Russens, spelend voor Schijndel 3, speelt tegen zijn zoon Harrie, uitkomend voor
Avanti 2.
 Met een 3 – 2 zege komt de zoon als overwinnaar uit
de strijd. Zal gezellig zijn geweest thuis.
 De gemeente Schijndel presenteert plannen om de
ijsbaan naast het sportpark van Avanti´ te dempen.
 Ondanks de vondst van zeldzame kikkers en
salamanders worden de plannen toch uitgevoerd.
 D2 sluit de competitie als kampioen af.
 Jeugdcommissie verkoopt eerste jeugdkalender.
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Seizoen 1987/1988
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen

: Avanti 5, dames 2
: 2e Klasse, 10e plaats
: Theo v.d. Zanden
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen:
 Het steeds maar oplopend aantal strafzaken baart het
bestuur zorgen.
 De ledenadministratie wordt geautomatiseerd. Om die
reden wordt besloten een PC aan te schaffen.
 Avanti neemt deel aan de hometrainwedstrijden bij
zustervereniging WEC.
 Na jaren zijn de scheefgezakte doelpalen op het
hoofdveld rechtgezet.
 Voor het 1e elftal worden ruimere broeken besteld!
 Het kaarten om geld wordt ten strengste verboden in de kantine.
 Sjef Gevers en Tijn van den Broek worden als vervanger van Jo Gordijn, terreinmeester.
 De dropping kent een ongekend aantal deelnemers. Maar liefst 112 personen schrijven
zich in.
 Sjef Weber wordt, voor een tweede periode, aangesteld aan trainer bij Avanti.
 De K.W.J. (Katholiek Werkende Jongeren) stopt met de organisatie van de
Dorpszeskamp.
 De Jeugdcommissie neemt, samen met de veteranen, deze taak over.
 Het bestuur heeft zo zijn bedenkingen bij deze ´overname´. Dit in verband met de ´grote
werkbelasting voor alle mensen die nu al elk weekeinde druk zijn voor en met Avanti.
 Na het dempen van de ijsbaan wordt op de vrijgekomen plaats een speel- en trainingsveld
aangelegd.
 De eerste Dorpszeskamp, georganiseerd door Avanti, is een groot succes met 19
deelnemende ploegen.
 Het 5e elftal wordt
kampioen.
 Straatklinkers uit de Jan
vanAmstelstraat worden,
met toestemming van de
gemeente, gebruikt om
een verharding aan te
brengen
tussen
de
kleedlokalen
en
het
hoofdveld.
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Seizoen 1988/1989
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen

:
: 2e klasse,
: Sjef Weber
: Jos Smits
:

Gebeurtenissen:
 Door Avanti wordt de actie ´Sparen bij de was, is sparen voor de kas´ gehouden.
 Deze actie sterft schijnbaar een stille dood want naast een aankondiging wordt nooit meer
iets over de actie vernomen.
 Jan Reker geeft op 8 september een trainingsclinic aan de Ajunioren.
 Voorbereidingen voor het vieren van het 25-jarig jubileum van de
supportersvereniging worden getroffen.
 Op 7 mei komt Patrick Lodewijks, op dat moment doelman van
PSV, naar Avanti om als keeper op te treden bij de finale van de
Penalty-bokaal.
 Ook Avanti bereidt zich voor op een te vieren jubileum getuige de
oprichting van het comité ´Avanti 60´.
 Volgens een wedstrijdverslag speelde
Avanti vroeger met veel ´brauss´ op de
lippen. Als je niet beter wist zou je
meteen aan een enge ziekte gaan denken.
 Avanti verleent haar medewerking aan de
organisatie van de wielerwedstrijd ´Lus
van Schijndel´.
 De Meisjes 1 doen mee aan een 4 x 4
toernooi bij D.V.G. in Liempde.
 Een klapper bij de allerkleinste jeugd:
zowel F1, F2, F3 als F5 weten het
felbegeerde kampioenschap te behalen.
 Het aantal pupillen is, mede door dit
succes?, veel harder gestegen dan het
konijnenbestand. Er wordt echter ook
niet, met scherp, op die kleine jeugd
geschoten.
 Het woord ´shit´wordt voor het eerst
waargenomen in de Avanti-krant.
 Over het niet komen opdagen van Simon
Tahamata bij de uitreiking van de
Sportiviteitsprijzen toont, vooral de
jeugd, zich teleurgesteld.
 In een vriendschappelijke wedstrijd weet Avanti D1 met 6-5 van P.S.V. D1 te winnen.
 Een verder anoniem gebleven dame reageert op de taalfouten in het clubblad.
 Zij is echter niet zo sportief om aan te bieden dat zij in de toekomst er voor zal gaan
zorgen dat het aantal fouten wordt geminimaliseerd.
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Seizoen 1989/1990
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Aantal elftallen

: 6e elftal, D-4
: 6e in tweede klasse
: Sjef Weber
: Jos Smits
: 12 sen., 2 dames, 7 junioren, 13 pupillen en 1 meisjesteam

