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IN MEMORIAM: SJEF VAN UDEN 

 
 
Geboren op 22 februari 1924, overleden op 21 maart 2011. Sjef was het oudste 
lid van Avanti, niet alleen in levensjaren, maar ook in aantal jaren dat hij lid was 
van Avanti. 
 
Sjef kwam uit een echte voetbalfamilie; samen met zijn broers ging hij al op jonge 
leeftijd voetballen. Hij kon toen op de Boschweg kiezen uit Ever Quick of een 
degelijke katholieke club, Avanti. Je mocht in die tijd pas bij Avanti gaan voetballen 
na het verlaten van de lagere school. Het werd voor Sjef uiteindelijk gewoon Avanti. 
De eerste zondag van de maand mocht de jeugd niet voetballen, ze moesten dan 
naar het Patronaat, waar de Heilige Familie bijeenkomsten hield. 
 
Sjef stond alom bekend als een keiharde, maar zeer faire voetballer. Als vaste 
linksback van het eerste elftal stond hij wekelijks zijn mannetje. Er waren in die tijd 
diverse voetballers die niet tegen Sjef durfden te voetballen. Het was ook opmerkelijk 
dat hij in al die jaren nooit geblesseerd is geweest.  
 
Zoals zoveel Schijndelaren werkte Sjef bij Jansen de Wit, maar liefst 40 jaar lang. 
Ook werkte hij nog een tijdje bij de Steenoven en bij het magazijn van Philips bij het 
kanaal. 
 
Na het afsluiten van zijn voetbalcarrière is Sjef zeer betrokken en actief gebleven bij 
Avanti. Hij was leider en trainer, zowel bij de jeugd als bij de dames van Avanti. 
Sjef stond altijd paraat als er weer iets afgedraaid moest worden bij de club. 
Ontelbare aantallen Avanti-kranten, opstellingen, brieven, fietstochten, folders en 
toernooiboekjes zijn door hem geproduceerd. In onze huidige tijd van e-mails en 
internet kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen hoe belangrijk dat voor onze 
vereniging was. 
Het was ook Sjef die de fietsenrekken op ons sportpark heeft gemaakt. Ze staan er 
nog steeds, langs het hek voor het trainingsveld; en wat te denken van de goaltjes 
die hij maakte voor de Avanti-jeugd. 
 
Sjef was een man die zijn hart liet spreken zodra het over zijn cluppie ging. Altijd 
fanatiek en altijd had hij een duidelijke eigen mening over het wel en wee van zijn 
Avanti. 
Hij was in het bezit van de zilveren en gouden Avanti-speld, en werd op 25 
september 1987 tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid van 
Avanti’31. Sjef was zoals gezegd het oudste lid van onze vereniging, hij was toen al 
51 jaar lid. Komende zomer, wanneer Avanti haar 80-jarige jubileum gaat vieren, zou 
Sjef 75 jaar lid van Avanti zijn geweest. 
 
Sjef kreeg de laatste jaren vele tegenslagen met zijn gezondheid te verwerken, maar 
hij bleef toch positief en wilde al het nieuws omtrent zijn Avanti blijven volgen. 
Onlangs kwam Sjef terecht in het verpleegtehuis Cunera in Heeswijk-Dinther, waar 
hij uiteindelijk op maandag 21 maart op 87-jarige leeftijd toch nog plotseling kwam te 
overlijden. 
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Avanti is een markant lid verloren.  
 
Wij willen Dora, de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte toewensen met het 
verlies van levenspartner, vader, schoonvader en opa. 
 Avanti is Sjef veel dank verschuldigd voor zijn inzet, loyaliteit, vriendschap en 
betrokkenheid naar onze vereniging toe. 
 
 
Bestuur van sv Avanti’31 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
Thema van de maand april 
 
De competitie is pas gespeeld als hij afgelopen is!!! 
 
 
Spelerspassen bij doordeweekse uitwedstrijden 
 
Aan alle leiders/trainers het verzoek om bij doordeweekse uitwedstrijden de 
spelerspassen op zaterdag mee te nemen, zoals besproken tijdens de jeugdkader-
bijeenkomst. Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog niemand 
aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken. 
 
 
Spelerspassen seizoen 2011/2012 
 
In de afgelopen weken hebben veel jeugdspelers/-speelsters een verzoek ontvangen 
voor het inleveren van een pasfoto i.v.m. het verlopen van de huidige spelerspas. 
Hierbij het verzoek aan de spelers/speelsters die nog niet hebben gereageerd om de 
pasfoto met begeleidende brief zo spoedig mogelijk in te leveren bij Daniëlle Eradus 
of Astrid van Heeswijk. 
 
Ook de komende weken zullen nog veel spelers/speelsters een verzoek ontvangen. 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
 
Tevens ontvangen de komende weken alle E-pupillen die volgend jaar uitkomen in 
de D-categorie een brief met formulier, met het verzoek dit vóór 1 mei 2011 in te 
leveren. Wanneer we het formulier + pasfoto tijdig ontvangen kunnen we garanderen 
dat de spelerspas met ingang van het nieuwe seizoen aanwezig is. 
 
 
Data jeugdkampen 
 
De brieven voor deelname aan de jeugdkampen worden komende weken 
uitgedeeld. De volgende data zijn hiervoor gepland: 
- Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni: E-pupillenkamp op camping Latour te Oirschot. 
- Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni: D-pupillenkamp op camping Ter Spegelt te Eersel. 
- Vrijdag 1 t/m zondag 3 juli: C-juniorenkamp op kampeerboerderij ‘t Hoefke te Riel. 
 
