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VAN DE REDACTIE 
 

 
 

Naast de papieren versie van de Avantikrant is de krant sinds februari 2013 ook 
digitaal te lezen op onze website www.avanti31.nl. 

Vanaf september is de krant alleen nog maar via de website van Avanti te lezen. 
 

Uitsluitend voor diegenen die geen computer met internet verbinding hebben 
bestaat de mogelijkheid om vanaf september een papieren clubblad te ontvangen. 

Het papieren clubblad is dan een gekopieerd exemplaar. 
 

U kunt dit aangeven door onderstaande strook in te vullen en af te geven aan een 
van de redactieleden of bestuursleden.  

 
 

De redactie: 

 
Miranda van Houtum 

Frans en Berlien van Rozendaal 
Bert van Uden 

 
 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AVANTIKRANT 

 
Ondergetekende:  

 

Naam : _____________________________________________ 
 

Adres : _____________________________________________ 
 

heeft geen computer met internet verbinding en wil de “papieren” 
Avantikrant blijven lezen. 

 
 

 
 

Inleveren bij de redactie of het bestuur vóór 1 juni 2013.  

http://www.avanti31.nl/
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VAN DE VOORZITTER 
 

Beste Sportvrienden, 
 

Alle elftallen en 7-tallen zijn inmiddels aangekomen in de laatste fase van de 
competitie van het seizoen 2012–2013. Op dit moment zijn er nog vele teams die 

aanspraak kunnen maken op het kampioenschap. Bij de senioren zijn het 5e, 7e, 
12e en Vrouwen 1 nog steeds in de race, terwijl bij onze jeugdafdeling  A-2, B-1, 

B-2 , C-3, D-1, E-3, E-4 en F-2 nog steeds voor het hoogst haalbare kunnen 
gaan. Het zou toch wat zijn als dit lijstje van teams straks ook werkelijk 

kampioen zou zijn geworden. 
 

Maar er kunnen nog meer mooie dingen gebeuren, wat te denken van ons 
Vrouwen 1 elftal, dat de halve finale van de beker bereikt heeft, en onze A-1 die 

nog een periodetitel kan gaan pakken. 
Vele sportieve successen dus op dit moment voor Avanti. 

Helaas moet ons 2e elftal nog alle zeilen bijzetten om handhaving te bewerk-

stelligen, terwijl ons 1e elftal de competitie zorgeloos kan uitvoetballen met als 
inzet zo hoog mogelijk te eindigen.  

 
Wel zorgelijk is op dit moment de instelling van sommige spelers van onze lagere 

seniorenelftallen. Vaak zonder af te melden laat men het afweten, en laat men zo 
de overige medespelers figuurlijk in de kou staan. Hopelijk kunnen we het met 

z’n allen opbrengen om het seizoen waardig af te sluiten met alle elftallen. 
 

De TC is op dit moment bezig om de laatste details af te ronden omtrent de 
bezetting van de trainers, leiders en overige begeleiding van alle teams voor het 

seizoen 2013-2014 (zie verder in dit clubblad). 
 

Supertrots is Avanti natuurlijk ook op onze enige en echte international Rowanne 
Vroomans, keepster van onze C-1. Onlangs maakte zij haar debuut bij Oranje 

onder de 15 tegen Engeland. 

 
Wie denkt dat na alle competitiewedstrijden het seizoen erop zit, heeft het mis.  

Avanti zal de komende periode bol staan van de activiteiten. Wat te denken van 
de uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs, georganiseerd door 

onze eigen supportersvereniging op 10 mei, de Dorpszeskamp, op zaterdag  
18 mei voor de jeugd van Schijndel, gevolgd door de volwassenen op zondag  

19 mei, de Paragames op 26 mei, de Dukes Trophy op 1 en 2 juni, 24 uurs Hart 
voor Longen op 8 en 9 juni. 
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Dan vinden ook nog de traditionele jeugdtoernooien plaats voor onze D, E en F 
pupillen en voor de C-junioren. 

 

Eigenlijk teveel om op te noemen dus, waarbij we steeds een beroep moeten 
doen op vele vrijwilligers die onmisbaar zijn voor onze vereniging. 

Hiervoor mijn hartelijke dank. 
 