Gebeurtenissen:
 De supportersvereniging viert het 25 jarige jubileum.
 Avanti 1 speelt op 3 augustus in het kader van dit 25 jarige jubileum tegen Roda JC.
 Medeoprichter van de supportersvereniging Jan Schellekens overlijdt op 10 augustus.
 Ad van Weert en Cor Ulehake nemen afscheid als spelers van de selectie.
 Avanti D-1 met als leiders Jan Hellings en Geert van de Oetelaar
verslaan in een vriendschappelijke wedstrijd PSV D-1 in
Eindhoven met 6-5.
 Jan Reker geeft een training aan de A-junioren van Avanti.
 Harrie van Uden stopt als bestuurslid van Avanti.
 Avanti organiseert op 12 november 1989 de Avanticrossloop.
Winnaar bij de jeugd werd jeugdlid van Avanti, Ronald Mutsaars.
 De feestavond ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum van de
supportersvereniging vindt plaats op 23 december. Op deze avond
traden Theo van Veghel en Albert West op bij ’t Venneke.
 Tiny van den Broek wordt gehuldigd voor het feit dat ook hij 25 jaar voorzitter is van de
supportersvereniging.
 De heer W. Bekkers wordt benoemd door de gemeente Schijndel tot consul, belast met de
keuring van de velden van Avanti.
 In een uitzending van Omroep Brabant wordt het Avantilied ten gehore gebracht.
 De veteranen van Avanti brengen een cassettebandje uit met daarop de liedjes “het
Bavarialied”en “Ooh kastelein wat is het fijn”.
 De jeugdafdeling gaat op kamp naar Elsendorp, en nog wel per fiets.
 De eerste “Supportster van het jaar” wordt Marietje van Houtum - van Uden.
 Op 24 maart wordt Avanti D-4 als enige team van de jeugdafdeling kampioen.
 Avanti en WEC geven hun medewerking aan de Meierijse Traithlon op 24 juni 1990.
 Harrie van Uden ontvangt uit handen van Burgemeester G.
Scholten de Zilveren Eremedaille van de Orde van Oranje
Nassau.
 Het 6e elftal o.l.v. Thijn Broks wordt kampioen.
 Avanti D-1 neemt voor de 1e maal deel aan het Luilakken
toernooi bij OBW in Zevenaar.
 Jeugdtrainer Ad van Weert slaagt voor zijn trainersdiploma.
 Christ Schellekens behaalt het scheidsrechtersdiploma.
 Het 2e elftal weet zich niet te handhaven en degradeert.
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Seizoen 1990/1991
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen / zevental.

: 1e elftal, 7e elftal, C-3, E-3, E-4 en D-5
: 2e klasse 1e plaats
: Sjef Weber
: Jos Smits
: 13 senioren, 2 dames, 9 junioren, 9 pupillen en 1 meisjes

Gebeurtenissen
 Avanti viert het 60 jarig jubileum.
 Het bestuur voert een proef in om borggeld te
heffen van Fl. 10,- (4,50 Euro) per sleutel van
de kleedlokalen.
 13 jeugdleiders van Avanti slagen voor de
cursus Jeugd Voetbal Spelleider.
 Nol van de Boogaard wordt door het bestuur
aangesteld als de nieuwe trainer van het 3e en
4e elftal.
 Clubhuis ‘t Venneke bestaat 12,5 jaar.
 De “Club van 100” wordt opgericht.
 Het bestuur besluit mede naar aanleiding van
het 60 jarig bestaan van de vereniging een
nieuw clublogo te
laten ontwikkelen.
Pieter Lucius en
Rein van Uden
ontwerpen dit.
 Damesafdeling van Avanti viert het 20 jarige
bestaan.

Foto: Schijndels weekblad










Het eerste elftal wordt kampioen in
de 2e klasse door met 1-1 gelijk te
spelen in en tegen Bergeijk.
 Op 12 mei wordt op het
sportcomplex van Avanti het NKS
Bisschoptoernooi georganiseerd
waarbij Burgemeester Scholten en
Bisschop Terschure aanwezig
waren.
Bij de jeugdafdeling worden C-3, E-3, E-4 en D-5 kampioen in hun klasse.
Avanti D-2 wint de beker door in de finale Rhode D-2 met 2-0 te verslaan.
Op 2 juni verslaat Avanti eredivisieclub FC Den Haag van trainer Co Adriaanse met maar
liefst 3-0 door doelpunten van tweemaal Harrie Russens en Christian Gevers.
Er vindt een 24-uurs voetbaldag plaats voor de senioren, dames en A-junioren in het
weekend van 17 en 18 mei in het kader van het 60-jarig jubileum.
Wim van Kaathoven en Jan van Houtum ontvangen de zilveren KNVB speld.
Piet Brus en Mart van Heeswijk ontvangen respectievelijk de gouden en zilveren NKS
speld.
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Seizoen 1991/1992
Kampioenen
: Veteranen, B-1 en meisjes
e
Klasse en positie 1 elftal :1e klasse 12e plaats
Trainer 1e elftal
: Sjef Weber
Voorzitter
: Jos Smits
Aantal elftallen/zeventallen : 12 senioren, 2 dames, 9 junioren, 14 pupillen en 1 meisjes
Gebeurtenissen
 De veteranenafdeling van Avanti bestaat 25 jaar.
 Wedstrijdformulieren voor de jeugdafdeling zijn dit seizoen gelijk aan de formulieren van
het seniorenvoetbal.
 Tijn van den Broek en Sjef
Gevers volgen Toon van
Uden op als terreinmeesters.
 Pascal Langenhuisen zet
zijn carriere voort in België
en Avanti ontvangt hiervoor
een vergoeding van Fl.
10.000,- (4550 Euro).
 De
supportersvereniging
begint met het vervangen
van de oude reclameborden
door nieuwe van trespa vervaardigde borden.
 15 leden volgen de scheidsrechterscursus die plaats vindt op het sportpark van Avanti.
 Het 1e elftal gaat de winterstop in als de rode lantaarndrager in de eerste klasse.
 Voorstel van de gemeente Schijndel over een mogelijke concentratie van Avanti, WEC en
Schijndel op 1 complex gelegen in de Smaldonk.
 “Club van 100” heeft een jaar na oprichting inmiddels 65 leden.
 Sjef Weber maakt bekend dat hij aan het einde van het seizoen zal stoppen als
hoofdtrainer van Avanti.
 Het 1e elftal degradeert na 1 seizoen vertoefd te hebben in de 1e klasse alweer naar de 2e
klasse.
 De jeugdafdeling assisteert voor de eerste maal met het parkeren tijdens het popfestival op
1e paasdag.
 Het meisjesteam van Avanti verkoopt tijdens de carnaval op zaterdag oliebollen.
 Avanti B-1 onder leiding van Toon van Engeland en Christian Gevers wordt kampioen in
de B-Topklasse na een 3-0 overwinning op RKTVC uit Tiel.
 Het meisjesteam onder leiding van Digna van Zoggel en Wesna Schellekens kan ook de
kampioensvlag uithangen na een 5-0 overwinning op RKKSV.
 Avanti is club van de wedstrijd tijdens PSV - RKC Waalwijk waarvoor ongeveer 100
jeugdleden en een aantal ballenjongens worden uitgenodigd.
 Men gaat de contributie innen via automatische incasso.
 De veteranen van Avanti worden kampioen na een 5-0 overwinning op zustervereniging
Schijndel.
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Seizoen 1992/1993
Kampioenen
: Meisjesjunioren, D-2 - E-1
e
Klasse en positie 1 elftal : 2e klasse 12e plaats
Trainer 1e elftal
: Wim Kanters
Voorzitter
: Jos Smits
Aantal elftallen/zeventallen : 11 senioren, 2 dames, 10 junioren, 1 meisjes en 14 pupillen
Gebeurtenissen
 Wim Kanters wordt de nieuwe hoofdtrainer en hij volgt hiermee Sjef Weber op.
 Alle reclameborden rond het hoofdveld zijn door
de supportervereniging vernieuwd.
 De 61-jarige Grard Bijsterbosch ontvangt de
gouden speld uit handen van voorzitter Jos Smits
in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap.
 Jos Smits maakt bekend dat hij aan het einde van
het seizoen de voorzittershamer zal neerleggen.
 Het 1e elftal behaalt uit de eerste competitiehelft
maar 7 punten.
 Vlak voor de winterstop speelt het eerste elftal
thuis met 1-1 gelijk tegen Schijndel.
 Danny Klerkx, Toni Bilgicogliu en Khalid Sehl
worden door FC
den Bosch
uitgenodigd voor een trainingsstage.
 Jeugdvoorzitter Mart van Heeswijk overlijdt plotseling.
 Rien Rijkers wordt de nieuwe voorzitter van de
jeugdcommissie.
 De damesafdeling van Avanti organiseren een
voetbalzeskamp.
 De meisjesjunioren winnen de uitwedstrijd tegen Herpinia
met 2-1, en dat was genoeg om zich kampioen te mogen
noemen.
 Het 1e elftal weet de uitwedstrijd bij Schijndel met 4-0 te
winnen, maar degradeert toch naar de 3e klasse.

