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IN MEMORIAM: MARI DER KINDEREN 
 
 
Opnieuw werden wij geconfronteerd met het overlijden van een trouw Avanti lid.  
Op 72-jarige leeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van Mari der Kinderen, 
getrouwd met Stien Schuurmans. De laatste jaren was Mari nog actief als leider van 
de spelertjes van F3 bij Avanti.  
 
Mari der Kinderen werd op 2 december 1937 geboren en meldde zich al op heel 
jonge leeftijd als lid van RKSVA. Zijn moeder heeft Mari destijds wel eens uitgelegd 
dat zij alle belangrijke gebeurtenissen op de binnenkant van haar kast schreef. En zo 
schrijven we 1948, als Mari der Kinderen zijn intrede doet bij de jeugd van RKSVA. 
Hij woonde toen nabij ’t Dillisdorp, de plaats waar thans tankstation Manders is 
gesitueerd.  
 
Voetballen was zijn lust en zijn leven. Begonnen als linksbuiten speler, vervolgens 
naar de linkshalf plaats, om uiteindelijk later op de linksback plaats te belanden.  
In het voetbalseizoen 55/56 wonnen de A junioren van RKSVA De Bisschopsbeker. 
Mari speelde mee in dat jeugdteam. Hij was toen 19 jaar. 
Enkele voetbalseizoenen later was Mari speler van het 2e senioren team, dat evenals 
RKSVA 1 de kampioenstitel binnenhaalde. Dat was het belangrijke voetbaljaar 1959. 
Trainer in die tijd was oud PSV speler Berend Scholtens. 
  
Ook in latere voetbaljaren stond Mari der Kinderen zijn mannetje in het eerste elftal 
van Avanti. Menig trainer zag hij komen, maar vaak ook snel weer vertrekken. Steeds 
opnieuw wist Mari toch een plaatsje te veroveren in de hoofdmacht van Avanti.  
En dan 25 april 1971.!!!!!!!!!!! 
Dit zou opnieuw een gloriedag in het bestaan van de vereniging RKSVA moeten 
worden. Het eerste elftal bestreed in Veghel het erg gevreesde Blauw Geel. Avanti 
stond vóór aanvang van deze laatste wedstrijd in het seizoen slechts één punt achter 
op Blauw Geel. Ruim 4000 toeschouwers omzoomden het hoofdveld op het P.W.A.-
Sportpark in Veghel. Zou men vandaag kampioen gaan worden in de derde klasse 
en daardoor automatisch, voor het eerst, promoveren naar de tweede klasse ?  
Helaas. Helaas. 
Na een zeer spannende wedstrijd, waarin RKSVA al in de allereerste minuut op 
voorsprong  kwam, won Blauw Geel uiteindelijk met 3-2. Het verdriet aan blauw wit 
zijde was groot, maar vooral ook bij onze linksback, Mari der Kinderen.  
 
Na zijn voetbalperiode heeft Mari nog een aantal jaren bij de lagere elftallen en de  
veteranen van Avanti gespeeld. Mari was ook een fanatiek liefhebber van de 
wielersport. Vooral toen zijn zonen in het wielerpeloton meedraaiden was het extra 
genieten. Talloze  wedstrijden heeft hij bezocht, maar Avanti bleef toch altijd in zijn 
hart. 
 
Ca. 25 jaar werkte Mari als chauffeur bij Fassbender Valks aan den Boschweg. Mari 
reed vaak de bus bij uitwedstrijden van het eerste elftal. Zo bleef hij het contact met 
zijn voetbalclub gemakkelijk onderhouden. 
Ook bij bijzondere gelegenheden van de club was Mari de chauffeur van de bus. 
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Met het overlijden van Mari verliest onze voetbalclub een fijne Avanti vriend. 
Dankbaar zijn wij voor zijn inzet, zijn werklust maar vooral ook zijn vriendschap,die 
wij als een dankbare herinnering met ons zullen meedragen. Zijn mannen van de F3 
zullen zijn aanwezigheid bij de trainingen en wedstrijden moeten missen.  
 
Namens het bestuur van Avanti en alle leden wensen wij Stien, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 
 
 
Mari, bedankt voor alles en rust nu maar uit. 
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Mari der Kinderen is niet meer  ††† 
 
 
Maandagmorgen  29 maart al vroeg Esther aan de lijn met de trieste mededeling dat 
Mari die nacht was overleden.  
Dit kon toch niet waar zijn, pas nog gesproken en nu dit. 
 
Toen Teuntje  bij Avanti ging voetballen in de  F-jes, was Mari er als de kippen bij om 
trainer en leider te worden. We hebben het eigenlijk niet hoeven te vragen of  Mari dit 
wel wou doen, als echte Avantiman deed hij dit gewoon. 
Samen met Peter heeft hij een aantal seizoenen zijn uiterste best gedaan voor onze  
F-3, en nadat Teuntje en later ook Rob over gingen van de F-jes  naar de E-tjes, 
bleef  Mari onze groep van de F-jes trouw trainen en begeleiden. 
 
Omdat het trainen voor Mari, door zijn minder wordende gezondheid, eigenlijk niet 
meer mogelijk was, is dit jaar Marcel bij de  F-3 bijgekomen, en gedrieën hebben ze 
de zaakjes goed voor elkaar en zelfs lonkt er in de verte een kampioenschap. 
Wat was Mari hier trots op, al liet hij dit niet blijken. Weinig woorden kwamen hierover 
over zijn lippen, maar als je dan samen een gesprekje voerde met hem over het wel 
en wee bij onze  F-jes, kwam het er toch wel uit, al was het dan nog wel zeer 
bescheiden, zo van, het gaat dit jaar toch een heel stuk beter dan voorgaande jaren. 
Kwam je hem de laatste weken op zaterdag na de wedstrijd van zijn  F-3 tegen op 
ons sportpark, en je zag zijn gezicht, dan hoefde je niet vragen wat zijn mannekes 
gedaan hadden, want aan zijn gezicht kon je al zien dat het goed zat. 
 
Jammer dat Mari dit seizoen niet heeft kunnen afmaken, maar wij zijn er van 
overtuigd dat onze F-3  samen met hun leiders / trainers hun uiterste best zullen 
doen deze klus voor Mari tot een goed einde te brengen. 
Misschien nog een extra stimulans voor onze  F-3: de hele familie van Mari zal de 
prestaties van jullie op de voet blijven volgen. 
 
Voor wat mijzelf betreft zal ik proberen mijn duiven voortaan vooruit te laten vliegen, 
want volgens Mari vlogen ze altijd achteruit en dus geen prijzen. 
Helaas zullen wij de korte gesprekjes die wij samen hadden over van alles en nog 
wat niet meer kunnen voeren . 
 
Zaterdag 3 april hebben wij van Mari met vele Avanti vrienden afscheid genomen. 
Onze  kleine Avantiaantjes hadden een erehaag gevormd, om op deze manier 
afscheid te nemen van Mari. 
 
Mari,  bedankt voor jouw inzet. 
 
Zijn echtgenote Stien, de kinderen, kleinkinderen en verder alle familieleden wensen 
wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Dat hij ruste in vrede. 
 
Jo Toelen    
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NIEUWE SPONSOR VOOR F 3 
 
 
 
Sinds kort heeft de F3 een nieuwe sponsor.  
GHDS-bouw van de Rooiseheide 27 heeft het dit seizoen zo sterk spelende F3-team 
nieuwe shirts geschonken.  
 
Spelers, leiders en (jeugd)bestuur van Avanti danken Gerben Hermes & Dennis 
Schippers voor hun sponsoring.  
 