 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
 

 
 

Jack Brus 
Voorzitter 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 

 
Huidige seizoen 

De competitie is in volle gang. Diverse teams bij zowel de senioren als de jeugd 
kunnen een prijs pakken. Andere teams moeten nog hun beste beentje 

voorzetten om in de huidige klasse actief te blijven. De teams, die het betreft, 
wensen wij alle sportieve succes toe! 

 
In deze uitgave van ons clubblad informeren we u graag over de laatste 

ontwikkelingen. Op vele fronten zijn er stappen gemaakt richting het nieuwe 
seizoen. Per groep proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. 

 
Prestatief 

De trainers voor de selectie van het 1e en 2e elftal zijn bekend. Het contract met 
trainer Hans van Es is, zoals bekend, verlengd. Stefan Kastelijn en Peter van den 

Broek (oud 1e elftal speler) gaan samen het trainerschap bij het 2e elftal voor hun 

rekening nemen. Keeperstrainer blijft Richard Schoenmaker. De huidige trainer 
van het 2e elftal, Hans v.d. Broek, gaat Pieter Fransen helpen bij A1. 

 
Bert van de Moosdijk stopt als elftalleider van het eerste team. En dat geldt ook 

voor Sjef Beekmans als assistent scheidsrechter bij het 1e elftal. Deze vacatures 
gaan we de komende weken proberen in te vullen. 

 
Henk Toelen, Anton Schellekens, Hans Langenhuijsen, Marc v.d. Meerendonk en 

Frans v.d Burgt zijn ook het komende seizoen actief in de begeleiding van het 1e 
en 2e elftal, waarbij Anton Schellekens uiteraard breed inzetbaar is voor onze 

vereniging als verzorger. 
 

Recreatief 
We zijn druk bezig om de teams van het recreatieve voetbal voor het nieuwe 

seizoen te formeren (dit zijn nu de teams 3 t/m 13 van het seniorenvoetbal). 

Zodra dit bekend is, zullen we u informeren. Ook de A-jeugd, die overkomt en 
niet in aanmerking komt voor een selectie van het 1e en 2e elftal, gaan we zo 

goed mogelijk begeleiden. 
 

De trainers voor het recreatieve voetbal voor het nieuwe seizoen zijn bekend: 
 Dinsdag Mari Venrooij 

 Donderdag Bertie Havinga of Rick v.d. Hoogenhof (dit gebeurt in goed 
onderling overleg) 
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Vrouwen en meisjes 

Robert Creusen zal in het nieuwe seizoen de trainer van het vrouwenteam zijn. 
Dit was ook al langer bekend. 

Verder zijn we bezig samen met de jeugdcommissie om te kijken of het mogelijk 

is een meisjesteam op te zetten. Beleid is, dat we talentvolle jeugdspeelsters zo 
lang mogelijk in de jeugdselecties te laten spelen, als ze dat zelf natuurlijk ook 

willen. Daarnaast proberen we een meisjesteam te krijgen. Meisjesvoetbal is in 
Nederland de snelst groeiende sport en daar moeten we ook van profiteren. Alles 

gebeurt natuurlijk in zo goed mogelijk overleg.  
 

Jeugd 
Onze coördinatoren van het jeugdvoetbal hebben het kader van alle jeugdteams 

voor het nieuwe seizoen al zo goed als rond. Dit is in handen van Hans van Es in 
goede samenwerking met Henk Broks. Komend seizoen zal ook Marcel 

Verhoeven, de huidige trainer van de A1, hier nauw bij betrokken zijn. De 
coördinatie van de F-Pupillen is al jarenlang de verantwoordelijkheid van Jo 

Toelen. 
Hieronder volgt wat er nu bekend is: 

A1 Pieter Fransen, Hans v.d. Broek, Geert v.d. Oetelaar, Anton Schellekens en 

Piet van Vorstenbosch. 
A2 Ted van Gestel, Hans Langenhuijsen en Mark v.d. Steen.  