Fair play medaille
45
Door sport tot beter mens”
53

Seizoen 1993/1994
Kampioenen
: 3e, 10e, Dames 1, D-2 en E-4
Klasse en positie 1e elftal : 3e klasse 8e plaats
Trainer 1e elftal
: Wim Kanters
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 11 senioren, 2 dames, 10 junioren, 1 meisjes en 12 pupillen
Gebeurtenissen
 Jan van Houtum wordt de nieuwe voorzitter van Avanti en hij volgt hiermee Jos Smits op.
 Op 13 juli 1993 speelt Avanti een vriendschappelijke wedstrijd tegen eredivisionist
Vitesse uit Arnhem.
 Het 1e elftal behaalt pas in de vijfde competitiewedstrijd uit tegen SCI de eerste
overwinning van het seizoen. De eerste thuisoverwinning komt zelfs niet eerder dan in de
10e wedstrijd op 2 december tegen Emplina. Uiteindelijk eindigt men 8e, maar men
ontsnapt met maar 1 punt aan de nacompetitie om uit te maken wie degradeert naar de 4e
klasse.
 Het 2e elftal eindgt als 2e op slechts 2 punten achterstand op Boxtel. Het 3e, 10e en dames1 worden dit seizoen kampioen. De dames deden dit door in hun laatste wedstrijd een
klinkende 12-0 overwinning te boeken. Promotie naar de dames-hoofdklasse is een feit.
 Het 6e elftal wordt teruggetrokken uit de competitie wegens spelerstekort.
 De supportersvereniging introduceert “de pupil/Mascotte van de wedstrijd” tijdens de
thuiswedstrijd van het 1e elftal.
 Avanti B-2 wint een bekerwedstrijd tegen B.M.C. B-2 met maar liefst 18-0. D-2 en E-4
worden kampioen.
 Het populaire “Kleedlokaal 7” doet zijn intrede in de Avantikrant.
 “Club van 100” organiseert voor de eerste maal de ondertussen traditionele Kienavond
voor de dames van alle leden van Avanti en van de club van 100. Er komen 75 dames op
af.
 Tijdens de Oliebollenactie, een gezamenlijke actie van Avanti en de dameskorfbalclub
Avanti, worden 3200 oliebollen verkocht.
 In de kantine van Avanti komt een televisie te staan.
 Een 1e archiefcommissie bestaande uit Harrie van Liempd, Tiny Stabel, Frans Mathijsen
en Haico van Schaijk wordt opgericht.
 De veteranen van Avanti brengen een cassettebandje
uit tijdens het carnaval met de titel “Al moet ik
kruipend over den boschweg goan”.
 Rien Pennings neemt de voorzittershamer van de
jeugdcommissie over van Rien Rijkers.
 Op 1e paasdag wordt voor de eerste maal ter
nagedachtenis aan Mart van Heeswijk het
“Mart
van Heeswijk toernooi” gehouden.
 Op 15 maart wordt de biljartclub bij Avanti opgericht.
 Bert van der Schoot ontvangt op 29 april de zilveren bondspeld van de KNVB.
 De biljartclub “En nog vijf” wordt opgericht. De spanning bij het eerste optreden van deze
biljartclub is zo hoog dat op het gehele sportpark het licht uitvalt.
 Het playbacken tijdens de Dorpszeskamp vindt dit jaar voor het eerst plaats in een tent,
welke op het trainingsveld is opgebouwd.
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Seizoen 1994/1995
Kampioenen
: 12e elftal (veteranen), E-2 en E-3
Klasse en positie 1e elftal : 3e klasse 5e plaats
Trainer 1e elftal
: Wim Kanters
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 12 senioren, 2 dames, 8 junioren, 1 meisjes en 15 pupillen
Gebeurtenissen
 Selectie van Avanti krijgt een sportweekend in Zeist cadeau van
de supportersvereniging i.v.m. het 30 jarig bestaan van de
supportersvereniging.
 Het 1e elftal verliest de eerste competitiewedstrijd met 2-1 bij
en in Boskant.
 De supportersvereniging organiseert een training en
forumavond voor de E- en F-pupillen alsmede de A- en Bjunioren op 29 augustus met medewerking van Pierre van
Hooijdonk, Ronald Spelbos, Peter Hoekstra en Gregory
Playfair.
 Het AJAC presenteert in samenwerking met de
supportersvereniging de jeugdsupportersseizoenkaart voor alle jeugdleden van Avanti.
Het AJAC (Avanti Jeugd Activiteiten Commissie) wordt opgericht. Deze commissie
bestaat uit Vincent de Vroomen, Henk van Liempd, Rien Rijkers, Bert op ‘t Hoog, Coby
Fransen en Jan Hellings.
 Henk van Pinxten uit St.Michielsgestel wordt de nieuwe trainer
van het 3e en 4e elftal.
 De Jeugdcommissie organiseert voor de eerste maal een
introductieavond voor de jeugd bij aanvang van het nieuwe
seizoen.
 Mies van Oorschot neemt afscheid als terreinmeester op
Zondag en wordt opgevolgd door Rinus Ven.
 Vincent de Vroomen wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van
de jeugdcommissie.
 Ronald Waterreus is te gast als doelman tijdens de finale van de
penaltybokaal van de C en meisjesjunioren en de D-pupillen in
het kader van het 30 jarig bestaan van de supportersvereniging.
 Deze supportersvereniging viert op 9 december haar 30 jarig bestaan met een groot feest
voor alle leden van de supportersvereniging en Avanti.
 Mari Verhagen stopt na 15 jaar als redactielid van de Avantikrant en wordt opgevolgd
door Frans van Rozendaal.
 Avanti contracteert Piet van Zuydam als nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen.
 Meisjes junioren worden op 13 mei Brabants kampioen nadat men in Berlicum de finale
wist te winnen van Advendo uit Breda met 5-2.
 Wilco van de Sangen en Roy van Delft gaan voetballen bij PSV.
 Erevoorzitter Jos Smits is 50 jaar lid van de vereniging.
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Seizoen 1995/1996
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer
Voorzitter
Elftallen /zeventallen