 

p de foto de F3 met de sponsors.  

.B.: op de foto ook Mari der Kinderen bij één van de laatste wedstrijden waarbij hij 

 
 
 
O
 
N
als leider van de F3 vlak voor zijn overlijden aanwezig was.  
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
 
 
Thema van de maand maart 
 
Nu komen de laatste loodjes eraan!! VEEL SUCCES! 
 
 
Spelerspassen seizoen 2010/2011 
 
Afgelopen week hebben alle E-pupillen, welke volgend jaar uitkomen in de  
D-categorie, een brief met formulier ontvangen met het verzoek dit vóór 1 mei 2010 
in te leveren. Wanneer we het formulier + pasfoto tijdig ontvangen, kunnen we 
garanderen dat de spelerspas met ingang van het nieuwe seizoen aanwezig is. 
 
 
TC Jeugd 
 
Sjef Weber en Henk Broks zullen ook in het seizoen 2010/2011 invulling geven aan 
de jeugdtechnische zaken. 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn: 

- Zaterdag 8 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Vrijdagavond 14 mei lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 15 mei D-toernooi 
- Woensdag 19 mei F-mini toernooi 
- Zaterdag 29 en zondag 30 mei Duke’s Trophy 

 
De data voor de uittoernooien zijn: 

- A2; 21 mei naar Boerdonk 
- B2; 8 mei naar Unitas’59 
- C1; 15 mei naar EFC Eersel en 22 mei naar Boxtel 
- C2; 8 mei naar CHC en 15 mei naar vv Alem 
- C3; 15 mei naar WEC en 29 mei naar Maliskamp 
- M11B1; 16 mei naar HVCH 
- M7C1; 14 mei (avond) naar Maliskamp en 16 mei naar HVCH 
- D1; 22 mei naar Schijndel 
- D2; 22 mei naar vv Alem 
- D3; 1 mei naar Maliskamp en 29 mei naar WEC 
- E1; 15 mei naar Nooit Gedacht 
- E2; 15 mei naar Maliskamp en 22 mei naar Unitas’59 
- E3; 15 mei naar Nooit Gedacht en 29 mei naar VOW 
- E4; 15 mei naar Maliskamp en 22 mei naar Unitas’59 
- F1; 15 mei naar Nooit Gedacht en 22 mei naar NWC Asten 
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- F2; 15 mei naar sc ’t Zand en 22 mei naar Maliskamp 
- F3; 15 mei naar VOW en 22 mei naar Maliskamp 
- F4; 15 mei naar Nooit Gedacht en 29 mei naar Hilvaria 
- F5; 22 mei naar Maliskamp en 29 mei naar WEC 
- F-mini 1; 29 mei naar WEC 
- F-mini 2; 29 mei naar WEC 

 
Wanneer wij de informatie over aanvangstijden, poule-indelingen e.d. hebben 
ontvangen, zullen wij deze doorgeven aan de leiding van het team. 
 
 
Data jeugdkampen 
 
De brieven voor deelname aan de jeugdkampen zijn afgelopen weken uitgedeeld.  
De volgende data zijn hiervoor gepland: 
 
- Vrijdag 11 juni t/m zondag 13 juni: E-pupillenkamp op camping Latour te Oirschot. 
- Vrijdag 18 juni t/m zondag 21 juni: D-pupillenkamp op camping Latour te Oirschot. 
- Vrijdag 18 juni t/m zondag 21 juni: C-juniorenkamp op kampeerboerderij Van 

Pinxteren te Oirschot. 
 
 
Datum F-pupillendag 
 
Op zaterdag 12 juni gaan onze F-pupillen en F-mini’s naar Hemelrijk te Volkel. Ook 
hiervoor zijn de brieven reeds uitgedeeld. 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Wilt u ook graag uw verslag op de site van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan het verslag in een Word-bestand naar estherverhoeven@versatel.nl.  
Esther zal dit vervolgens op de site plaatsen (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag 
een verslag insturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de 
wedstrijd bijgewoond hebben. 
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TRAININGEN MAAND MEI 2010 

 
 

Op maandag 3 mei starten de nieuwe 
selectieteams van A1, B1, C1, D1, E1 en F1  
met hun trainingen.  
Aanvang training 19.00 uur. 
 
 
Op alle woensdagen in mei wordt er getraind door 
alle teams in de oude samenstelling.  
 
 
De F-pupillen trainen op woensdagmiddag en 
vrijdagavond. 
 
 
De E2 traint alleen op woensdagmiddag. 
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AVANTI - THEOLE 

  
 

 

 

De Avanti-jeugd heeft een mooie eigen plek gevonden om het Vaandelteam aan te 
moedigen  wordt dit de toekomstige Avanti – F-site?” 
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              Supportersvereniging  

                  PUPIL VAN DE WEEK: STAN 
 
 
Hoi, Ik ben Stan Steenbakkers 
 
Ik was zondag 28 maart pupil van de week. 
Avanti moest tegen Sint-Michiels gestel. 
Ik moest om half 2 bij Avanti zijn en voor de wedstrijd mocht ik de keeper intrappen 
en met de spelers voetballen. 
Het was een beetje slecht weer, maar dat maakte niet uit. 
Ze speelden na een korte tijd met 10 man op het veld, want er was er een van het 
veld afgestuurd met een rode kaart. 
Maar gelukkig was Avanti toch beter en ze wonnen met 1-0. 
Ik kreeg na de wedstrijd een bal waar alle spelers hun naam op mochten zetten, die 
bal wilde ik al heel lang hebben. 
Ik kreeg ook een pet, een pen, snoepjes, bonnen om iets lekkers te kopen en een 
sleuterhanger. 
Het was een mooie dag om nooit te vergeten. 
Ook namens mijn familie bedankt voor deze mooie dag. 
Bedankt voor alles!! 
 

Groetjes van Stan Steenbakkers. 
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              Supportersvereniging  

 

PUPIL VAN DE WEEK: MURIËL 
 
Hoi, 
 
Op maandag 5 april (2e paasdag) mocht ik de pupil van de week zijn en ik had er 
echt zin in. 
Avanti speelde vandaag thuis tegen Theole. 
Ik werd bij Avanti ontvangen en kreeg al meteen een Avantipet, sleutelhanger en 
snoepjes. 
Toen ik het Avanti pupil van de week tenue aanhad mocht ik op het hoofdveld een 
balletje mee trappen. 
Net voor de wedstrijd liep ik samen met de scheidsrechter en grensrechters het veld 
op, met in mijn handen de wedstrijdbal. 
Via de aftrap ging ik met de bal richting het doel van Theole en scoorde daar de 1-0.  
Helaas telde deze goal op het scorebord niet mee. 
Samen met de reservespelers mocht ik toen op de bank gaan zitten.  
Avanti begon goed aan de wedstrijd maar kon helaas niet scoren, Theole kreeg ook 
een enkele kans, maar onze keeper Joeri voorkwam een doelpunt. Hij werd later ook 
man of the match. 
Zo was het in de rust 0 – 0. 
In de 2e helft kwam Theole wel 2 keer tot scoren en verloren we helaas de wedstrijd  
0 – 2 . 
Jammer, geen punten voor Avanti vandaag, maar mijn middag was toch super leuk 
en kon niet meer stuk. 
Ik kreeg nog een frietje en een mooie voetbal waar de spelers en leiding hun naam 
op schreven. 
Graag wil ik het 1ste van Avanti en de supportersvereniging bedanken voor alles. 
Deze middag als pupil van de week zal ik niet gauw vergeten,  
 
ik vond het super. 
 