 
Datum F-pupillendag 
 
Op zaterdag 25 juni gaan onze F-pupillen en F-mini’s weer op pad, bestemming is 
nog een verrassing!!. Ook hiervoor worden binnenkort de brieven uitgedeeld. 
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Data toernooien 
 
De data van onze thuistoernooien zijn: 
 

- Zaterdag 14 mei    F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Vrijdagavond 20 mei   lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 21 mei   D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag) 
- Zaterdag 28 en zondag 29 mei  Duke’s Trophy 
- Woensdag 1 juni    F-mini toernooi (middag) 

 
De data voor de uittoernooien zijn: 
 

- C1:   14 mei naar Emplina (Empel) 
- C2:   28 mei naar Rood Wit’62 (Helmond)  
- C3:   28 mei naar Zwaluw VFC (Vught) 
- D1:   14 mei naar VOW (Zijtaart) 
- D2:   28 mei naar HVCH (Heesch) 
- D3:   28 mei naar HVCH (Heesch) 
- E1:  21 mei naar Zwaluw VFC (Vught) 
- E2:  21 mei naar Zwaluw VFC (Vught)  
- E3:  21 mei naar vv St. Michielsgestel 
- E4:  21 mei naar vv St. Michielsgestel  en 

  28 mei naar Wilhelmina Boys (Best) 
- E5:  21 mei naar Nooit Gedacht (Geffen) en 

  28 mei naar Avesteijn (Dinther) 
- F1:  21 mei naar Nemelaer (Haaren) 
- F2:  21 mei naar Nemelaer (Haaren) 
- F3:  21 mei naar vv Alem en 

  28 mei naar Emplina (Empel) 
- F4:  21 mei naar rksv Boxtel  
- F5:  21 mei naar rksv Boxtel  
- F-mini 1:    4 juni naar WEC 
- F-mini 2:   4 juni naar WEC 

 
Voor E2, E3 en F1 zijn we nog op zoek naar een extra toernooi; wanneer dit nog 
gaat lukken, zullen wij de leiders hierover informeren. 
 
Wanneer wij de informatie over aanvangstijden, poule-indelingen e.d. hebben 
ontvangen zullen wij deze doorgeven aan de begeleiding van het team. 
 
 
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 in sturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de 
wedstrijd bijgewoond hebben. 
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VAN DOORNIK AFBOUW 
SPONSORT TRAININGSPAKKEN VOOR C1 
 
 
Van Doornik Afbouw heeft voor de C1 van Avanti’31 nieuwe trainingspakken ter 
beschikking gesteld.  
De dit seizoen in de competitie zo goed voor de dag komende C1 (momenteel staat 
Avanti C1 op de 2e plaats) staat er met de nieuwe trainingspakken weer helemaal fris 
op om de competitie ook in stijl af te sluiten.  
 
Het spreekt vanzelf dat spelers en begeleiding van de C1 en het (Jeugd)bestuur van 
Avanti Henri van Doornik hartelijk danken voor zijn sportieve geste. 
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              Supportersvereniging  

 
                  

                     
 
 

             sv Avanti’31 – PSV av 
 
 
Ik heeft een geweldige dag gehad, met 3-1 gewonnen van PSV is wel knap van 
Avanti. 
Ze hadden ook erg goed gespeeld. 
Na afloop in de kantine vond ik ook erg leuk, al die handtekeningen op mijn bal en 
boven op tafel lopen! 
Ze vonden dat ik hun veel geluk had gebracht en wilde dat ik nog vaker pupil van de 
week zou worden. 
Hartstikke bedankt voor de fijne middag. 
 
Groetjes van Niels Goijaarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Niels samen met Man of the Match Jurgen van Puijenbroek 
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              Supportersvereniging  

 
                  

                  
 
 
                        

            sv Avanti’31 – Taxandria 
 
Hoi, 
  
Zondag 3 april was ik pupil van de week. Jammer genoeg heeft Avanti de wedstrijd 
verloren! Papa, mama en ik hebben een hele leuke dag gehad. Ik mocht mee het 
veld op, mee intrappen, alleen met de bal op de keeper af, over de tafel lopen in de 
kantine en nog veel meer. Ook heb ik een heel mooi shirt, een bal, sleutelhanger, 
snoep, pen, en nog meer gekregen. Wij willen dan ook iedereen bedanken die aan 
deze superdag hebben meegewerkt!!  
Ik wil het 5de van Avanti ook bedanken voor het mooie applaus toen ik over de tafel 
liep! 
  
Groetjes Mike Brus 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam                                                         Jordi Heestermans   
    
Leeftijd                                                        18 jaar      
 
Woonplaats                                              Schijndel     
 
In het dagelijks leven                                   Bedrijfswagenmonteur bij SCANIA  
 
Elftal                                                A1      
 
Positie                                                Buiten blessures om laatste man  
 
Hoe lang voetbal je al?                                  11 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan             Tegenstanders  
 
Zou graag willen voetballen met   Messi, hij kan toch wel een aardig balletje        
Waarom:      trappen 
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   Communicatie!  
         
Andere hobby’s?     Op stap gaan 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Wanneer komt er weer zo’n gezellig      
       fiske? 
 
Maak me wakker voor    Laat mij maar lekker liggen  
  
Nooit meer      Fietsen 
 
Met een miljoen ga ik     Voetbalklompen ontwerpen 
    
Toekomstplannen     Genieten 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team                        Halve finale Champions League   
 
Antwoord op de vraag van degene die jou              Zodra ik klompen heb gevonden met  
 de balpen heeft doorgegeven             noppen er onder 
        
Heb je een vraag aan degene die van jou               Wanneer mag ik jou                
de balpen krijgt ?                                               hondenkoekjes voeren?  
 
Aan wie speel jij de balpen door?             Lizanne Fransen 
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1931  -  2011 

 
Avanti bestaat 80 jaar !! 