A3 Herbert v.d. Broek en André Danklof (dit team onder voorbehoud) 
B1 Jeffrey Creusen, Rien de Laat en Hans van Roy 

B2 Roy v.d. Steen, Harm v.d. Pol en Peter Verhoeven 
C1 Henry van Doornik, Frank v.d. Boogaard en Gijs v.d. Boogaard 

C2 Aron van Balveren, Kevin Bax, Sjef Beekmans en John van Uden 
C3 Paul Ligtenberg, Hans Koenen en (vacature)  

D1 Ron van Heeswijk, Hans v.d. Besselaar en Mark v.d. Meerendonk 
D2 Stefan Brouwers, Mark v.d. Heijden en Harold van Houtum 

D3 Lars van Houtum, Peter Sanders en Rico Sanders 
E1 Geert van Heeswijk, Sjef Beekmans en Jan van Engeland 

E2 Henk Broks, Tom Kemps en Joep van Vorstenbosch 
E3 Wim v.d. Boogaard, Mark v.d. Meerendonk en Marcel Welte 

E4 Maikel v.d. Braak en Walter Franssen 

E5 Berend Arts en Jordie Hellings 
F1 Jelmer Broks, Peter Ligtenberg en (vacature) 

F2 Dirk v.d. Sangen, Ton Zandbergen en (vacature) 
De rest en/of eventuele wijzigingen bij de F-pupillen volgen nog. 

 
Scholing 

Maandag 22 april is de laatste dag van de cursus pupillentrainer (geweest). 20 
cursisten hebben zich opgegeven, waarvan maar liefst 8 van onze vereniging.  

Wij zijn zeer blij met de deelname van 8 eigen jeugdtrainers en hopen, dat ze de 
cursus met goed gevolg hebben afgelegd. Daarmee krijgen we nog betere 
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jeugdtrainingen en dat betekent ook een nog betere scholing van onze 

jeugdvoetbal(st)ers. 
 

Op vrijdag 5 en 19 april organiseerden we samen met onze clubcoach bij de 

KNVB, Joop Oosterveld, coachavonden voor onze trainers. Ook trainers en clubs 
uit onze regio waren hiervoor uitgenodigd. Thema van deze 2 avonden was: 

“Hoe zet ik een juiste structuur en een goede organisatie van een 
training op, waardoor ik het meeste rendement uit de training haal?” 

 
Ook in het nieuwe seizoen zullen we samen met Joop en de KNVB weer een 

aantal avonden organiseren. Alles met als doel om er samen beter van te worden 
en daarmee ook onze jeugdvoetballers en –voetbalsters. Binnenkort gaan we een 

nieuwe planning maken. 
 

Henk Broks geslaagd voor KNVB technisch jeugdcoördinator! 
Woensdag 16 april is Henk Broks onder het trotse toeziend oog van een aantal 

Avanti-leden geslaagd voor de belangrijke functie van technisch jeugdcoördinator. 
De KNVB ziet als de belangrijkste taken van de technisch jeugdcoördinator: 

 Uitvoeren technisch beleid 

 Organiseren van voetbalactiviteiten 
 Afspraken bewaken zoals deze zijn vastgelegd in het jeugdvoetbal 

beleidsplan 
 Evalueren van het functioneren van (beginnend) kader 

 Werving en behoud van jeugdkader 
 Organiseren en begeleiden van voetbalactiviteiten 

 Stimuleren van kader om scholingen te volgen 
 Begeleiden van kader op het gebied van training en coaching 

 
Henk: namens heel Avanti ’31 PROFICIAT!!!  

Veel succes met de verdere invulling van jullie functies, samen met Hans van Es, 
Marcel Verhoeven en Jo Toelen. 

 
 

 

 
Technische Commissie
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!! 
 

 
Vandaag liepen wij een van onze Avantianen tegen het lijf achter een van de 

doelen op onze grasvelden. Het bijzondere aan deze knaap is dat zowel de ouders 
als de andere nabije familieleden, ja zelfs zijn tegenover hem wonende Opa Cor, 

totaal niets met voetbal te maken hebben. Het frappante is dat alle neefjes en 
nichtjes echte sporters zijn. U ziet dat voetbal niet altijd perse in de familie  

aanwezig hoeft te zijn. 
Laten wij maar snel beginnen met deze altijd goedlachse knaap. 