: A-2 en Meisjesjunioren
: 8e plaats 3e klasse
: Piet van Zuydam
: Jan van Houtum
: 10 senioren, 2 dames, 8 junioren, 17 pupillen en 1 meisjes

Gebeurtenissen
 Antoon van Engeland wordt de nieuwe leider/trainer van het 2e elftal
 Het 1e elftal weet de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 3 - 1 te winnen van
HVCH in Heesch.
 Op 19 november vindt de eerste competitiewedstrijd in de historie van de KNVB plaats
tussen Avanti en zustervereniging WEC.
 Andre van Schaijk als doelman op een en dezelfde zondag bij drie wedstrijden fungeerde.
Eerst bij Avanti 11 (2-0 winst), daarna bij Avanti 5 (5-0 winst) en ten slotte als
reservedoelman bij het 1e elftal (4-0 winst).
 Op 4 december 1995 overlijdt erevoorzitter van de supportersvereniging Tiny van den
Broek op 62 jarige leeftijd.
 De damesafdeling Avanti bestaat 25 jaar en viert dit op 6 januari met een geweldige
feestavond.
 Het clubblad van Avanti bestaat 40 jaar.
 Vincent de Vroomen stopt als voorzitter van de jeugdcommissie. Henk van Liempd stelt
zich beschikbaar als de nieuwe voorzitter van de
jeugdcommissie.
 Rien van den Broek wordt tijdens de algemene
ledenvergadering van de supportersvereniging
gekozen tot de nieuwe voorzitter van die
supportersvereniging.
 Avanti bestaat 65 jaar.
 Avanti organiseert op het sportpark de Molenheide
de bekerfinales voor de jeugd van de Kring de
Meierij op zaterdag 27 april.
 Loek de Leeuw neemt afscheid als verzorger bij de
selectie van Avanti.
 Vrienden van Avanti wordt opgericht.
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Seizoen 1996/1997
Kampioenen
: 8e, B-3, C-1, C-2 en F-1
Klasse en positie 1e elftal : 3e plaats 3e klasse
Trainer
: Piet van Zuydam
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 10 senioren, 2 dames, 8 junioren, 16 pupillen en 1 meisjes
Gebeurtenissen
 Avanti introduceert
de
nieuwe
consumptiebon, te
gebruiken in de
kantine van Avanti.
 De finale van de
penaltybokaal wordt
gehouden
voor
aanvang van de
competitiewedstrijd
Avanti - TEC op
zondag 15 september met medewerking van FC den Bosch doelman Jan van Grinsven.
 Avanti krijgt van de KNVB het verenigingsnummer BBHT 915 toegewezen.
 Marc van Hintum, Geoffrey Prommayon en Jimmy van Fessem luisteren de “open
dag” van de jeugdafdeling op met een training.
 Het eerste elftal lijdt pas de eerste
nederlaag tegen Blauw Geel met 2-0
nadat het de eerste vier wedstrijden in
de competitie wist te winnen van
achtereenvolgens Emplina (4-0), TEC
(4-1), Berghem Sport (5-1) en OSS’20
(3-2).
 Avanti heeft bij de ingang van het
sportpark twee invalideparkeerplaatsen
tot zijn beschikking gekregen.
 Avanti
weet
uit
de
twee
competitiewedstrijden
 tegen zustervereniging WEC maar 1 punt te bemachtigen.
 De jeugdcommissie organiseert in samenwerking met de supportersvereniging voor de
eerste maal de Tiny van den Broek Voetbalzeskamp.
 De kantine van Avanti is voortaan het nieuwe clubhuis van de supportersvereniging.
 Het wedstrijdsecretariaat naast de bestuurskamer wordt in gebruik genomen.
 Piet Brus ontvangt de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje Nassau”
voor het feit dat hij ruim 42 jaar actief is als trainer van de allerjongste jeugd van Avanti.
 Het 1e elftal pakt de 1e periodetitel door met 7-1 te winnen van HVCH in Heesch.
 Korfbalclub Avanti en de veteranen van Avanti organiseren samen een vlooienmarkt.
 Avanti 1 verliest de beslissende promotiewedstrijd tegen de amateurs van PSV met 3-0.
 PSV keeperstrainer Jan Formannoy reikt keeperhandschoenen uit aan de jeugdkeepers van
Avanti.
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Seizoen 1997/1998
Kampioenen
: 9e, 10e, E-2 en F-5
Klasse en positie 1e elftal : 3e klasse 10e plaats
Trainer
: Piet van Zuydam
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 10 senioren, 2 dames, 8 junioren, 17 pupillen en 1 meisjes
Gebeurtenissen