 
Avanti bestaat 80 jaar en dit kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.       
Reden dus om een feestje te bouwen,  geen groots feest (80 is geen officieel 
jubileum)   maar toch ! 
Wat gaan we doen ? 
 
Op Woensdag 1 juni speelt Avanti 1 de Jubileumwedstrijd tegen een leuke 
tegenstander. De definitieve toezegging van deze tegenstander hebben we nog niet 
ontvangen, zodat we deze ook nog niet bekend kunnen maken. Alternatieven 
hebben we achter de hand, zodat het in ieder geval een leuke (voetbal)avond wordt.  
Op deze avond wordt eveneens de jubileumwedstrijd gespeeld in verband met het             
40-jarig bestaan van onze damesafdeling.  
 
Op Donderdag  2 juni, Hemelvaartsdag, aanvang 11.00 uur, organiseren we een 
Zeskamp voor onze jongste leden (D-E-en F- pupillen). Op ons sportpark zal een 
Zeskamparena worden opgebouwd, waar al onze pupillen zich naar hartenlust 
kunnen uitleven.  
Na de Zeskamp zal er een Playbackwedstrijd worden gehouden in de kantine. Voor 
deze Playbackwedstrijd kun je met je elftal inschrijven, maar ook met je vriendjes, 
vriendinnetjes of alleen mag natuurlijk ook. De Playbackwedstrijd staat los van de 
Zeskamp.  
Deze activiteiten organiseren kunnen we niet alleen, dus doen we een beroep op de 
leiders en de ouders om deze Zeskamp en de Playbackwedstrijd tot een succes te 
maken.  Heb je tijd en zin om deze dag mee te helpen als leider, of als jurylid bij één 
van de spellen, meld je dan aan bij één van de leden van het Comité Avanti 80.  
Inmiddels zijn aan alle elftallen inschrijfformulieren uitgedeeld, dus vul deze in en 
lever ze in bij één van je leiders.                                                                            
 
Op Zaterdag 4 juni is er de feestavond  met als thema:   ALLEMACHTIG 80  ! !             
Deze feestavond wordt gehouden in de kantine op het sportpark en is toegankelijk 
voor alle leden vanaf 16 jaar. Voor muziek wordt natuurlijk gezorgd en de 
consumpties zijn te verkrijgen tegen gereduceerde prijzen.  
 
De C-junioren, waarvoor geen aparte activiteit is gepland,  zullen een financiële 
bijdrage ontvangen om hun eindeseizoensactiviteit verder “op te leuken”. 
 
Op Zaterdag 9 juli tenslotte is er “The Lucky Jump”.  De loten voor deze loterij zijn 
uitgeven aan alle A-en B junioren en de seniorenelftallen. Wij doen een beroep op al 
deze leden om hun steentje bij te dragen aan het welslagen van deze loterij. Er zijn 
leuke prijzen te winnen:  De hoofdprijs is een reischeque t.w.v. € 750, beschikbaar 
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gesteld door Reisburo Columbus, de tweede prijs is een flatscreen TV, beschikbaar 
gesteld door Roxs Electro, en de derde prijs is een complete tuinset, beschikbaar 
gesteld door Camping Sport De Wit. Verder zijn er diverse andere mooie prijzen te 
winnen. Het totale prijzenpakket wordt in de volgende Avantikrant en op de website 
gepubliceerd. 
De trekking van de loterij zal plaatsvinden op Zaterdag 9 juli om 20.00 uur. Dit alles 
belooft een heel bijzonder spektakel te worden, dus zorg dat je erbij bent. 
 
Jullie weten in ieder geval dat er het een en ander staat te gebeuren, dus zet deze 
dagen vast in je agenda 
 
Het comité Avanti 80  
 
Henny de Jong, Gerard van Houtum en Jan Hellings 
 
 
 
 
 

      
                                    1931  -  2011 
       80 jaar 
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Dorpszeskamp  
komt snel naderbij !! 

 
Het is zo weer 12 juni, de dag van onze 24 editie van de 
Dorpszeskamp.  
 
We hebben er ook weer dit jaar zin in, en de organisatie is 
in rap tempo bezig om alles in kannen en kruiken te krijgen.  
 
We kunnen nog 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 23 JAREN HEBBEN WE  
WEER EEN GROOT DEELNEMERSVELD MET DIT JAAR 
WEER MINIMAAL 20 PLOEGEN !! 
 
MET EEN ZESKAMP OVERDAG EN EEN SPETTERENDE 
PLAYBACKSHOW ’S AVOND 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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Dit  Sportret is gewijd aan een man die de meeste Avantileden niet zullen kennen. 
Toch is deze man tijdens een van de belangrijkste activiteiten binnen onze 
vereniging erg actief. Geboren in Den Dungen, maar al jaren woonachtig in 
Schijndel. Via wie anders dan Jan Hellings is hij een van de steunpilaren van de 
dorpszeskamp, welke wordt georganiseerd door Avanti.  
Een leuk detail is dat hij het instrument de sousafoon speelt.  We hebben een leuk 
gesprek gehad met een goedlachse man en iemand die van kleine dingen kan 
genieten. We hebben gesproken met: 
 
 
 

    ERIC SLEUTJES 
 
 
Eric is 47 jaar en gehuwd met Ingrid. Ze hebben een dochter, Anne van 13 jaar en 
Tom die 16 jaar oud is. Na de lagere school heeft Eric de Mavo doorlopen en daarna 
1 jaar de Levensmiddelenschool gevolgd. Na dat jaar is hij in dienst gegaan. Nadat 
hij uit dienst kwam is hij bij SPAR Cornelisse in Den Dungen als groenteman aan de 
slag gegaan. 
“Ik heb dat 2 jaar gedaan en ben toen in de avonduren een cursus gaan volgen om 
mijn middenstandsdiploma te gaan halen. Na 3  jaar had ik mijn groente-fruit- en 
ondernemers-diploma en  was ik gediplomeerd groenteboer. Ik ben toen een tijd 
bedrijfsleider geweest bij een groentespeciaalzaak. Ik moest veel uren maken en had 
het na een tijdje eigenlijk ook wel gezien.  
Hierna ben ik bij TLS Drukkerij begonnen, waar ik mijn vrouw Ingrid heb ontmoet. 
Drie jaar geleden ben ik bij de Mars in Veghel begonnen. Ik werk daar onregelmatig, 
maar dat bevalt me prima en ik heb het daar dan ook goed naar mijn zin.” 
 