                                                                 
                                        Groetjes Muriël van Heertum       
                                                (speelster E3) 
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              Supportersvereniging  

PUPIL VAN DE WEEK:  SAM 

 
Op 11 april mocht ik pupil van de wedstrijd sv Avanti ’31 – RKVVO zijn.  
Ik werd in de bestuurskamer ontvangen en kreeg van iedereen een hand die al 
binnen waren; toen kwam trainer John van Nielen en Hans van den Broek binne
en die gaven mij ook een hand en Hans begon meteen grapjes te maken tegen m
Van de supportersvereniging kreeg ik een hele mooie foto van mezelf, die ook op 
het scherm in de kantine te zien was en nog een pet van Avanti en pennen en 
snoepjes. Bert, de vlagger kwam mij toen halen om om te 

n 
ij. 

kleden en met het 1e 

 
st toen ook mee zwaaien naar het publiek. 

 in 
a mocht ik mee op de 

ven. 
taan nu alle handtekeningen 

, ook kreeg ik nog een  bij het eerste blijven zitten, maar ik 
en ook nog gaan spelen 

                                            TOP!!!!!!!!!!! 

  

 
 

                                    

het veld op te gaan voor de warming up. Toen dat klaar was mocht ik mee naar de 
scheidsrechter en die nam mij mee en toen liepen we met allebei de teams het
veld op, ik moe
Voordat er echt werd afgetrapt, mocht ik nog een doelpunt proberen te maken
het doel van de tegenstander en ik had gescoord. Daarn
bank zitten.  
De wedstrijd bleef onbeslist en de man van de wedstrijd was Rick van Lier, ik 
mocht met hem op de foto en de grote fles bier ge
Na de wedstrijd kreeg ik een hele mooie bal en daar s
op frietje en mocht ik

met Björn uit mijn team.  

                                            

                           
         
         

b
Avanti, bedankt dat ik Pupil van de week mocht zijn. 
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NIEUWS VAN HET LERC !! 
 
 
Het LERC organiseert op 13 mei een 7 tegen 7 toernooi ! 
 Op  13 mei, Hemelvaarstsdag, organiseert het LERC van  Avanti een 7 tegen 7 
toernooi voor lagere elftallen. Diverse elftallen uit de regio hebben al toegezegd en 
natuurlijk hopen wij ook op diverse Avanti teams. Het toernooi begint om 11.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. Inschrijven kost 25 euro per team, svp overmaken op rek.nr 
16.71.41.244 t.n.v. J. Hellings o.v.v. teamnaam en contactpersoon.  
Voor info bij Jan van Kasteren (06-23028820), aan de bar van de kantine of bij Jan 
Hellings (06-13258514). 
 
   
AVANTI scoort  opperbest bij BAVARIA-QUIZ ! 
De winnaars van de Bavaria-quiz bij Avanti, Daan Schellekens en Renzo van Nuland,  
deden 6 april j.l. mee aan de finale in het Philipsstadion in Eindhoven ! 
Van maar liefst 55 koppels, waaronder een speciaal koppel met Bas Roorda en 
Danny Koevermans, haalden zij samen met het koppel van HVV Helmond  een 
gedeelde EERSTE PRIJS ! Helaas verloren zij de shout out, waardoor de hoofdprijs, 
een  geheel verzorgde trip naar de voetbalwedstrijd AC Milan - Fiorentina  voor 12 
personen aan hun neus voorbij ging. Hun  2e prijs kregen zij als verrassing uit 
handen van Willy en René v.d. Kerkhof, nl. een geheel verzorgde avond met diner en 
wedstrijd van PSV in de skybox van deze 2 bekende tweeling voetballers ! 
De presentatie was in handen van de bekende voetbalcommentator Koert 
Westerman, die vragen zoals:  
Welke 6 spelers speelden er officiële wedstrijden voor zowel  PSV, Ajax als Twente? 
Wie is all-time Oranje topscorer op WK eindrondes en met hoeveel goals? 
Noem de eerste amateurclub van de spelers Kuijt, V.d. Vaart en Van Nistelrooy? 
De gehele avond is opgenomen door PSV TV en Omroep Brabant (Forza PSV), 
waardoor wij als Avanti natuurlijk nadrukkelijk door dit koppel op de kaart zijn gezet in  
Brabant.  
Voor ons als LERC een mooie gelegenheid om het volgend jaar weer  aan zo’n 
evenement mee te doen. Renzo en Daan bedankt !   
 
 
AVANTI-kwis kent weer andere winnaars 
De Avanti-kwis, die elk jaar trouw wordt georganiseerd door het LERC, was dus dit 
jaar na de Bavaria-quiz de 2e quiz in een maand tijd! Of het hieraan lag, dat de 
deelnemers niet zo massaal opgekomen waren, weten we niet. Wat we wel weten is 
dat het niveau van de deelnemers de laatste jaren zeer hoog (zie ook voorgaand 
stukje) ligt. Hopelijk schrikt dit andere deelnemers niet af, want ook dit jaar hadden 
we weer nieuwe winnaars. Uiteindelijk waren het Bart van Schaijk en Björn 
Scheepers die met de eer gingen strijken.  
Een groot woord van dank gaat natuurlijk naar de grote organisatoren Bart 
Schakenraad en Haico van Schaijk, die ook dit jaar weer een geweldige quiz hadden 
samengesteld met diverse logo’s, van Olympische Winterspelen tot logo’s van WK 
voetbal toe. Natuurlijk ontbrak het inmiddels beruchte “petje op-petje af” niet. Al bij al 
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een geweldig mooie avond, waarbij het nogmaals jammer was, zeker gezien de 
geweldige samenstelling van deze avond, dat de opkomst zo gering was !! 
 
 
Elftalformulieren inleveren !! 
Alle lagere elftallen, inclusief onze dames, hebben een formulier ontvangen om door 
te geven wat de te verwachten veranderingen voor het komend seizoen zijn.  
Tevens vragen wij medewerking  aan o.a. de dorpszeskamp.  
Willen de leiders, welke deze nog niet hebben ingeleverd,  dit zo spoedig mogelijk 
doen bij Jan Hellings; dit kan ook digitaal naar Attent_Boskant@supportenco.org  ! 
 
 
AVANTI zoekt trainers lagere elftallen en dames !! 
Zowel onze trainer van de dames, Pieter Fransen, als onze trainer van de lagere 
elftallen, Hans Schevers, hebben aangegeven het komend seizoen  te stoppen met 
hun werkzaamheden.  Inmiddels zijn wij druk bezig vervanging te zoeken voor hun 
taken. Vooralsnog zoeken we gegadigden binnen Avanti, heb je interesse of weet je 
iemand geef dit graag door aan Hans van Roy of Jan Hellings !!  
Namens het LERC, Jan Hellings !  
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Dorpszeskamp 
komt snel naderbij !! 

 
Het is zo weer 23 mei, de dag van onze Dorpszeskamp.  
 
We hebben er zin in ook weer dit jaar en daarom is de 
organisatie in rap tempo bezig om alles in kannen en 
kruiken te krijgen.  
 
We kunnen nog enkele juryleden gebruiken voor overdag, 
dus als je een halve of hele dag mee kunt helpen, HEEL 
GRAAG !! 
 
Geef je dan op bij NOUD BOUWMANS, TEL 5475943 OF 06-
51859657!! 
 
De dorpszeskamp Schijndel belooft weer een enorme 
happening te worden!!! 
 
Net als de voorafgaande 22 jaren hebben we  weer een 
groot deelnemersveld met dit jaar weer 23 ploegen !! 
 