 
 

            Mag ik mij even voorstellen : 
 

  Ik ben : Emiel  van Heesch 
  Ik ben   11  jaar 

  School   :    Kwekkeveld 

  Ik voetbal in:  D - 3 
 

 
 

2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:  toen ik 6 jaar was 
 

3. In welk team kwam je toen:  omdat ik nogal groot was, 
 moest ik naar de F-4 

    Wie was toen jouw trainer/leider:   dat weet ik niet meer 
                                                               

4. Wat vind je leuk aan het voetballen:    het plezier, winnen en 
         doelpunten maken                                               

 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:    rechts achter 

 

6. Welke is jouw favoriete club:            P.S.V. 
    van welke voetballer ben jij een grote fan:  Ronaldo (Real Madrid) 

 
7. Hou je ook van muziek en van welke:   de muziek van nu 

 
8. Naar welke programma’s kijk je het meest op t.v.: de leuke dingen, net wat er 

           op t.v. is 
                                               

9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden op T.V.: jazeker 
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10. Wat was tot nu toe het leukste,                                

wat je bij Avanti hebt meegemaakt:            het kampioenschap bij de  
 F-jes en het kamp op het  

 einde van het seizoen 

11. Heb je ook vriendjes/ vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                Geon v. Heertum, Dirk 

         Teeuwen en Lucas v. Geffen 
 

12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:     eigenlijk alles 
 

13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:           niks, alles gaat goed 
 

14. Waar heb je tijdens een  
wedstrijd een hekel aan:                              als men vanaf de zijkant  

 steeds maar staat te roepen 
(beste mensen, dat horen wij nu iedere keer  

van onze jeugdige voetballertjes.  We gaan nu afspreken  
dat wij dat niet meer doen, alleen de leiders trainers  

geven aanwijzingen) 

 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  

wel eens heel boos maken:                ja, als ik iets fout doe en ze  
 mopperen dan op mij 

                                                                                                   
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 

      op gewoon gras of  kunstgras:                       op gewoon gras 
                                                                                                  

17. Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                         jazeker        

       en wanneer/waarom:                als ik op mijn donder krijg 
 terwijl ik helemaal niets heb 

 gedaan 
 

18.  Wat doe het liefste  op de computer:  spelletjes en muziek luisteren 

 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 

worden volgens jou:                                    ik vind dat wij bij onze D-3 
 teveel spelers hebben, en dit 

 zou eigenlijk moeten 
 veranderen. Dit is niet leuk 

 meer 
 

20. Wordt  Avanti 1  dit seizoen kampioen:  ik hoop van wel, maar denk 
         het niet 
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21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
      van Nederland:      ik hoop PSV maar denk AJAX 

 

22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: nee 
 

23. Heb je nog meer familieleden  
die aan voetbal doen:  mijn broer Stijn, mijn neefjes 

 Cas v. Heesch, Jeroen en 
 Teun v/d Sangen en Nick, 

 maar die voetbalt bij Irene 
 

24. Wat wil je later worden:                   ik wil een eigen bouwbedrijf 
         beginnen 

 
25. Ken jij,  behalve je eigen leiders,  

      nog meer mensen bij Avanti, die zich inzetten  
      voor de jeugd, en noem er (buiten mij om)  

      eens 5 op:                                          Rico Sanders, Lars v.   

         Houtum, Joep v/d Vorsten- 
         bosch,  Astrid en Danielle  

         van de J.C. 
 

26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  

       die bij Avanti voetballen:    doe allemaal goed je best 
 

27. Heb je nog een allerlaatste opmerking:     nee 
 

 
Emiel, bedankt dat jij even de tijd voor ons wou nemen en voor jouw team, 

ondanks het teveel aan spelers, toch heel veel succes. 
 

 

 
Jo Toelen   
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Beste mensen, 

 
Op zaterdagmorgen 4 mei a.s. hebben wij ons mini toernooitje. 

Als U benieuwd bent hoe deze kleinen knapen het spelletje beleven, moet U maar 

eens komen kijken. 
Zo onbevangen en altijd tevreden, of ze nou winnen of verliezen, ze hebben er 

nog geen erg in. 
 

Aan dit toernooitje doen mee:  Avanti,  B.M.C.  Heeswijk  en  WEC. 
 

 
Jo Toelen 
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Spelers, leiders en trainers van Avanti, 

 
 

Het seizoen 2012/2013 loopt alweer bijna ten einde en zoals ieder jaar 
organiseert de supportersvereniging ook dit jaar weer de 

 
 
 

 
 
 
 

De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden op vrijdag 10 mei 2013 en begint 

om 19.00 uur. 

 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal om 18.00 uur wederom een training 

worden verzorgd voor alle E-en F pupillen en de mini's. 
 