Eric is geboren in Den Dungen en heeft 4 broers en 3 zussen. Zijn broer Fons is lid 
van de club van “Hertogboeren”. 
“Fons heeft de boerderij van ons thuis overgenomen. Samen met andere boeren uit 
Den Dungen verzorgt hij arrangementen. De club van Hertogboeren organiseert 
fietstochten in en om  ‘s-Hertogenbosch. Een van de routes loopt langs de fritestent 
in Den Dungen, welke prominent aanwezig was in de film The New Kids. Daar wordt 
dan ook altijd een frietje en een knoepert geserveerd. “ 
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Zelf heeft Eric niet gevoetbald. Hij heeft in plaats van twee linkerhanden twee 
linkerbenen en het voetbal heeft hem nooit getrokken.  
“Ik heb wel twee broers die een blauwe maandag hebben gevoetbald. Ik heb vanaf 
mijn 14e jaar gehandbald bij de KPJ. Dit heb ik tot mijn 22e gedaan. Via de KPJ heb 
ik Jan Hellings ook leren kennen, die in die tijd al actief was binnen Avanti.” 
Eric had ook veel interesse in muziek. 
“In 1991 ben ik in Schijndel gaan wonen. Via Jan Hellings ben ik bij de Crazy 
Pinternationals gekomen. De carnavalsclub die bij de meesten wel bekend zal zijn.  
Ik speel het instrument sousafoon en heb een aantal jaren met die carnavalsclub 
opgetrokken. In die tijd zat ik in de organisatie van de dorpszeskamp in Den Dungen. 
Jan Hellings zat toen in de jury. Het was een beetje op dezelfde manier 
georganiseerd als de dorpszeskamp in Schijndel. In verband met geluidsoverlast en 
procedures zijn we toen uitgeweken naar een manege. Dat was het begin van het 
einde. Uiteindelijk is de dorpszeskamp in Den Dungen gestopt. Iets wat ik heel 
jammer vond. We hebben toen onze zeskamponderdelen aan andere organisaties 
verkocht. Ook aan Avanti hebben we toen wat spullen verkocht kan ik mij 
herinneren”. 
 
Als je het voorgaande leest, dan is het niet vreemd dat hij alweer een tijdje meedraait 
in de organisatie van de dorpszeskamp die door Avanti wordt georganiseerd. 
“Ik werd in 2005 door Johan Schellekens, nu voorzitter, gevraagd of ik in de 
zeskampcommissie wilde plaatsnemen. Dat heb ik graag gedaan en ik beleef er nog 
steeds veel plezier aan. De huidige zeskampcommissie bestaat uit de volgende 
personen:Johan Schellekens, Harrie Verhagen, Noud Bouwmans, Rien Rijkers, Wil 
de Laat, Jan Hellings, Jan Kuijs, Andre van Esch, Wil v. Kronenburg en ik zelf. 
Eigenlijk zijn we er het hele jaar mee bezig. Elke maand hebben we een vergadering. 
Na elke zeskamp hebben we een evaluatie en dan blijkt dat we na al die jaren toch 
nog steeds verbeterpunten kunnen aanbrengen. We hebben natuurlijk een uitgebreid 
draaiboek, waar tot in detail alles in is geregeld en waarbij iedereen zijn 
verantwoordelijkheden kent. Een maand van tevoren begint het te kriebelen. Er moet 
in de voorbereiding veel werk worden verricht. Op de dag zelf ben ik verantwoordelijk 
voor de muziek tijdens de jokerpresentatie. Dat geeft een hoog stressgehalte voor 
mij. De ploegen hebben immers veel voor de presentatie gedaan en de muziek moet 
dan uiteraard ook in orde zijn.  
Ik vind de avond ook altijd erg leuk. Jammer dat we niet meer zonder beveiliging 
kunnen. Als we de volgende dag alles weer gaan afbreken en er zijn geen 
noemenswaardige incidenten geweest, dan heb ik daar altijd weer een goed gevoel 
over.” 
 
Als hobby’s heeft Eric het bespelen van een sousafoon bij carnavalsclub ‘t 
Overschotje en het lezen van boeken van Baantjer. 
Ingrid vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Eric. 
De goede eigenschappen zijn dat Eric helpt in het huishouden, dat hij zorgzaam is en 
positief is ingesteld. 
De slechte eigenschappen zijn dat hij chaotisch en vergeetachtig is. Dit komt vaak 
door zijn gehaastheid. 
 
 
 
 

 15



 

Hierna legden we Eric de gebruikelijke vragen voor. 
 
Waar erger je je aan:    Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland: Grote bonussen voor directieleden 
       verlagen 
 
Welke actualiteit grijpt je momenteel aan: Toestand in Egypte 
 
Naar welke internetsite surf je het meest: Marktplaats 
 
Auto:       Suzuki  
 
Stad:       Lissabon 
 
Moeilijkste beslissing ooit:    Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit:   Trouwen 
 
Hoogtepunt:      Mijn huidige werkplek 
 
Dieptepunt:      Overlijden van mijn vader 
 
Politieke voorkeur:     D66 
 
Tijdschriften:      Alles m.b.t de 2e wereldoorlog 
 
Televisie:      Discovery Channel 
 
Beste muziek:     Nederlandstalig 
  
Beste film:      Soldaat van Oranje 
 
Beste boek:      Baantjer 
 
Eten:       Ik lust alles 
 
Drank:       Speciaal biertje 
 
Acteur:      Patrick Swazy 
  
Vakantie:      Frankrijk 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen: Noud Bouwmans. 
 