Jan van Houtum wordt i.v.m. zijn 25 jarig
jubileum
als
bestuurslid
van
Avanti
onderscheiden met de KNVB waarderingsspeld
in Goud, de Gouden Speld van Verdienste van
de NKS en de Gouden Speld van Avanti.
 Het eerste elftal wint de eerste competitie
wedstrijd in eigen huis tegen Blauw Geel’38 met
1-0.
 Het AJAC organiseert voor de E-pupillen een
voetbalclinic met medewerking van Gerrie en Arnold Muhren.
Op 19 oktober vindt er een 6 tegen 6 toernooi plaats voor de senioren, dames en Ajunioren.
Het eerste elftal behaalt uit de eerste 13 wedstrijden voor de winterstop helaas maar 9
punten.
Dankzij financiële injecties kan het gehele jeugdkader van Avanti een sportieve jack in de
bekende blauw-witte kleuren worden aangeboden.
Piet van Zuydam geeft te kennen dat hij aan het einde van het seizoen Avanti gaat verlaten
als hoofdtrainer.
Avanti D-5 speelt mee met het spelprogramma Foxkids op TV 10.
 Avanti contracteert Ad Peeters uit Ooijen als de nieuwe
hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen.
 Ad van Duijnhoven treedt na bijna 30 jaar af als bestuurslid
van de supportersvereniging en hij wordt door de leden van de
supportersvereniging benoemd tot erelid van die vereniging.
 Na twee beslissingsduels tegen Helvoirt (3-2 winst en 2-0
verlies) werd het eerste elftal veroordeeld tot het spelen van de
nacompetitie voor klassebehoud.
 Tijdens een extra belegde algemene ledenvergadering gingen
de leden akkoord met de verbouwingsplannen van het bestuur
om de kantine te verbouwen.
Het bestuur besluit tevens om vanaf het nieuwe seizoen te vertrekken naar de
uitwedstrijden vanaf het sportpark en niet meer vanaf cafe-zaal “t Venneke.
Avanti 1 degradeert na 39 jaar naar de 4e klasse nadat het via de nacompetitie
overwinningen behaalde tegen Boeimeer (3-2) en Bavel (3-1), maar van de directe
concurrent SCI met 3-1 verloor.
Alleen al dit seizoen moet Avanti Fl. 3.760,- aan boetes betalen voor de behaalde gele en
rode kaarten aan de KNVB.
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Seizoen 1998/1999
Kampioenen
: C-3 en E-1
e
Klasse en positie 1 elftal : 4e klasse
Trainer
: Ad Peeters
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 10 senioren, 1 dames, 10 junioren en 15 pupillen
Gebeurtenissen
 Avanti heeft in samenwerking met Camping Sport de Wit een eigen tenue ontwikkeld.
Naast het bekende blauw wit tenue zal ook het logo van Avanti op shirt en kousen worden
afgebeeld.
 Mevrouw Tibosch, weduwe van oprichter en eerste voorzitter van onze vereniging de heer
H. Tibosch overlijdt op 95 jarige leeftijd.
 Avanti neemt de nieuwe keepershoek in gebruik.
 Avanti tekent een gedragsconvenant, dat tot voornaamste doel heeft om de agressiviteit op
en rond de velden in te perken.
 De interne periodetitel wordt ingevoerd voor de senioren 4 t/m 10, dames en A-junioren.
 De tribune ondergaat een grote opknapbeurt. Alle banken zijn losgehaald en opnieuw in
de lak gezet en daarna wederom gemonteerd.
 De supportersvereniging geeft een vernieuwd programmablaadje uit tijdens de
thuiswedstrijden van het 1e elftal.
 Op Vrijdag 30 oktober vind de officiële opening plaats van de verbouwde kantine door het
jongste lid, Vincent van der Heijden en oudste lid Harrie van Uden.
 Op 11 november overlijdt op 65 jarige leeftijd medeoprichter en erelid van de
supportersvereniging Ad van Alebeek.
 In de kantine komen drie nieuwe standenborden te hangen voor het 1e, 2e en 3e elftal
geschonken door de Rabobank Schijndel.
 Het 1e elftal behaalt uit de eerste 9 wedstrijden van het seizoen maar 14 punten en vertoeft
hierdoor in de onderste regionen van de 4e klasse.
 Avanti gaat een vrijwilligersbeleid voeren onder aanvoering van vrijwilligerscoördinator
Ineke Geerts.
 Avanti heeft voortaan een eigen site op internet.
 Avanti B-2 wint de
Districtsbeker.
 De
jeugdcommissie
organiseert voor de
eerste
maal
een
ouderavond.
 Avanti maakt bekend
dat men gaat stoppen
met het organiseren van
de kienavonden.
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Seizoen 1999/2000
Kampioenen
: C-1, D-2, F-4 en F-5
e
Klasse en positie 1 elftal : 4e Klasse
Trainer
: Ad Peeters
Voorzitter
: Jan van Houtum
Aantal elftallen/zeventallen : 10 senioren, 10 junioren, 13 pupillen en 1 dames
Gebeurtenissen

