Met een zeskamp overdag en een spetterende 
playbackshow ’s avonds staat dit evenement  garant voor 
een leuke dag en avond !! 
 
Dus geef je op, want jullie hulp is voor dit evenement van 
onschatbare waarde !!I 
 
    Namens de organisatie 
                                   Noud Bouwmans en Jan Hellings 
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Het komt wel eens voor dat mensen die wij vragen voor Sportret daar niet aan mee 
willen werken. Sommigen omdat ze dat gewoon niet willen; dat respecteren we 
uiteraard. Een andere categorie wil in eerste instantie ook niet omdat ze niet zo 
graag op de voorgrond willen staan. Deze categorie vragen we later nog een keer en 
meestal gaan deze mensen dan toch overstag. Ook deze persoon wilde in eerste 
instantie liever niet in de Avantikrant.  Er waren nog genoeg anderen die we konden 
interviewen.  Na enig aandringen was ze toch bereid, en vond het achteraf toch ook 
wel  leuk, om geïnterviewd te worden. Misschien is het u opgevallen dat in Sportret 
en andere items in de Avantikrant  weinig taalfouten staan. Dat is geen verdienste 
van de reporters van Sportret, maar de verdienste van degene die wij hebben 
geïnterviewd. Zij kijkt alle stukjes tekstueel na en zorgt dat de Avantikrant er goed 
uitziet. Zij is getrouwd met een van de reporters en daarom hebben we behalve Noud 
ook Willy, de vrouw van Noud , uitgenodigd en we hebben er een gezellig avondje 
van gemaakt, voorafgegaan door het interview met: 
 
 
 
 

   BERLIEN VAN ROZENDAAL 
 
 
Berlien, meisjesnaam Van Kaathoven, is 52 jaar oud en getrouwd met Frans van 
Rozendaal. Samen hebben ze  twee kinderen, Bram en Marleen. Marleen is 23 jaar 
en Bram is 24 jaar. Bram heeft  t/m de A1 bij Avanti gevoetbald; momenteel voetbalt 
hij bij de Holy Cow.  
Na de lagere school heeft Berlien op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel gezeten 
en daarna heeft ze de secretaresseopleiding van Schoevers gevolgd. Na die 
opleiding heeft ze 4 jaar gewerkt bij de Bata in Best en daarna 5 jaar bij DMV-
Campina in Veghel. Na de geboorte van Bram is ze gestopt met werken, zoals in die 
tijd nog heel gebruikelijk was. 
“Dat was wel iets wat ik heel erg jammer vond. In die tijd was het nog niet zoals 
tegenwoordig dat de vrouwen mee bleven werken. Maar achteraf is het wel goed 
geweest dat ik de eerste jaren van mijn kinderen thuis ben geweest; daar heb ik veel 
plezier aan beleefd. Toen de kinderen allebei op de basisschool zaten, ben ik weer 
parttime gaan werken. Dat was ook goed te combineren, omdat Frans onregelmatig 
werkte en er altijd wel iemand thuis was voor de kinderen.  
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Vanaf 1992 werk ik als directiesecretaresse bij verpleeghuis St. Barbara, nu 
behorende tot de Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel (SVZS), samen met het 
Mgr. Bekkershuis.” 
Berlien heeft twee zussen en twee broers; haar vader was vroeger klompenmaker in 
het Hermalen. 
Zelf heeft ze ook nog gevoetbald. 
“Vroeger heb ik nog een tijdje gevoetbald in een gezamenlijk dameselftal van de 
Nachtegaal en het Hermalen, samen met o.a  Hetty v.d. Sangen, Rietje Verhagen  en 
Lieke van Aarle. Ik speelde toen op het middenveld. Onze trainer/coach was Wim 
v.d. Ven. Bij slecht weer kregen we theorieles in het kleedlokaal van de Nachtegaal. 
Ik geloof dat we maar één jaar gevoetbald hebben, er waren natuurlijk ook niet veel 
andere dameselftallen waar we tegen konden spelen. “ 
Berlien is wel een sportief type. 
“Ik heb vroeger gevolleybald bij de DMV, we speelden in een bedrijvencompetitie. 
Verder tennis ik al jaren, zit ik op fitness en fiets ik graag. Sinds kort ga ik af en toe 
mountainbiken met een groepje of met mijn zus. Ook wandel ik graag. Vorig jaar heb 
ik de Vierdaagse in Nijmegen gelopen. Een  erg mooie ervaring, maar het oefenen 
hiervoor kost wel veel tijd, vandaar dat ik dit voorlopig niet meer doe.” 
 
Vanaf de tijd dat ze Frans kende, is Berlien ook altijd wel bij Avanti betrokken 
geweest. 
“Frans voetbalde bij Avanti en ik ging vaak mee kijken. Ongeveer dezelfde jongens 
hebben jaren in dat elftal gevoetbald, waaronder zijn broer Joep en enkele jongens 
van het bierkransje, de vriendengroep van Frans. Met een aantal vrouwen van de 
spelers waren we vaak ‘s morgens  al op het voetbalveld te vinden, om daarna nog 
eventjes mee naar de kantine te gaan. Drie kampioenschappen hebben we 
meegemaakt, en verder veel bruiloften en geboortes van kinderen. Een erg leuke tijd 
was dat.  
Toen Bram bij de F-jes ging voetballen, ging ik ook op zaterdag vaak mee kijken naar 
de wedstrijden.” 
 
Hierna stapten we over op een ander onderwerp, namelijk de Avantikrant. 
Sjan van Liempd heeft jaren gezorgd voor de Avantikrant. Sjan zat dan avonden te 
typen en vervolgens werd de krant afgedraaid en bezorgd aan de leden van Avanti. 
“Ongeveer 10 jaar geleden, toen het digitale tijdpers zijn intrede deed en Sjan had 
aangegeven te willen stoppen, heb ik dit van haar overgenomen. Mijn taak is om alle 
bijdrages voor de Avantikrant samen te voegen en er een keurig geheel van te 
maken. Ik ben daar elke maand ongeveer 5 à 6 uur mee kwijt. De Avantikrant 
verschijnt 10 maal per jaar. In het begin werd nog wel veel op papier aangeleverd, 
maar tegenwoordig levert bijna iedereen de bijdrages digitaal aan en dat maakt het 
voor mij natuurlijk een stuk makkelijker. De meeste bijdrages kijk ik tekstueel nog wel 
even na. We hebben momenteel een aantal vaste rubrieken, waardoor het eigenlijk 
altijd wel lukt om een goed gevulde Avantikrant aan te leveren. Wanneer de krant 
klaar is, print Frans hem bij Avanti uit en gaat Ad van Duijnhoven samen met Marie 
van Dinther de krant afdrukken. Vervolgens wordt de krant door een aantal 
vrijwilligers ingelegd en daarna door andere vrijwilligers bij de mensen thuis bezorgd 
wordt. Ton Zandbergen zorgt ervoor dat de Avantikrant op de website van Avanti 
geplaatst wordt. Zo zie je dat er toch veel mensen doende zijn met de krant, voordat 
deze bij de mensen op de deurmat valt.  
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Ik zie het in de toekomst wel gebeuren dat de Avantikrant digitaal naar de leden 
verstuurd gaat worden, maar dat is een zaak waar het bestuur over gaat. Het 
clubblad van tennisvereniging de Hopbel, waar ik secretaresse ben, wordt alleen nog 
maar digitaal verstuurd.”  
Net als bij de reguliere dagbladen  is er bij de Avantikrant ook een deadline. 
“In elke Avantikrant staat de deadline vermeld, wanneer een stukje moet worden 
aangeleverd. Meestal houden mensen zich hier wel aan. Sommigen ook niet en dat 
is wel eens lastig. Het is dan ook wel eens voorgekomen dat een stukje te laat werd 
aangeleverd en het niet meer kon worden geplaatst. Maar over het algemeen heb ik 
hier geen klagen over.” 
Hierna vroegen we nog wat ze eigenlijk het leukste item vond in de Avantikrant. 
“De leukste stukjes vind ik “Terug in de tijd” die Miranda van Houtum samen met Bert 
van Uden maakt, en “Hoe is het nu met..”, wat Miranda ook schrijft. Miranda zit in de 
redactie van de Avantikrant en heeft een journalistieke achtergrond en dat is de 
kwaliteit van de Avantikrant zeker ten goede gekomen.” 
 