Zoals gebruikelijk proberen we weer een prominent uit de voetbalwereld te 
strikken om de prijzen uit te reiken. Wie dit is blijft nog even de vraag. 

 
We hopen jullie allemaal te zien op vrijdagavond in de kantine op het sportpark. 

 
TOT DAN  ! 

 
Supportersvereniging 

SV Avanti ‘31 
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ACTIVITEITEN EINDE SEIZOEN 2012–2013 
 

 
 4   Mei   Voormiddag Mini toernooi F. 
 
 5   Mei   Laatste officiële competitie ronde 
 
 6   Mei   Captainavond Jeugdzeskamp 
 

 10  Mei   Sportiviteitsprijsuitreiking 
 
 11  Mei   E plus F Toernooi 
 
 17  Mei   Muziekavond in de tent paragames 
 
 18  Mei   Jeugdzeskamp 
 
 19  Mei    Zeskamp 

 
 25  Mei   D plus C Toernooi 
 
 26  Mei   Paragames 
 
 31  Mei   E plus F voetballen tegen de moeders 
 
 1   Juni   Dukes trophy 
 
 2   Juni   Dukes trophy 

 
 8   Juni   24 uurs toernooi en wandelen 
 
 9   Juni   24 uurs toernooi en wandelen 
 
 7   Juli   Vrijwilligersmiddag 
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EUROSPORTRING ACTIEF IN POLEN:  

 
zeer interessante tarieven voor  

Nederlandse teams! 
 

 
Iedereen kent natuurlijk Duke’s Trophy, het internationale voetbaltoernooi, dat 

wij samen met EuroSportRing begin juni bij Avanti ’31 organiseren.  
Zelf ben ik sinds kort toernooicoördinator bij EuroSportRing.  

 
Voor het eerst in de geschiedenis van EuroSportRing zal er in Polen (in Wroclaw 

om precies te zijn) een toernooi worden georganiseerd. Midden in de zomer, dus 
goed weer is (bijna) een garantie. Het toernooi is van 18 t/m/ 20 juli a.s.  

 
De organisatie wil erg graag teams uit West-Europa verwelkomen en om het 

extra interessant te maken, worden er scherpe tarieven aangeboden voor 

deelname inclusief overnachting in een school en eten. Voor vervoer kan gekozen 
worden. 

 
Zie de folder op de volgende pagina voor meer informatie over dit eerste toernooi 

in Wroclaw Polen.  
 

Heb je interesse of wil je meer weten, bel of mail me! 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

 
Vincent de Vroomen 

 

06-20133311 
Mail vincent@devroomen.org 

 
 

mailto:vincent@devroomen.org
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VERJAARDAGEN IN MEI 
 

 
 

 

 
01  mei Pieter Fransen 

04 mei Gijs v.d. Boogaard 
  Bart v. Schaaijk 

  Davy Verhagen 
05 mei Willy Hoogaars 

  Kaïn van Osch 
06 mei Jeremy Ebbenn 

  Body Gevers 
  Glenn v.d. Hurk 

  Ilse Pollen 

  René v. Prooijen 
  Chiel Smits 

07 mei Dennis Schippers 
  Remco Spierings 

  Dirk Teeuwen 
08 mei Angela v.d. Heijden 

  Ian Netten 
09 mei Roel v. Houtum 

10 mei Claudia de Laat 
11 mei Zora Bektjan 

  Bert v. Uden 
12 mei Tim de Laat 

  Ivar Ebben 
13 mei Henk v.d. Ekart 

  Adrie Hellings 

  Rens v.d. Pol 
15 mei Jens v. Boxtel 

  Eric Wagenaars 
16 mei Stan v.d. Broek 

  Jan v. Roozendaal 

17 mei Neal Bolwerk 
  Sjors Theuns 

18 mei Rutger Hussaarts 
  Niels v. Lieshout 

19 mei Kevin v.d. Mosselaer 
  Stijn Smits 

  David Viva 
20 mei Mark Stabel 

21 mei Lis Teeuwen 

22 mei John Kools 
  Jet Schellekens-Kanters 

23 mei Haico Heesakkers 
  Martin v. Heeswijk 

  Tom v.d. Moosdijk 
24 mei Tijs v. Geffen 

26 mei Menno Geerts 
  Yannick Koenen 

  Marcel Verhoeven 
27 mei Max v. Heeswijk 

  Stefan Schevers 
28 mei Robert Creusen 

  Henk Kanters 
  Bas Meijerman 

30 mei Maikel v.d. Brand 

  Werner Kessler 
  Wil de Laat 

31 mei Ton der Kinderen 
  Nick de Laat 
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LEDENMUTATIES 
 