Eric, bedankt voor het interview en we hopen dat de lezers een beetje een beeld 
hebben gekregen van een vrijwilliger die binnen Avanti misschien niet zo bekend is, 
maar wel een bijdrage levert tijdens de jaarlijkse dorpszeskamp. 
 
     Noud Bouwmans en Frans van Rozendaal  
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VERJAARDAGEN MEI 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 

 
01  mei Pieter Fransen 
04 mei Gijs v.d. Boogaard 
  Bart v. Schaaijk 
05 mei Willy Hoogaars 
06 mei Body 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 
  Rens v.d. Pol 
  Moniek 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 
17 mei Sjors Theuns 
18 mei Rutger Hussaarts 
  Niels v. Lieshout 
19 mei Gert v.d. Meijden 

  Kevin v.d. Mosselaer 
  Stijn Smits 
  David Viva 
20 mei Khalid Sehl 
  Mark Stabel 
21 mei Boy Kanters 
  Wesley Manders 
  Frans Schuurbiers 
  Lis Teeuwen 
22 mei Paul Kivits 
  John Kools 
23 mei Paul v.d. Greef 
  Haico Heesakkers 
  Dhr. V. Heeswijk 
  Tom v.d. Moosdijk 
24 mei Tijs v. Geffen 
25 mei Stan v. Gestel 
26 mei Yannick Koenen 
  Marcel Verhoeven 
27 mei Max v. Heeswijk 
  Stefan Schevers 
28 mei Robert Creusen 
  Henk Kanters 
  Bas Meijerman 
  Daan Timmermans 
30 mei Remy v. Aarle 
  Maikel v.d. Brand 
  Werner Kessler 
  Wil de Laat 
31 mei Ton der Kinderen 
  Nick de Laat 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 

AON DE TAP 
 
 
 
 
 

 
Ik ben dur nog nie zeker van da wei ut redde Tinus?  
Wu hebbe ut zelluf nie in du haand. Ik gleuf, mi wa gluk, da wei ut redde. 
In ieder geval du ekstra kompututie is heel goed haolbaar.  
Hoe kan zoies komme?  
Ik doagt da zoies al aon ut eint van vurrig seisoen te merken waar. Toen 
kriege wu al flinke jassen. Hier ha ut bestuur al un waarskuwing gehaat. 
Meugeluk ha dees kunne vurkomme. Aandere speulers miskien?  
Ut is tog jammer da ut zo weit moet komme! Avantie dorde klasser, ut is 
host nie te gleuve. Ikke zelluf heb nog hoop dat wei ut redde. Dan moete 
wu alles winne en du aander verlieze. Zoies is best meugeluk. Wu 
zegge, wu gaon erveur.  
 
Wie wort kampioen in du eredieviesie Tinus.  
Ik daagt Twente mar gu wit ut nooit. Ok hier is niks zeker. In europa 
make we niks mer klaar. Wel jammer. Ik vein da zu alles moete 
veraandere.  
Zoies hek al mer gezeet Tinus! Mar ik heb niks te zegge. 
Gelukkig mar. 
  
 
      Groetjes,  
 
      Klaas/ Tinus 
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AVANTI DAMES  40 JAAR 
  
 
 

Op 4 januari 1971 werd bij SV Avanti '31 de damesafdeling opgericht.  
Dit jaar hebben we de mijlpaal van 40 jaar bestaan bereikt ! 
En dit willen we graag vieren met iedereen die ook maar enigszins betrokken is 
geweest (of dat nog steeds is) bij het damesvoetbal van Avanti tijdens de afgelopen 
40 jaar.  

Op woensdagavond 1 juni 2011 willen we een reünie houden, inclusief wedstrijd, 
waar we graag met de huidige dames tegen de oud-leden willen voetballen en 
daarna een gezellig samenzijn in de kantine om de mooie jaren van het bestaan van 
het damesvoetbal nogmaals de revue te laten passeren.  

Graag willen we iedereen uitnodigen; speelsters, begeleiders, trainers, 
scheidsrechters etc. om dit heuglijke feit met ons te vieren. Heb je vanaf 4 januari 
1971 tot heden bij Avanti’31 gevoetbald, geef je dan nu op via 
avantidames40@live.nl !!  

We zijn met de damescommissie druk doende om iedereen een persoonlijke 
uitnodiging te sturen, alleen kan het natuurlijk zijn dat we niet meer kunnen 
achterhalen waar iedereen tegenwoordig woonachtig is.  
Dus heb je zin om te komen voetballen of kijken en daarna gezellig in de kantine 
samen te komen, geef je dan nu op! Zeg het graag ook voort aan diegene waarvan jij 
weet dat ze ergens in deze 40 jaar bij Avanti hebben gevoetbald. We hopen op een 
geweldige opkomst en gaan er een mooie avond van maken.  
De aanvang van de wedstrijd is naar verwachting om 19:00 uur.  
Meer info volgt. 