Hierna vroegen we naar de hobby’s van Berlien. 
“Ik tennis, fiets en wandel graag. Ik lees graag een boek en vind puzzelen leuk, 
vooral Sudoku’s”. 
Omdat ik er zelf toch was, heb ik meteen maar de goede eigenschappen van Berlien 
benoemd. 
Berlien kan geen nee zeggen. Sommigen vinden dit een slechte eigenschap, maar 
als iedereen altijd nee verkoopt in een vereniging, dan zal de vereniging snel ter ziele 
gaan. Verder is ze bescheiden, gastvrij, hulpvaardig en belangstellend. 
Over de slechte eigenschappen kan ik kort zijn: die heeft ze niet. 
 
Hierna legden we haar wat vragen voor, waar ze als volgt op reageerde: 
 
Waar erger je je aan                    : Aan vandalisme. 
 
Als je het voor het zeggen had  
in Nederland     : Minder bureaucratie in de zorg. 
 
Welke actualiteit grijpt je 
momenteel aan             : Misbruik door priesters/paters.  
 
Naar welke internetsite surf 
je het meest    : Familiesite.  
 
Auto     : Renault Scénic. 
 
Beste voetbaltrainer  : Wim van de Ven (heb er maar één gehad!).  
 
Stad     : Rome 
 
Jeugdidool    : Robert Redford 
 
Moeilijkste beslissing ooit  : Huis kopen waar we nu wonen. 
 
Makkelijkste beslissing ooit : Weggaan bij de Bata. 
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Onderschatte voetballer  : Frans van Rozendaal (tsja ze zei het echt). 
 
Overschatte voetballer  : Andy van der Meijden. 
 
Hoogtepunt    : Geboorte kinderen. 
 
Dieptepunt    : Overlijden moeder. 
 
Politieke voorkeur   : D66. 
 
Tijdschriften    : Als ik tijd had zou ik de Libelle lezen. 
 
Televisie    : “De Reünie”. 
  
Muziek    : “November Rain”.   
 
Beste film    : Zwartboek. 
 
Beste boek    : Schaduw van de wind. 
 
Eten     : Lasagne. 
 
Drank     : Droge witte wijn. 
 
Actrice    : Carice van Houten. 
 
Vakantie    : Griekenland. 
 
Met wie zou je graag een  
avondje stappen   : Met vriendinnen (sorry Frans).  
 
Waar heb je een hekel aan : Strijken. 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie  : PSV en Danny Koevermans. 
 
Wie vind je de beste voetbal-  
analyticus op tv   : Geen enkele, aan dat analyseren achteraf vind ik  
       niks aan. 
 
Berlien, bedankt voor de gastvrijheid en we hopen dat je nog jaren op deze manier 
actief wilt blijven binnen Avanti. 
 
     Frans van Rozendaal 
 
     Noud Bouwmans     
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AVANTI DAMES 1  ZOEKT TRAINER ! 

 

KAMPIOENSCHAP BIJNA EEN FEIT !! 

 

Terwijl het team van onze dames zich volop aan het 
opmaken is voor het kampioenschap, is men ook al 
aan het zoeken naar een nieuwe trainer voor het 
volgende seizoen.  

Vanaf volgend seizoen zal Dames 1 spelen in de 3e 
klasse!  

De dames trainen op dinsdag en donderdag. 
Aanwezigheid van de trainer op de zondagen wordt 
zeer op prijs gesteld, maar is geen pré! 

 

Heb je interesse, of weet je een geschikte kandidaat, 
meld dit dan bij de TC.  

 

Dames, succes met beide zaken !! 
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PROFICIAT 
 

Wij feliciteren onze jarige leden: 
 
01 mei Pieter Fransen 
04 mei Gijs v.d. Boogaard 
  Bart v. Schaaijk 
  Daphne Smits 
05 mei Willy Hoogaars 
06 mei Bodi Gevers 
  Glenn v.d. Hurk 
  Chiel Smits 
07 mei Dennis Schippers 
  Remco Spierings 
  Dirk Teeuwen 
08 mei Angela v.d. Heijden 
09 mei Roel v. Houtum 
10 mei Claudia de Laat 
11 mei Zora Bektjan 
  Bert v. Uden 
12 mei Coby Fransen 
  Tim de Laat 
  Bart v. Zoggel 
13 mei Henk v.d. Ekart 
  Adrie Hellings 
  Koen v. Houtum 
  Robert v. Pinxteren 

Rens v.d. Pol 
  Monique Wondergem 
14 mei Arjan Fransen 
  Ben v.d. Moosdijk 
15 mei Eric Wagenaars 
16 mei Stan v.d. Broek 
  Paul v. Gorkum 
  Jan v. Roozendaal 
18 mei Rutger Hussaarts 
  Niels v. Lieshout 

19 mei Ryan Chedi 
  Kevin v.d. Mosselaer 
  Stijn Smits 
20 mei Khalid Sehl 
  Mark Stabel 
21 mei Boy Kanters 
  Wesley Manders 
  Frans Schuurbiers 
  Jimmy Tran 
22 mei Paul Kivits 
  John Kools 
23 mei Paul v.d. Greef 
  Haico Heesakkers 
  M. v. Heeswijk 
  Tom v.d. Moosdijk 
24 mei Tijs v. Geffen 
25 mei Stan v. Gestel 
26 mei Richard Haridat 
  Yannick Koenen 
  Marcel Verhoeven 
27 mei Stefan Schevers 
28 mei Robert Creusen 
  Henk Kanters 
  Bas Meijerman 
  Daan Timmermans 
30 mei Maikel v.d. Brand 
  Werner Kessler 
  Wil de Laat 
31 mei Melanie Horsten 
  Melissa Horsten 
  Ton der Kinderen 
  Nick de Laat

 
  
 
 
 
 
   



 

 

             LEDENMUTATIES     

    

 nieuwe leden  

 
 
 
    
per 1 april 2010 
   

  

 nr knvb          naam geboortedatum  
     
 LZRS99U Kai van Eeuwijk 10.10.1998  
 NHYB68G Syl Fransen 31.07.2004   

 FYQR418 Jordy Beekmans 19.04.1996   

 VHWR585 Sam Rijkers 05.11.2004   

 ZXZY583 Serge Blommers 11.01.2003   

 MCPJ218 Brent Huisman 21.06.2004   

 BXQT707 Wilco v d Sangen 29.04.1983   

      

      

      

 gestopte leden     

      

 GKNK27F Beau Smits 01.11.1994   

 BXWF28U Marcel Kroon 02.03.1969   

 FQZJ19A Sander Verhagen 27.11.1991   

 MLXP46Y Daan Hellings 06.02.1991   

 FVDB95R Ad v. Zutven 29.11.1950   

 LWKK897 Sam v Houtum 18.01.2000   
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
 
Naam       Harold van Houtum   
      
Leeftijd      29    
 
Woonplaats      Schijndel.    
 