 
 

 
 

  

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 

PTSD642 Yourie Schellekens Van Doorenstraat 46 21-1-2003 

PTYZ235 Neal Bolwerk Karel Doormanstraat 65 17-5-1990 

PVML49L Thijs Koot Jan van Galenstraat 68 28-8-2006 

PVML56L Tieme Schellekens Emmalaan 18 12-3-2008 

MMZF84J Tycho Bayens Rozenplein 16 14-9-2004 

 

 
 
 

 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

GNKB33F Nick Smulders 10-6-1996 

PLWZ48G Demi Tolk 17-2-2006 

GKNK27F Beau Smits 1-11-1994 

MHWK33K Moniek Wondergem 13-5-1996 

FYNZ03D Haris Karaosmanovic 29-3-1994 

BXWF688 Paul van Gorkum 16-5-1989 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 

 
Naam:       Niels Heestermans   

        
Leeftijd:       17 jaar  

   
Woonplaats:      Schijndel     

  
In het dagelijks leven:     Student     

  

Elftal:       A1      
 

Positie:       Laatste man     
 

Hoe lang voetbal je al?:    11 jaar      
 

In het veld heb ik een hekel aan:   Spelers die overal over zeuren als ze 
       niet kunnen winnen. 

 
Zou graag willen voetballen met:   Ons pap 

   
Waarom:       Kijken of hij zijn praatjes over zijn 

       voetbaltalent van vroeger ook waar 
       weet te maken.   

        

Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31?:   Communicatie   

         
Andere hobby’s?:     Uitgaan      

 
Wat wil je tegen je trainers/leiders  

zeggen?:       Wanneer is het teamfeest van ons 
       elftal?  

        
Maak me wakker voor:    Niks, ik heb m’n slaap hard zat nodig.

        
Nooit meer:      Scoren met m’n neus.   

    
 

Met een miljoen ga ik:     Rustig aan doen.   

    
Toekomstplannen:     Iets in de sport.    
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Hoe ver ga je komen met je team:  Promotie via de nacompetitie  
 

Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven:   Als we allebei flink zat zijn.   

        
Heb je een vraag aan degene die van  

jou de balpen krijgt ?:     Wanneer ga je eindelijk een keer 

       heersen in de kantine?   
  

Aan wie speel jij de balpen door?:   Chris Steenbakkers  
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Interview          
___________________________________________________________________                                                    

Steff van Kaathoven 
Steff van Kaathoven (20) staat al het gehele seizoen onder de lat bij 
het eerste elftal van Avanti’31. Waar vorig jaar Nick Teulings nog 

veelal eerste doelman bleek, krijgt nu hij de kans zich te bewijzen. En 
het moet gezegd, deze kans heeft de 20-jarige goalie met beide 

handen aangegrepen. Hoewel hij in de blessuretijd de 1-2 nog moest 
toestaan afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Erp, kan de 

conclusie worden getrokken dat Steff van Kaathoven een sterk seizoen 
doormaakt. TEKST: REMKO NOOIJEN 

 
 

 

 

Titelkandidaat Erp kwam op bezoek, niet de minste tegenstander. Hoe 
lagen de kansen? 

Je zag aan alles dat we deze wedstrijd wilden winnen, er werd strijd geleverd 
en duels werden gewonnen.  Kortom, iedereen wilde voor elkaar werken. We 

gaven daarbij zelf heel weinig weg en creëerden meer kansen dan Erp, zuur 
dus dat je de wedstrijd dan toch nog verliest.  

 
Jullie kwamen nog netjes op een 1-0 voorsprong. Hoe? 

Er was bij Erp slordig balverlies op de linkerflank, waardoor Fabian Koenen 
door kon komen naar de rechtsbuitenpositie, die de bal precies op maat gaf op 

Geert van Heeswijk. Geert schoot de bal vervolgens knap in de lange hoek 

binnen.  
 