Dus noteer  1 juni 2011 in je agenda en meld je aan op avantidames40@live.nl of  
bel 06-14627330. 
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LEDENMUTATIES 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEDEN: 
 
NVVH42V Dani v.d. Heuvel  Tulpstraat 9   15-02-2005  
NVYH37K Cas Keijzers   Zonnebloemstraat 77 18-06-2004 
LXWR76T Sander Kemps  Schutsboom 27  27-02-1999 
ZSZD797 Mohammed zerbiche Crocushof 4   14-10-2003 
 
 
 
 
 
OUD LEDEN: 
 
 
GMZQ16B Jimmy Tran   21-05-1994 
NTLN478 Sjef v. Uden (erelid)  22-02-1924 overleden 
FJMT839 Ralph v. Heertum  27-11-1989 
MDZV44M Nina Ooms   11-08-1995 
NSDJ32F Karin v.d. Wijdeven  16-03-1981 
LZQC24J Anika v. Gaal  08-12-1989 
NLKD55Y Patrick Raaijmakers 13-10-1970 
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LERC DARTCOMPETITIE  2011 
 

 
Op 7 april waren de halve en de finale partijen. 
 
Na 10 weken darten bleven de beste 4 koppels over. 
Het waren Lieroo, Champions Vinger Vlug en Bertjes Dart Arena. 
 
Na 2 halve finales bleven de 2 sterkste koppels over. 
Het waren Bertjes Dart Arena en de Champions. 
 
Het werd een spannende finale van een zeer hoog niveau waarin  door allebei de 
koppels 180 werd gegooid en een finish van 116. 
De terechte winnaar werd Bertjes dart Arena. 
 
De einduitslag:  
 
   1e  Bertjes Dart Arena  Bert van Engeland / Dave van de Zande 
             2e  Champions   Danny Beekmans / Koen van Engeland 
             3e  Lieroo              Luciën van Lieshout / Jan v. Roozendaal 
             4e  Vinger Vlug         Harold van Houtum / Dennis van der Heyden 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 
 
 

In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 22 maart 

De eerste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Leo v. 
Boxel (34). Bert begon evenals in zijn laatste 2 wedstrijden erg zwak aan de partij, 
waardoor Leo al direct een mooie voorsprong op kon bouwen. Met enkele series wist 
Leo al snel een kloof te slaan, die door Bert in het vervolg van de wedstrijd niet meer 
kon worden gedicht. In slechts 16 beurten maakte Leo zijn caramboles vol en 
behaalde naast de 2 bonuspunten ook een mooi gemiddelde van 2.13. Bert kwam 
niet verder dan 23 caramboles en een gemiddelde van 1.44. 

Hierna kwamen Henk Kanters (26) en Cor Geerts (42) aan tafel. Het leek een kopie 
te gaan worden van de vorige partij. Het was Henk die zeer goed aan de partij wist te 
beginnen en al snel een grote voorsprong had op Cor, die in het begin veel moeite 
had met scoren. Jammer voor Henk was het dat hij zijn goede spel niet kon 
voortzetten en halverwege de partij een inzinking kreeg. Hierdoor kreeg Cor alle 
gelegenheid om terug te keren in de wedstrijd en hij wist de partij zelfs nog te 
winnen. Dat gebeurde in de 24e beurt waardoor Cor uitkwam op een gemiddelde van 
1.75. Henk kwam met 24 caramboles uit op precies 1. 

In de volgende partij tussen Bert v. Alebeek (47) en Jo v. Uden (34) liet nieuwkomer 
Bert zien hoe biljart gespeeld moet worden. In een schitterende partij zonder een 
enkele poedel wist hij in slechts 7 beurten zijn 47 caramboles vol te spelen. Jo, die 
zeker niet slecht speelde, moest toezien hoe ondanks zijn goede spel de overwinning 
overduidelijk bij Bert terecht kwam. Bert kwam uit op een gemiddelde van 6.72. Jo, 
die dank zij een serie van 8 toch nog 14 caramboles maakte, kwam uit op een 
gemiddelde van 2. 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Cor Mooy 
(30). Jos kon door de nederlaag van Bert v. Uden bij een overwinning  zijn 
voorsprong op de standenlijst nog flink vergroten. In het begin van de wedstrijd zag 
het er naar uit dat Jos met verve in die opdracht zou slagen. Jos, die mooi aan zijn 
gemiddelde zat, zag dat Cor in de eerste 8 beurten slechts 8 caramboles wist te 
maken. Na deze 8e beurt kwam de partij echter volledig op zijn kop te staan. Jos zag, 
nadat hij zelf niet tot scoren was gekomen, Cor plotseling een serie van 13 
produceren. Hieruit putte Cor zoveel zelfvertrouwen dat hij de resterende 9 
caramboles in de 10e beurt wist vol te spelen en met deze enorme eindsprint de partij 
verrassend naar zich toe wist te trekken. Cor kwam uit op een gemiddelde van 3, Jos 
die 31 caramboles wist te maken kwam uit op 3.10. 

 
Dinsdag 29 maart 

Op deze inhaaldag werden de volgende wedstrijden gespeeld: 

Als eerste speelden Leo v. Boxel (34) en Henk Kanters (26) tegen elkaar. Het werd 
een eenzijdige strijd die geheel gedomineerd werd door Leo. Van het begin af 



 

speelde Leo zeer geconcentreerd wat hem al snel een grote voorsprong opleverde. 
Henk daarentegen kon geen enkel ogenblik in zijn ritme komen en moest toezien hoe 
Leo de partij naar zijn hand wist te zetten. In slechts 14 beurten maakte Leo de partij 
uit, wat hem ook nog 2 bonuspunten opleverde. Henk kwam niet verder dan 8 
caramboles en een gemiddelde van 0.57. Leo kwam uit op 2.43. 