Het dragen van scheenbeschermer wordt
verplicht gesteld door de KNVB
 Avanti 1 speelt tegen Willem II ter
gelegenheid van het 35 jarige bestaan van
de supportersvereniging en verliest deze
wedstrijd met 1-15.
 Avanti start een interne jeugdtrainercursus
waaraan 15 Avantileden deelnemen.
 De Club van 100 schenkt een nieuwe
speeltuin aan Avanti nabij de verbouwde
kantine.
Antoon van den Broek en Harrie Nouwens worden gehuldigd op 29 oktober voor de vele
verdiensten voor de club en ontvangen uit handen van Broeder Fernando de NKS
bondsspeld.
De KNVB Voetbaltruck is te gast voor de jeugd van Avanti in het kader van de
festiviteiten van de supportersvereniging.
De supportersvereniging viert hun 35 jarige bestaan op 11 december met een grote
feestavond voor hun leden en alle vrijwilligers en kaderleden van Avanti.
Piet Brus wordt benoemd tot erelid van Avanti.
Harrie van Uden wordt door de supportersvereniging benoemd tot Supporter van de
Eeuw.
Het 1e elftal behaalt een periodetitel.
Avanti besluit een nieuwe actie in het leven te roepen, namelijk de Nederlandse
Sponsorloterij.
Op 2 juni vindt er een reünie plaats waarvoor alle eerste elftallen die ooit in Avanti’s
historie kampioen zijn geworden zijn uitgenodigd.
Tijdens deze reünie wordt het elftal van de eeuw bekend gemaakt:
JosSmits (doelman), Sjef van Uden - Bert van Uden - Rob van Iperen - Wim van
Bokhoven (verdediging), Bert van de Plas - Willy van de Tillaart - Roland Timmermans
(middenveld), Pascal Langenhuisen - Christian Gevers - Martien Kastelijn (aanval),
Sjef Weber (trainer), Henk Toelen (leider), Anton Schellekens (verzorger) en Harrie van
Uden (supporter)
Avanti zal dit seizoen voor de laatste maal acteren in het district Zuid I. Vanaf volgend
seizoen zal Avanti uitkomen in het district Zuid II.
De onderhoudsploeg krijgt een officiële naam: De OPA-ploeg (Onderhouds Ploeg Avanti)
Avanti maakt een matte indruk tijdens de nacompetitie, zodat men geen promotie naar de
3e klasse weet te bewerkstelligen.
Ad Peeters neemt afscheid als hoofdtrainer van Avanti en wordt opgevolgd door Ben
Hoek.
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Seizoen 2000/2001
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen

: A-1, C-4, D-4
: 4e klasse G 2e plaats
: Ben Hoek
: Will de Laat
: 11 senioren, 1 dames, 8 junioren, 16 pupillen teams.

Gebeurtenissen
 21 augustus 2000 bedankt Jan van Houtum per brief als voorzitter van Avanti.
 In de jaarvergadering van 8 september wordt Will de Laat gekozen als voorzitter.
 Het betalen van de gele/rode kaarten door de spelers wordt afgeschaft.
 Alleen bij de jeugd zijn er dit seizoen kampioenen te weten A-1, C-4 en D-4.
 Het 70 jarig bestaan van Avanti wordt gevierd. Op 24 mei met een zeskamp voor D-EF pupillen en een dag later met een wedstrijd tegen oud-internationals, uitslag 1-2.
Op 1 juni was er een voetbalmarathon voor A-B-C jeugd. Een Hollandse feestavond
was er op 2 juni met nationale artiesten.
 Voor het eerst wordt in samenwerking met de v.v. Sint Michielsgestel Duke’s Trophy
georganiseerd. Een internationaal weekend toernooi voor junioren en pupillen.
 Net als vorig seizoen promoveerde C-1 en wel van de C-Hoofdklasse naar de
landelijke C-klasse. Leider Hans van Roy en trainer Jan van Kasteren.
 Jan van Houtum wordt op voordracht van het bestuur tot erelid benoemd van Avanti.
 Avanti heeft zijn 750e lid ingeschreven Kimberley Marso F-6.
 De ballenvanger op het hoofdveld is door de storm en belasting van reclameborden
omgewaaid. Besloten wordt aan weerszijden van de tribune op hoogte reclameborden
te plaatsen.
 Op 26 oktober is bij Avanti een jeugdraad van start gegaan.
 WEC wordt kampioen en Avanti met de eerste periode op zak speelt nacompetitie.
Van EVVC wordt daarin gewonnen maar verlies tegen SBC maakt Avanti een illusie
armer. Volgend jaar geen derde klasse.
 Er zijn in het afgelopen seizoen door Avantispelers 1270 doelpunten gemaakt in 518
wedstrijden. Een gemiddelde van 2,5 goal per wedstrijd.

Consumptiebonnen uit de beginjaren op de “Molenheide”.
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Seizoen 2001/2002
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen

: 1e elftal, 3e elftal, 4e elftal, 9e elftal, F-5
: 4e klasse 1e plaats
: Ben Hoek
: Will de Laat
: 11 senioren, 1 dames, 9 junioren, 14 pupillen teams.

Gebeurtenissen
 Op 1 januari 2002 wordt de euro ingevoerd. Een glas bier kost dan 1 euro in
plaats van HFL 2,20.
 Mies van Engeland krijgt een gouden speld uitgereikt. Hij is
inmiddels 50 jaar lid van Avanti.
 Zaterdag 15 december is de samenwerking met F.C.Den Bosch
door middel van een officieel contract bekrachtigd. Het laten plaatsvinden van een
betere
coördinatie met betrekking tbt het scoutinggebeuren bij de jeugd.
 Oud Avanti trainer Sjef Weber gaat binnen de
Technische Commissie het jeugdgebeuren
leiden.
 Anton Schellekens wordt gehuldigd als 25 jaar
verzorger is en Rien Pennings als 25 jaar leider.
Op 31 mei worden zij gehuldigd en ontvangen
de zilveren waarderingsspeld van de KNVB.
 Het 1e elftal is kampioen geworden in de 4e
klasse en promoveert naar de 3e klasse.
 Er wordt een speciale commissie in het leven
geroepen voor het organiseren van diverse
feestelijke activiteiten ten behoeve van het 75
jarig bestaan in 2006 : het Avanti 75 comite.
 In december worden de douchegedeeltes van de kleedlokalen 7 tot en met 10 voorzien
van nieuw tegelwerk en automatische douchekoppen.
 Vanaf 2002 worden de opstellingen niet meer bezorgd, maar zijn ze via E-mail
te verkrijgen.
 Na 30 jaar trouwe dienst bij het 1e elftal heeft op 4
augustus Henk Toelen afscheid genomen. Hij
ontving de zilveren KNVB speld.