In het dagelijks leven     Werkzaam bij Van Doornik Afbouw.  
 
Elftal       5e      
 
Positie       Laatste man.    
 
Hoe lang voetbal je al?    23 jaar. 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Mensen die andere taal spreken als ons 
       zelf. 
 
Zou graag willen voetballen met:   Bjorn Scheepers. 
Waarom:      Heeft scherpe slidings. 

     
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ? Communicatie.    
 
Andere hobby’s?     Darten, tennissen.   
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Goed bezig. 
        
Maak me wakker voor  Gewoon laten liggen.   

    
Nooit meer      Roy v.d. Steen in de basis en Dennis 
       mee naar PSV. 
 
Met een miljoen ga ik     Lekker op vakantie met aantal mensen. 
    
Toekomstplannen Gezond blijven.   
     
Wat zou jij als vrijwilliger willen doen bij Avanti? Helemaal niks. 

 
Hoe ver ga je komen met je team  2e of 3e . 
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?  Waarom als wij iets afspreken kom je te 

laat en geef je Bart v. Schaaijk de schuld? 
 
Aan wie speel jij de balpen door? Bjorn Scheepers.  
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DANKBETUIGINGEN 
 

 
Voor de belangstelling tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn vrouw 
 

                          JOKE VAN KASTEREN 
 
bedanken wij de hele Avanti-familie. 
 
Ad en Robert van Kasteren 
 
 
                                         ------------------------------------- 
 
 
Hierbij willen wij iedereen van Avanti bedanken voor de overweldigende reacties bij 
het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa 
 

                          MARI DER KINDEREN 
 
Uw reactie heeft ons steun gegeven dit verlies te dragen. 
Bedankt voor alle mooie woorden, bloemen en belangstelling. 
Ook de F3 pupillen, hun leiders en hun ouders. 
  
Stien der Kinderen- Schuurmans 
kinderen en kleinkinderen 
  
  
                                          ------------------------------------ 
 
 
 
 
Supportersvereniging en Avanti-9,  
 
bedankt voor het bloemetje tijdens mijn ziekte! 
 
Jet Schellekens-Kanters 
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AON DE TAP 
 

 
Ut begint zo zuutjes aon op ut eint tu lope.  
Avantie een heeg ut goet gedoan. Zonder al te veul hoogtepunte zen wu wir 
vurzekerd vu run jaor twidde klasse.  
Jammer vein ik, Tinus, da wei zo wennig skore. Da waar vruuger wel aanders mi den 
Pruis, de Gever en Haiejke.  
Zun dur zon speulers nie mer zen, of is du taktiek, agterin digt houwe en dan probere 
veurin un goaltje te make! Miskien da Jon zu dees leert.  
Ikke zelluf zie liever unne utslag van 5-4 dan 1-0. Gu moet ok ut volluk spektakel 
biede, door komme zu ok vur. 
 
Wa daagte gei van du bekerfienaale tusse Feijenoort en Ajaks Tinus? 
Ut wort via du pers nogal opgeblaoze, ik verwaagt da ut allemaol wel mee zal valle. 
Die suupporters die wille goan keike moete volgens men ieder duuzent euroo borg 
storten, meugt dur niks gebeure, dan kreige zu da trug, anders du ekstra skoai 
betale. Doede da nie, dan Rotterdam nie in. 
 
In ut betaolt voetbal wor ut spannend. Ik ben benieuwt of Twente ut wort.  
Ik weet ut o knie, Tinus. Unne spannender slot hadde vuraf nie kunne bedenke. 
 
Zun dur bei Avantie ok tiems zen die kampioen worre, Klaas? 
Volgens men wel Tinus en ok bei de jeugt zen du run por die un goeij kans make. 
Wu waagte mar af. 
 
 
 
 
      Klaas en Tinus 
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7 TEGEN 7 TOERNOOI 
 

SCHRIJF NU JE TEAM IN !!!!! 
 
 
 
Het LERC organiseert op 13 mei een 7 tegen 7 
toernooi ! 
 

Op 13 mei, Hemelvaartsdag, organiseert het LERC 
van Avanti een 7 tegen 7 toernooi voor lagere 
elftallen.  
Diverse elftallen uit de regio hebben al toegezegd en 
natuurlijk hopen wij ook op diverse Avanti teams.   
 
Het toernooi begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 
uur.  
Inschrijven kost 25 euro per team, svp overmaken 
op reknr. 16.71.41.244 t.n.v. J. Hellings onder 
vermelding van teamnaam en contactpersoon.  
 
Voor nadere info: 
- bij Jan van Kasteren (06-23028820) 
- aan de bar van de kantine  
- of Jan Hellings (06-13258514). 
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BILJARTCLUB, EN NOG VIJF………. 
 
 
In de afgelopen periode zijn de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
Dinsdag  23 maart 
 
De eerste partij van de avond werd meteen ook de beste partij; deze werd gespeeld 
door Adrie van Liempd (40) en Jos van Heeswijk (70). Vooral Adrie was deze avond 
goed in vorm en hij wist zonder echt grote series te maken toch een prima wedstrijd 
neer te zetten. Ook Jos speelde beter dan de afgelopen weken en hierdoor ontstond 
er een spannende en hoogstaande partij. Adrie wist de wedstrijd verdiend te winnen 
en gebruikte voor zijn 40 caramboles slechts 14 beurten. Hij kwam daarmee uit op 
een gemiddelde van 2.85. Jos, die lang meedeed voor de zege, kwam uit op 61 
caramboles en een gemiddelde van 4.35. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Mari Pennings (36) en Henk Kanters (24). 
Mari, die nog altijd in de race is voor het kampioenschap, speelde deze avond een 
kampioen onwaardig en moest blij zijn dat ook Henk maar moeizaam tot scoren 
kwam. Hierdoor ontstond er geen goede maar wel een spannende partij. Beide 
spelers hielden tot het einde toe zicht op de overwinning. Het was uiteindelijk Henk 
die als eerste zijn laatste caramboles wist te maken en daardoor de overwinning kon 
pakken. Mari kwam tot 35  caramboles en verliest daardoor wel de wedstrijd maar 
niet zijn kansen op een kampioenschap. Henk kwam met 24 caramboles in 27 
beurten uit op een gemiddelde van 0.88. Mari scoorde 1.30. 
 
Ook de volgende partij tussen Cor Geerts (40) en Leo v. Boxel (36) werd een 
moeizame wedstrijd, waarin beide spelers maar moeilijk tot scoren kwamen. 
Ondanks een redelijk goed begin van Leo, kon ook hij dit goede begin niet 
voortzetten en verviel in matig tot slecht spel. Ook Cor, die de laatste weken ver 
onder zijn niveau speelt, kon op deze avond zijn goede vorm niet terugvinden. Wel 
wist Cor nog de overwinning naar zich toe te trekken, maar hij gebruikte liefst 26 
beurten hiervoor. Leo miste hierna ook nog de nastoot en bleef daardoor steken op 
34 caramboles. De gemiddelden van beide spelers was voor Cor 1.54 en voor Leo 
1.31. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Mooy (28) en Jo v. Uden (36). 
Dit werd een eenzijdige wedstrijd, waarin Cor duidelijk de bovenliggende partij was. 
Jo begon erg zwak en scoorde in zijn eerste 6 beurten geen enkele carambole. 
Hierdoor kon Cor al meteen een mooie voorsprong opbouwen. Zonder zelf echt goed 
te spelen wist Cor de partij gemakkelijk te winnen. Toch had hij nog 21 beurten nodig 
om de partij te beslissen, waardoor er geen extra punten verdiend werden. Cor bleef 
met 28 caramboles in 21 beurten steken op een gemiddelde van 1.33. Jo, die niet 
verder kwam dan een schamele 11 caramboles, kwam uit op slechts 0.52. 
 