In de tweede partij kwamen Bert v. Uden (42) en Cor Mooy (30) tegen elkaar uit. Als 
Bert nog kans wilde maken op het kampioenschap dan diende deze wedstrijd 
gewonnen te worden. Het begin zag er voor Bert niet veelbelovend uit. Ook Cor 
begon aarzelend aan de partij. Lange tijd ging de partij gelijk op, totdat Bert een serie 
van 16 wist te maken en daardoor een flink gat sloeg ten opzichte van Cor. Jammer 
voor hem was dat hij voor de laatste caramboles net 1 beurt te veel nodig had om de 
bonus te behalen. Hierdoor mist hij 2 belangrijke punten voor de eindstrijd. Bert 
kwam uit op een gemiddelde van 2.1. Cor bij wie in het laatste deel niets meer lukte 
bleef steken op 0.55. 

In de derde wedstrijd kwam Leo v. Boxel (34) uit tegen Mari Pennings (32). Wat in 
zijn eerste partij van de avond wel lukte, lukte nu helaas voor Leo niet. Geen moment 
kon hij in de wedstrijd komen, waardoor Mari zijn kans greep en met goed spel al 
snel een onoverkomelijke voorsprong wist te nemen. Met een mooie serie besliste 
Mari in de 16e  beurt de wedstrijd en scoorde een mooi gemiddelde van 2. Leo die 
niet verder kwam dan 16 caramboles kwam uit op een gemiddelde van 1. 

Ook in de 4e en laatste partij kwam Mari weer aan de tafel. Nu speelde hij tegen Jo  
v. Uden (34). Het werd een spannende en goede partij, waarin beide spelers tot het 
uiterste gingen voor de overwinning. Het lukte Jo om tijdens de gehele wedstrijd een 
kleine voorsprong vast te houden. Wat Mari ook probeerde, iedere aanval werd 
vakkundig gepareerd door Jo die de partij dan ook winnend wist af te sluiten. Dat 
gebeurde in 15 beurten, waardoor Jo ook nog eens 2 bonuspunten wist te verdienen. 
Jo kwam uit op een gemiddelde van 2.27. Mari scoorde met 32 caramboles 1.73. 

 
Dinsdag 5 april 

De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Bert v. 
Alebeek (47). Ook in deze partij liet Bert zien dat hij een aanwinst is voor onze club. 
Met goed spel wist hij al snel een flinke voorsprong te nemen. Cor, die zeker niet 
slecht speelde, kon het tempo van Bert echter niet volgen en moest toezien hoe Bert 
in de 14e beurt zijn 47 caramboles al weer had volgespeeld. Bert behaalde hiermee 
een gemiddelde van 3.36. Cor die toch nog 30 caramboles maakte kwam uit op 2.14. 

De volgende partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (34) en Jo v. Uden (34). In deze 
wedstrijd was het Leo die al snel een grote voorsprong op wist te bouwen. Mede 
debet hieraan was het wel zeer zwakke spel van Jo in het begin van de partij. Na 9 
beurten had Jo nog slechts 1 carambole weten te maken, waardoor het Leo wel erg 
makkelijk werd gemaakt. Jammer voor Leo was dat zijn zwakke periode aan het eind 
van de partij zat. Hierdoor liep hij de 2 bonuspunten mis die voor hem klaar leken te 
liggen. Maar liefst 7 poedels op een rij waren hier debet aan. Hierdoor kon Jo zich 
enigszins herstellen, waardoor de nederlaag nog enigszins acceptabel was. Leo 
kwam met 34 caramboles in 21 beurten uit op een gemiddelde van 1.61 Jo scoorde 
met 18 caramboles 0.86. 
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De derde partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Bert v. 
Uden (42). In deze partij zou beslist worden wie de nieuwe kampioen van de club 
zou worden. Jos, die er in de tussenstand het beste voor stond, begon in deze 
wedstrijd zeer goed en liet duidelijk merken dat alleen hij recht had op het 
felbegeerde kampioenschap. Met 29 caramboles in zijn eerste 2 beurten sloeg Jos 
gelijk een gat dat voor Bert niet meer te overbruggen was. Met gecontroleerd spel 
wist Jos de partij in slechts 18 beurten winnend af te sluiten en behaalde daarmee 
ook nog 2 bonuspunten. 

Met deze overwinning is Jos de nieuwe kampioen. Namens de gehele 
biljartclub, Jos proficiat met deze mooie prestatie. 

Jos behaalde in deze partij een gemiddelde van 3.61. Bert bleef met 31 caramboles 
steken op 1.72. 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (32) en Cor Mooy 
(30). In deze wedstrijd was het Mari die al snel duidelijk maakte wie er deze avond 
het sterkste was. Met goed spel wist hij al snel een grote voorsprong op te bouwen. 
Cor, die deze avond niet in zijn spel kon komen, moest toezien hoe zijn tegenstander 
steeds verder weg liep. Mari wist de partij in slechts 12 beurten te beëindigen en 
scoorde daarmee een uitstekend gemiddelde van 2.66. Cor, die niet verder kon 
komen dan 10 caramboles, kwam uit op 0.85. 

 
Dinsdag 12 april 

Op deze dinsdag werden de laatste drie partijen van de competitie gespeeld. 

Als eerste werd gespeeld de partij tussen Cor Geerts (42) en Jo v. Uden (34). Het 
werd een lange partij, waarin Jo als eerste een mooie voorsprong wist te nemen, 
maar deze halverwege de wedstrijd door een serie poedels weer in moest leveren. 
Hierdoor ontstond er een spannende slotfase, waarin beide spelers alle kans hadden 
deze laatste wedstrijd te winnen. Het was uiteindelijk toch Jo die als eerste zijn 
caramboles vol wist te maken. Hij deed dat in 28 beurten en behaalde daarmee een 
gemiddelde van 1.21. Cor bleef in zijn laatste partij steken op 40 caramboles en een 
score van 1.43. 