“ Foutje van de gemeente” v.v. i.p.v. s.v.
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Seizoen 2002/2003
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen

: 7e elftal en dames 1
: 3e klas 5e plaats
: Ben Hoek
: Will de Laat
: 11 senioren, 1 dames, 8 junioren, 14 pupillenteams

Gebeurtenissen
 In de wintermaanden vindt de renovatie plaats van de kleedlokalen 1 tot en met 6 met
medewerking van eigen vrijwilligers.
 Annie Groenendaal neemt afscheid in de kantine en wordt opgevolgd door
Miranda van Boxmeer.
 Alle deuren worden voorzien van veiligheidscilinders met sleutelplan.
 De kantine krijgt de beschikking over apparatuur om voetbaluitzendingen
rechtstreeks te volgen op een groot scherm.
 Ben Hoek verlengt zijn contract voor het volgend seizoen niet. In zijn
plaats komt trainer Tiny Verhoeven uit Uden.
 Er wordt een computer gekocht.
 Dit jaar organiseren wij voor de eerste keer het Duke’s Trophy zonder
de v.v.Sint Michielsgestel in samenwerking met Euro-Sportring met
deelname van 31 teams en met een onderkomen o.a. in het Elde-college
en disco-zwemmen in het gemeentelijk binnenbad tijdens dit weekend
omvattend toernooi.
 De dames worden na 10 jaar weer kampioen op zondag 20 april. Het feest
duurt drie dagen. Er volgt promotie naar de derde klasse.
 Met een 5-1 overwinning op FC Uden werd het zevende elftal onder leiding van
Gerrie Russens en Harry Verhagen voor het tweede achtereenvolgend jaar kampioen
op zondag 27
april.
 Het derde elftal
verbruikt
in
deze competitie
maar liefst 54
verschillende
spelers. Met al
deze
spelers
wordt
een
tiende plaats in
de competitie
behaald.
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Seizoen 2003/2004
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elftallen

: 5e elftal, dames 1, zat.vet, A-1
: 3e klasse 6e plaats
: Tiny Verhoeven
: Will de Laat
: 11 Senioren ,1 dames, 9 junioren, 15 pupillenteams

Gebeurtenissen
 Voor al zijn verdiensten voor Avanti wordt Toon van den Brand erelid.
 Voor de tweede keer in drie jaar wordt A-1 kampioen in de hoofdklasse en promoveert
naar de derde divisie. De laatste wedstrijd tegen Deurne de nummer 2, wordt
makkelijk gewonnen met 4-2.
 Bij het 1e elftal moet gestreden worden voor klassebehoud. Toch weet het elftal nog
beslag te leggen op de 6e plaats. Aan het eind van het seizoen wordt zelfs nog
deelgenomen aan de nacompetitie voor promotie.
 In drie nummers van het clubblad presenteert Sjef Weber het Technisch Jeugdplan
met A.T.C.J. Algemeen Technisch Jeugdcoördinator, kortweg jeugdcoördinator,
P.C.J. Pupillen Coördinator Jeugd en de K.T.C. Keeperstrainercoach/coördinator.
Het gaat over prestatie en recreatie teams, selectie en niet selectietrainers, voetbalvisie
en de doelstellingen om dit te bereiken.
 De dames 1 worden voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen, nu in de
derde klasse, wat promotie oplevert naar de tweede klas.
 Omdat de bestuurskamer geen entree is voor de kantine wordt er een stalen trap
geplaatst tegen het gebouw, zodat alle diensten en personen van deze ruimte boven
gebruik kunnen maken en tevens dienst doet als brandtrap.
 De gemeente neemt in dit seizoen de renovatie ter hand van veld 3 inclusief
nieuwe ballenvangers en goals.
 De gemeente legt een nieuwe automatische regeninstallatie aan in het hoofdveld en de
velden 1 tot en met 3. Het telkens handmatig leggen van het buizensysteem van veld
naar veld behoort daarmee tot het verleden.
 Avanti loopt tegen de eerste bekeuring aan voor het schenken van alcohol aan
jeugdigen onder de zestien jaar.
 Door de gemeente zijn de
boeiboord
en
de
buitenverlichting van alle
kleedlokalen
vernieuwd.

Zaterdag-veteranen
kampioen.
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Seizoen 2004/2005
Kampioenen
Klasse en positie 1e elftal
Trainer 1e elftal
Voorzitter
Aantal elfallen












:geen
: 3e klasse, 3e plaats
: Tiny Verhoeven
: Will de Laat
: 12 senioren, 2 dames, 9 junioren, 14 pupillenteams

In dit jaar komen enkele ereleden te overlijden: het oudste ere-lid Harrie van Uden,
Toon van Uden en Paul Hendriks.
Jos Smits en zijn vrouw worden gehuldigd vanwege het 60-jarig lidmaatschap. Tevens
worden Jo en Henk Toelen benoemd tot erelid van de vereniging voor hun 60 jaar
lidmaatschap en voor hun vele andere verdiensten voor de club.
Besloten wordt dat een direct rode kaart gegeven door een KNVB scheidsrechter of
eigen-scheidsrechter meteen een schorsing door Avanti ten gevolge heeft.
Op kosten van de gemeente wordt door Avanti een dug-out geplaatst voor
invaliden. Deze bevindt zich in het verlengde van de tribune.
De Avantilaan is eenrichtingsverkeer geworden. Men mag voortaan niet meer vanaf
het zwembad richting Avantipark.
Op 29 oktober werd Henk van Liempd gehuldigd voor zijn 10 jarig voorzittersschap
bij de jeugd. Hem werd door de KNVB de zilveren speld uitgereikt voor zijn
vele verdiensten voor Avanti.
De supportersvereniging viert op 18 december haar 40 jarig jubileum. Activiteiten
vanwege dit jubileum waren o.a. een wedstrijd van Avanti 1 tegen Roda JC (eindstand
1-12), het aanbieden van 4 doeltjes aan Avanti en penaltybokaalwedstrijden voor de
junioren.
Avanti 5 scoorde maar liefst 92 doelpunten in competitieverband, maar wisten
desondanks geen kampioen te worden. Een mooie 2e plaats wordt hun deel.
Er is dit seizoen een begin gemaakt met een nieuwe technische commissie. Deze
commissie zal bij de senioren en de dames zaken structureren, begeleiden en voorzien
van een visie en waar nodig plannen vast te leggen voor de toekomst.
Met de stijgende lijn van de boetes en de duurdere schoonmaak/onderhoudskosten
stijgen de uitgaven de laatste 3 jaar met maar liefst 5000 euro per jaar.
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Seizoen 2005/2006
Kampioenen:
Klasse en positie 1e elftal:
Trainer 1e elftal:
Voorzitter:
Aantal elftallen:

2e
Tiny Verhoeven
Will de Laat

Gebeurtenissen
Voorzitter Will de Laat kondigt aan dat dit jaar ook de kleedlokalen 7 t/m 10
gerenoveerd gaan worden.
Nieuwe ballenvangers zijn geplaatst door de gemeente. Eveneens is er een start
gemaakt met het vervangen van de afrastering rondom het sportpark.
In de jaarvergadering wordt besloten op de zaterdagen tot 12.00 uur het roken te
verbieden.
Tot hetzelfde tijdstip zal er evenmin alcohol geschonken worden.
Op 25 november wordt Will de Laat gehuldigd in verband met het feit dat hij 30
jaar actief is binnen Avanti, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter.
Deze avond zal nog lang heugen, al was het maar vanwege het feit dat Schijndel
met een groot pak sneeuw bedekt was.
De vertegenwoordiger van de K.N.V.B. moet zelfs afzeggen, aangezien de wegen
onbegaanbaar zijn.
Avanti 1 wint de competitiewedstrijd tegen Cito uit Oss met 10-0!!!!
Op de jaarvergadering van de supportersclub wordt Will Baijens tot supportster
van het jaar benoemd.
In januari start de vijftigste jaargang van het clubblad.
Was het in de pionierstijd nog een kroontjespen waarmee de artikelen geschreven
werden, vandaag den dag gebeurt dit volledig op de P.C.
Wat echter van alle tijden lijkt: de periodieke oproep tot het aanleveren van kopij.
Op 15 januari vindt de goederen- en dienstenveiling ten bate van het 75-jarig
bestaan plaats.
Na
afloop
kan
de
organisatie op een zeer
geslaagde actie, zowel
organisatorisch
als
financieel, terugkijken.
Avanti 1 verliest in Oss met
4-2 van Cito!!!!!!
Er is sprake van een
tweegevecht
om
het
kampioenschap. Avanti en
Achates hebben duidelijk
afstand genomen van de
overige teams.
Het tweede elftal heeft
ondertussen al een gat van 8
punten geslagen en lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontglippen.
De voorbereidingen voor de (her)invoer van de spelerspas met ingang van het
seizoen 2006/2007 gaan van start.
Op 1 maart vindt een zeer druk bezochte voetbalplaatjesruilbeurs plaats.
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In maart wordt D3 het eerste “Team van de maand” bij Avanti. Een beloning voor
een maand lang op positieve wijze zich onderscheiden.
Op 9 april wordt het tweede elftal in Gemert kampioen door met 2-1 te winnen.
De geslagen kloof van 12 punten op de naaste belagers is te groot om in de
resterende 3 wedstrijden nog te dichten.
Ook het eerste elftal doet die zondag goede zaken door met 4-0 van Berghem Sport
te winnen.
Met de Dorpszeskamp op 4 juni wordt het startsein gegeven voor de feestweek in
verband met het 75-jarig bestaan.
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Tot slot ……..
Aan het eind van dit jubileumboek een slotwoord van het comité Avanti75.
We hebben de afgelopen 5 jaar met een hecht team en in nauwe samenwerking met het
bestuur alles in het werk gesteld voor de realisatie van diverse activiteiten rondom het 75
jarig-jubileum van onze voetbalvereniging Avanti’31.
De afgelopen jaren hebben diverse activiteiten de revue gepasseerd; Te denken valt hierbij
aan onder andere de C1000 actie, Rocking Molenheide, Perceel Schijten, Loterijen en de
Dienstenveiling. Al deze activiteiten, gedaan in samenwerking met velen, hebben de
evenementen in deze feestweek mogelijk gemaakt. Tevens konden wij Avanti hierdoor in
nauwe samenwerking met de gemeente Schijndel en bedrijven, die ons financieel hebben
bijgestaan, een nieuwe entree aanbieden. Wij zijn dan ook van onze kant erg trots op de
prachtige nieuwe entree op onze sportaccommodatie.
Vooruit blikkend …….
Wij hopen, mede gesteund door deze fantastische feestweek en de goede sfeer binnen onze
vereniging, dat voetbalvereniging Avanti’31 een goede toekomst tegemoet kan gaan zien. Met
een stabiel ledenaantal van 750 leden moet dit zeker gaan lukken. Met zijn allen kijken we
met een positieve blik vooruit richting het 100 jarig bestaan.
Avanti kijk Vooruit !
Comité Avanti75
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Tot slot ……..
Aan het eind van dit jubileumboek een slotwoord van het comité Avanti75.
We hebben de afgelopen 5 jaar met een hecht team en in nauwe samenwerking met het
bestuur alles in het werk gesteld voor de realisatie van diverse activiteiten rondom het 75
jarig-jubileum van onze voetbalvereniging Avanti’31.
De afgelopen jaren hebben diverse activiteiten de revue gepasseerd; Te denken valt hierbij
aan onder andere de C1000 actie, Rocking Molenheide, Perceel Schijten, Loterijen en de
Dienstenveiling. Al deze activiteiten, gedaan in samenwerking met velen, hebben de
evenementen in deze feestweek mogelijk gemaakt. Tevens konden wij Avanti hierdoor in
nauwe samenwerking met de gemeente Schijndel en bedrijven, die ons financieel hebben
bijgestaan, een nieuwe entree aanbieden. Wij zijn dan ook van onze kant erg trots op de
prachtige nieuwe entree op onze sportaccommodatie.
Vooruit blikkend …….
Wij hopen, mede gesteund door deze fantastische feestweek en de goede sfeer binnen onze
vereniging, dat voetbalvereniging Avanti’31 een goede toekomst tegemoet kan gaan zien. Met
een stabiel ledenaantal van 750 leden moet dit zeker gaan lukken. Met zijn allen kijken we
met een positieve blik vooruit richting het 100 jarig bestaan.
Avanti kijk Vooruit !
Comité Avanti75 v.l.n.r. jan van Kasteren, Bert van Engelen, Gerard van Houtum, Henny de
Jong, John Kools en Ben van de Mosselaar.
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