Dinsdag 30 maart 
 
Op deze dinsdag werden 3 inhaalwedstrijden gespeeld. 
Als eerste speelden Leo v. Boxel (36) en Mari Pennings (36) tegen elkaar. Beide 
spelers zijn nog volop in strijd om het kampioenschap, dus stond er veel op het spel. 
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Het was Leo die het beste van start ging en daarmee een kleine voorsprong op wist 
te bouwen. Mari, die weinig poedelde maar in de meeste beurten slechts 1 
carambole wist te maken, hield echter steeds contact met Leo. Hierdoor ontstond er 
een spannende partij, waarin lang niet duidelijk was wie er als overwinnaar uit de 
strijd zou gaan komen. Door een sterker slot was het toch Leo die de overwinning 
kon pakken. Hij deed dat in 21 beurten en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 
1.71. Mari scoorde met 27 caramboles een gemiddelde van 1.29. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Henk Kanters (24). 
Ook in deze wedstrijd konden beide spelers maar moeilijk hun ritme vinden. Dat Jos 
de wedstrijd wist te winnen dankte hij voornamelijk aan 3 mooie series van 13 car. 
Henk moest deze avond hier het antwoord op schuldig blijven en kwam uiteindelijk 
niet verder dan 17 caramboles. Jos won dus de partij en deed dit in slechts 19 
beurten, waardoor hij ook nog 2 bonuspunten kon laten noteren. Jos kwam uit op 
een gemiddelde van 3.68, Henk op 0.89. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (36) en Jo v. Uden 
(36). Speelde Mari in zijn eerste partij niet goed, nu was het nog slechter, waardoor 
Jo al snel een grote voorsprong wist te nemen. Jo leek op een snelle en grote 
overwinning af te stevenen, maar halverwege de partij wilde het ook bij Jo niet meer 
lukken. Met een mooie serie van 11 wist Marie zich zelfs nog terug te knokken, 
waardoor de partij weer spannend werd. Het was uiteindelijk Jo die in de 28e beurt 
zijn laatste carambole als eerste wist te maken en daarmee de overwinning veilig 
stelde. Mari bleef steken op 29 caramboles. De gemiddelden waren voor Jo 1.29 en 
voor Mari 1.03. 
 
Dinsdag 6 april. 
 
Op deze eerste dinsdag van april werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Gerrie Kastelijn (34). Beide 
spelers kwamen in deze wedstrijd niet tot hun beste spel, wat tot gevolg had dat er 
zich een spannende strijd ontwikkelde. Leo, die nog altijd meestrijdt om het 
kampioenschap, was er natuurlijk op gebrand om geen puntverlies te leiden. Aan het 
einde van de partij moest hij echter toezien, hoe hij toch enkele belangrijke punten 
was misgelopen. Het was namelijk Gerrie die de partij naar zich toe wist te trekken. 
Hij deed dat in 23 beurten en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.47. Leo, 
die bleef steken op 29 caramboles, kwam uit op 1.26. 
 
De volgende partij ging tussen Henk Kanters (24) en Jo v. Uden (36). Al direct in het 
begin van de wedstrijd wist Henk met een keurige serie van 9 een kloof te slaan. Jo, 
die geen enkel moment in zijn spel wist te komen, moest lijdzaam toezien hoe Henk 
zijn voorsprong langzaam maar zeker wist te vergroten. In slechts 14 beurten wist 
Henk de klus te klaren en speelde daarmee een van zijn beste wedstrijden. Hij kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van 1.71. Jo, die niet verder kwam dan een 
teleurstellende 9 caramboles, kwam uit op 0.64. 
 
In de partij tussen Cor Geerts (40) en Jos v Heeswijk (70) lijkt laatstgenoemde zijn 
oude vorm enigszins teruggevonden te hebben. Met een mooie serie van 23 zette hij 
de toon in deze partij die, doordat ook Cor zeer verdienstelijk speelde, een spannend 
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verloop kreeg. Het was uiteindelijk toch Jos die de partij naar zich toe wist te trekken. 
Hij deed dat in 22 beurten en behaalde daarmee een gemiddelde van3.18. Cor, die 
uitkwam op 35 caramboles, scoorde 1.59. 
 
Hierna speelden Bert v. Uden (40) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Bert, die de 
laatste weken goed op dreef is, speelde ook in deze wedstrijd een gedegen partij. 
Cor daarentegen kon geen enkel moment in zijn eigen spel komen en moest toezien 
hoe Bert een steeds grotere voorsprong wist te nemen. In slechts 14 beurten wist 
Bert de eindstreep te halen en behaalde naast deze mooie overwinning ook nog 
eens 2 bonuspunten, die van belang kunnen zijn in de strijd om het kampioenschap. 
Cor kwam in deze partij niet verder dan 9 caramboles en een gemiddelde van 0.68. 
Bert kwam uit op 2.95. 
 
Ook in de partij tussen Mari Pennings (36) en Adrie v. Liempd (40) stond met Mari 
ook nog een kampioenskandidaat aan de tafel. Mari speelde een gedegen partij en 
wist te doen wat van hem verwacht werd, nl. de wedstrijd winnend af te sluiten. 
Jammer voor hem gebruikte hij net 1 beurt te veel om voor de bonuspunten in 
aanmerking te komen. Met 36 caramboles in 20 beurten kwam Mari uit op 1.80. 
Adrie, die 32 caramboles scoorde, behaalde een gemiddelde van 1.60. 
 
De laatste partij van de avond was een inhaalwedstrijd en werd gespeeld door Bert v. 
Uden (40) en Gerrie Kastelijn (34). Ook deze wedstrijd verliep voor Bert naar wens. 
Doordat Gerrie op deze avond niet tot grootse daden wist te komen, kon Bert ook zijn 
tweede partij vrij makkelijk naar zich toe trekken. En omdat hij dat ook nu deed 
binnen de 20 beurten, verdiende hij ook in deze partij 2 bonuspunten. Door deze 
maximale score neemt Bert de leiding in het klassement over van Mari. Het belooft 
daardoor in de komende periode nog een spannend slot te worden van de 
competitie. Bert behaalde met 40 caramboles in 19 beurten een gemiddelde van 
2.10. Gerrie, die niet verder kwam dan 11 caramboles, kwam uit op 0.58. 
 
Dinsdag 13 april 
 
Op deze avond werden de volgende 4 wedstrijden gespeeld: 
 
Als eerste speelden Leo v. Boxel (36) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Voor Leo een 
belangrijke partij in verband met het kampioenschap. Of het aan de spanning heeft 
gelegen zullen we wel nooit te weten komen, maar Leo speelde wel een zeer 
ongelukkige wedstrijd. Al vanaf het begin wilde het niet lopen, waardoor hij al snel 
een achterstand opliep. Cor daarentegen speelde vrijuit en kon daardoor een van zijn 
beste wedstrijden van de competitie op het groene laken leggen. Cor wist de 
wedstrijd te winnen in slechts 16 beurten en een gemiddelde van 1.75. Leo, die niet 
verder kwam dan 15 caramboles en een gemiddelde van 0.94, verspeelde in deze 
partij een grote kans op het kampioenschap. 
 