De volgende partij ging tussen Henk Kanters (26) en Cor Mooy (30). Ook in deze 
partij hadden beide spelers veel beurten nodig om hun caramboles te maken. 
Hierdoor kon ook lange tijd niet gezegd worden wie als overwinnaar uit de bus zou 
gaan komen. Ook hier wisselden de prestaties zich snel af. Goede momenten 
werden opgevolgd door meerdere poedels. Het was Cor die in de 27e beurt zijn 
laatste carambole wist te maken en daardoor zijn laatste partij in winst wist om te 
zetten. Hij scoorde hierbij een gemiddelde van 1.10. Henk die tot 21 caramboles 
kwam scoorde een gemiddelde van 0.78 . 

De laatste partij van de competitie werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Mari 
Pennings (32). Het moet gezegd worden, hoe slecht de eerste twee partijen waren, 
hoe sterk werd er in deze wedstrijd gespeeld. Vooral Mari ging furieus van start en 
maakte in zijn eerste beurt al een schitterende serie van 15 caramboles. Bert, die 
zeker niet slecht speelde, kon deze avond het tempo van Mari echter niet bijbenen. 
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Zonder te poedelen stond Mari na 6 beurten al op 31 caramboles en had hij de 
wedstrijd al in dezelfde beurt uit kunnen maken. Helaas miste hij zijn laatste 
carambole, en door een poedel in de volgende beurt moest hij toch nog wachten tot 
de 8e beurt om caramboles vol te maken. Ook Bert speelde een goede partij en wist 
in de 8 beurten toch nog 18 caramboles te maken. Het was echter niet genoeg om 
een ontketende Mari van de overwinning af te houden. De gemiddelden van deze 
partij waren voor Mari precies 4 en voor Bert 2.25. 

 

Hierdoor is de competitie afgesloten, een competitie die mooie wedstrijden en veel 
spanning maar vooral plezier bracht. We hebben in Jos v. Heeswijk een waardig 
kampioen, maar in het nieuwe jaar zal ieder weer gebrand zijn om de titel van Jos 
over te nemen. De resterende tijd zal nu met vrij spel vol gemaakt worden.   
Op 21 mei zal de jaarlijkse feestdag gehouden worden in de kantine.  
 
Namens de gehele biljartclub wensen wij alle sporters bij Avanti de komende weken 
veel succes in hun strijd tegen degradatie of een eventueel kampioenschap.  

 

Hieronder de eindstand van de competitie. 
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12-4-2011
EINDSTAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 23 1394 640 428 15 8 228,85 3,26 65 1
B.v.UDEN. 23 879 765 490 12 10 1 212,33 1,79 42 2
M.PENNINGS. 23 623 795 438 13 9 1 207,03 1,42 32 3
C.MOOIJ. 23 548 790 443 10 11 2 205,40 1,24 30 4
C.GEERTS. 23 830 764 463 10 13 205,19 1,79 42 5
L.v.BOXEL. 23 656 753 422 11 11 1 201,23 1,55 34 6
J.v.UDEN. 23 625 844 460 10 13 193,79 1,36 34 7
H.KANTERS. 23 474 823 502 7 14 2 192,99 0,94 26 8
B.v.ALEBEEK. 8 368 224 122 6 1 1 92,30 3,02 47 9
A.v.LIEMPD. 8 266 275 160 2 6 70,50 1,66 38 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE
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Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de leuke reacties en geschenken 
in verband met de geboorte van onze dochter en zusje Danique. 
  
 
Haico, Corine & Tio 

 

DANKBETUIGING 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

VROUWEN 
 
“ Wat iemand mij onlangs vertelde ... over vrouwen....  
 
Mijn vrouw en ik zaten in de woonkamer terwijl ik zapte met de afstandbediening van 
de tv.  
Ze vroeg: Wat is er op de TV?  
Stof, zei ik.  
Toen is de ruzie begonnen...  
---------------------------  
Mijn vrouw gaf een tip voor wat ze wenste voor haar volgende verjaardag.  
Ze zei: ik wil een nieuwe en hij moet van 0 naar 100 gaan in 3 seconden.  
Ik kocht voor haar een weegschaal.  
Toen is de ruzie begonnen...  
---------------------------  
Mijn vrouw bekeek zich in de spiegel en was niet tevreden met wat ze daar zag.  
Ik voel me verschrikkelijk, ik vind me oud, dik en lelijk.  
Ik heb het werkelijk nodig dat je me onmiddellijk een compliment maakt.  
Ik antwoordde: Je ogen zijn uitstekend.  
Toen is de ruzie begonnen...  
---------------------------  
Mijn vrouw en ik waren op een reünie van oud leerlingen van haar school.  
Een van de aanwezige mannen was compleet dronken en nam het ene glas na het 
andere.  
Ik vroeg mijn vrouw of ze hem kende.  
Zeker wel, zei ze zuchtend, wij zijn lang een koppel geweest  
en toen we uit elkaar gingen is hij beginnen te drinken en is nooit meer gestopt.  
Ik zei: Wie had ooit gedacht dat hij dat nu nog aan het vieren zou zijn.  
Toen is de ruzie begonnen...  
---------------------------  
In de supermarkt vroeg ik mijn vrouw of we de aanbieding van 2 kratjes bier voor 15 
euro zouden nemen.  
Ze zei nee en zonder mijn advies te vragen kocht ze een pot anti-rimpel crème van 
15 euro.  
Ik zei haar dat een kratje bier me veel meer dan de crème zou helpen om haar mooi 
te vinden.  
Toen is de ruzie begonnen...  
----------------------------  
Enkele dagen geleden vroeg ik mijn vrouw waar we heen zouden gaan voor onze 
trouwdag.  
Ergens waar ik lang niet meer geweest ben, antwoordde ze.  
Ik stelde toen voor om naar de keuken te gaan.  
Toen is de ruzie begonnen...  
 
Vrouwen.... Om niets worden ze kwaad.....  
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Puzzel  
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