Ook in de tweede partij van de avond tussen Cor Geerts (40) en Mari Pennings (36) 
kwam in de persoon van Mari weer een kampioenskandidaat aan de tafel. In deze 
partij ging de strijd lange tijd gelijk op. Beide spelers hielden elkaar goed in 
evenwicht, waardoor er een spannende partij ontstond. Het was uiteindelijk toch Cor 
die met een mooie serie van 9 de wedstrijd naar zich toe wist te trekken. Mari, die 30 
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caramboles produceerde, leverde door dit resultaat ook weer enkele belangrijke 
punten in. Het gemiddelde in deze partij was 2.14 voor Cor en 1.58 voor Mari. 
 
In de partij tussen Adrie v. Liempd (40) en Henk Kanters (24) stond niets meer op het 
spel dan een goede klassering. Bij winst zou Henk nog de derde plaats kunnen over 
nemen van Leo. Helaas voor Henk kwam het niet zover, omdat hij in deze wedstrijd 
duidelijk zijn meerdere moest erkennen in Adrie. Zonder zelf echt goed te spelen wist 
Adrie de wedstrijd gemakkelijk te winnen en hij deed dat in 23 beurten, waardoor hij 
uitkwam op een gemiddelde van 1.74. Henk, die bleef steken op 17 caramboles, 
scoorde 0.74. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (40) en Jo v. 
Uden (36). Bert, die als koploper zijn concurrenten zag verliezen, zou bij winst goede 
zaken doen voor het kampioenschap. Beide spelers begonnen niet erg overtuigend 
aan de partij. Maar na een serie van 7 was het gevoel bij Bert echter weer terug en 
speelde hij vervolgens een gewonnen partij. Jo, die lange tijd kon aanhaken, moest 
in het slot van de partij zijn meerdere erkennen in Bert. Bert maakte de partij uit in 20 
beurten en scoorde een gemiddelde van 2.0. Jo, die niet verder kwam dan 20 
caramboles, kwam uit op precies 1.0. 

 
 
Op de volgende bladzijde volgt de stand. 
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13-4-2010
STAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

Tussen-stand VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

B.v.UDEN. 24 877 645 478 16 8 239,39 1,83 40 1
C.GEERTS. 24 882 813 511 14 9 1 228,35 1,73 40 2
M.PENNINGS. 23 753 820 497 12 10 2 228,32 1,52 36 3
L.v.BOXEL. 24 746 780 482 12 10 2 225,96 1,55 36 4
H.KANTERS. 24 483 881 510 13 10 1 219,99 0,95 24 5
A.v.LIEMPD. 24 827 802 481 10 13 1 216,75 1,72 40 6
G.KASTELEIJN. 23 664 788 469 12 10 205,29 1,42 34 7
J.v.HEESWIJK. 23 1412 660 430 12 11 203,05 3,28 70 8
C.MOOIJ. 24 555 834 480 8 15 1 197,10 1,16 28 9
J.v.UDEN. 24 674 850 472 6 18 186,06 1,43 36 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2009 - 2010

LIBRE
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PARAGAMES SCHIJNDEL 2010 
 
Stichting ParaGames Schijndel  organiseert dit jaar voor de derde keer een  sportdag 
voor mensen met een beperking. De sportdag is bedoeld om mensen met een 
lichamelijke/geestelijke beperking of chronische zieken te laten sporten en zo kennis 
te laten maken met aangepast sporten of bewegen.  
 
Deze sportdag vindt plaats op zondag 16 mei 2010, op sportpark ”De Leemputten”  
te Schijndel.  
Opening 9:45 uur. 
Sluiting  (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, op het sportpark van v.v. Avanti’31.  
 
Voor meer informatie:  kijk op www.paragamesschijndel.nl 
 
 - Atletiek 
 - Darten 
 - Duiken 
 - Fietscross 
 - Fitness  in het zwembad 
 - Handbike  (officiële wedstrijd) 
 - Jeu de Boules 
 - Paardrijden  
 - Tafeltennis (officiële wedstrijd) 
 - Rolstoeltennis 
 - Zwemmen 
  
Ook zijn er diverse demonstraties van andere sporten: 
 
Showdown, Biljarten, Rolstoeldansen, Dansen, Duiken, Blokarten , 
G-Voetbal en Waterbasketbal. 
 
 
Hoe kan ik me opgeven? 
 
Door te mailen en/of te bellen naar een van de volgende adressen: 
 
Leo van Boxel  Riens van Raaij 
Narcishof 14 Houtstraat 12 
5482 MS te Schijndel 5482 MA te Schijndel 
telefoon: 073-5478906 telefoon: 06-22687709 
e-mail:leo.boxel@versatel.nl e-mail: riensvanraaij@versatel.nl 

http://www.paragamesschijndel.nl/
http://www.paragamesschijndel.nl/
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                       OPROEP 
 
 
AVANTI -11  (ZATERDAGVETERANEN) 
 
 

  
 
 
De zaterdagveteranen zijn voor het volgende seizoen op 
zoek naar nieuwe spelers. 
 
Wie interesse heeft kan dit kenbaar maken bij het LERC 
of bij Bertie Havinga, Tonnie Kastelein of Christian 
Gevers. 
  
 
De leiding 
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THE DYNAMITE SHADOWS 

OP HERHALING!!!! 
 

Op vrijdag 21 mei a.s. zal in de feesttent die opgesteld staat bij de velden van sv 
Avanti ’31 aan sportpark De Molenheide  een wervelend optreden worden verwacht 
van    THE DYNAMITE SHADOWS. 

Deze band, die maar liefst dateert van 11 november 1962, stopte eind jaren ‘70.  

Een band die met muziek van o.a. The Beatles, Shadows, Cats, Tom Jones, The 
Fortunes en The Beach Boys  bekend stond in onze gehele  regio. 

Het vorig jaar maakte men een verdienstelijke come-back tijdens SCHIJNDEL 700, 
en gezien de reacties daarop heeft men besloten op 21 mei weer een optreden te 
geven voor een hopelijk volle tent bij Avanti. 

De band bestaat uit de oorspronkelijke leden, toen variërend in leeftijd van 13 en 18, 
nu dus enkele jaren ouder. Zangeres is Henny Korsten, verder bestaat de band uit 
sologitarist en zanger Arie Korsten, slaggitarist en zanger Paul van der Sangen, 
slaggitarist Piet van Kasteren, basgitarist en zanger Leon Raaymakers en drummer 
Jan van der Heijden. 

 

EENS EEN MUZIKANT, ALTIJD EEN MUZIKANT 

Dat is de slogan van deze band op herhaling, laat deze kans niet aan u voorbij gaan 
en maak het live mee op 21 mei a.s. op sportpark De Molenheide  !! 
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CURSUS JUNIORENTRAINER BIJ AVANTI !!!! 
 
 
 
Minimaal 10 Avanti-mensen zoeken we ! 
 
 
In september 2010 start de KNVB een JUNIORENTRAINERSCURSUS, 
bij 10 deelnemers van Avanti wordt deze bij Avanti gehouden. 
Dit zal 10 weken, niet altijd aaneengesloten, zijn op de maandagavond !!  
 
In totaal kunnen we minmaal 16 deelnemers kwijt en maximaal 22. 
 
Heb je interesse voor deze cursus, of wil je wat informatie, meld je dan 
bij Sjef Weber, Henk Broks of Jan Hellings; zij kunnen je wat meer 
vertellen over deze zeer interessante opleiding.  
 
Ook voor pupillen leiders en trainers is deze cursus zeer geschikt !! 
Het is een door de KNVB erkende cursus, dus is er ook een erkend  
diploma te behalen !! 
 
Avanti zal in de kosten van de cursus meebetalen !! 
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puzzel 