 

“Er valt dit seizoen niets meer te halen, maar we gaan er 

alles aan doen om alle overige wedstrijden tot een goed 

einde te brengen”. 
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Was het verdiend dat daarna de gelijkmaker viel? 
Erp creëerde vrij weinig grote kansen, dus op dat moment vond ik de 

tegentreffer zeker niet terecht. De scheidsrechter floot voor een overtreding op 
20 meter van het doel, terwijl er vrijwel niets aan de hand was. Die trap werd 

onderweg van richting veranderd en belandde zo in de rechterbovenhoek.  
 

Lang zag het er naar uit dat er een mooi punt aan het duel 

overgehouden zou worden. Toch wist Erp in de slotminuten de volle 
drie punten nog op te eisen. Wat gebeurde er? 

Het was een schot van net buiten de 16-meter die ik laat aan zag komen door 
het zicht dat verminderd werd door spelers die er nog voor stonden. Ik maakte 

hierbij de verkeerde beslissing en wilde de bal in tweede instantie pakken, 
waar ik hem waarschijnlijk beter had kunnen wegstompen. De tegentreffer 

kwam hard aan, vooral omdat we zelf de kansen niet wisten te benutten. En 
dan weet je wat er kan gebeuren in de voetballerij, dan valt ie vaak aan de 

andere kant. Heel zuur natuurlijk. In de kleedkamer overheerste er vooral 
ongeloof, boosheid en teleurstelling.  

 
Hoe zie je de rest van het seizoen tegemoet? 

Er valt dit seizoen niets meer te halen, maar we gaan er wel alles aan doen om 
alle overige wedstrijden tot een goed einde te brengen. Om te beginnen 

komende zondag tegen Rhode, daar hebben we zeker wat recht te zetten na 

de ruime nederlaag in eigen huis.  
 

 
 
(Woorden werden werkelijkheid, want Avanti won knap met 0-1 van Rhode).   
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Interview 
___________________________________________________________________                                              

Dennis Verhagen 
Het is nog maar zijn eerste seizoen in de selectie van Avanti’31. Waar 
Dennis Verhagen (19) vorig jaar nog het doel verdedigde in onze A1, 

deed hij dat in de voorgaande jaren in het shirt van RKSV Schijndel. 
Momenteel is Dennis eerste keus onder de lat van het tweede elftal. In 

dit stuk gaat hij in op de verloren wedstrijd tegen OSS’20, een 
wedstrijd die veel gezichten kende (5-2). TEKST: REMKO NOOIJEN 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het tweede geplaatste OSS’20 stond op het programma. Hoe begonnen 
jullie aan de wedstrijd? 

We begonnen redelijk. Maar toen OSS’20 de eerste goal vrijwel uit het niets 
scoorde, kwamen er veel irritaties op wat ten kostte ging van ons spel. Al snel 

daarna vielen de 2-0 en de 3-0, doordat we teveel ruimte weggaven op het 
middenveld. Zij creëerden telkens een overtal situatie, waardoor het moeilijk 

werd dit te verdedigen. OSS’20 had veel ervaren spelers die daarmee wel om 
weten te gaan.  

 
 

 

“Als we de koppen met z’n allen weer omhoog steken en 

laten zien wat we kunnen, dan kunnen we degradatie nog 

gemakkelijk ontlopen. Maar we moeten het wel met z’n 

allen doen.” 
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Jullie gingen met een 3-0 achterstand de rust in. Het is moeilijk om in 
de tweede helft de wedstrijd nog volledig om te buigen, toch kwamen 

jullie na de rust weer snel op 3-2. Een comeback leek aanstaande. 
Kwam het geloof weer terug? 

We hebben in de rust elkaar wat moed in gesproken en toch geprobeerd er nog 
het beste van te maken. Het is natuurlijk lastig om terug te komen als je 3-0 

achter staat maar we wilde de schade zo klein mogelijk houden. Uiteindelijk 

betaalde het zich uit in twee knappe doelpunten, waardoor de spanning weer 
terug in de wedstrijd leek te komen. Helaas kantelde daarna de wedstrijd 

weer.  
 

Zo snel dat jullie bijna weer gelijk kwamen, zo snel nam OSS’20 ook 
weer afstand van jullie. Waar lag dat aan volgens jou? 

Daar heb ik niet echt een duidelijke verklaring voor. Misschien dat we er  te 
gemakkelijk over dachten en weer gaten lieten vallen op het middenveld. Uit 

de omschakeling zag je dat OSS’20 gevaarlijk kan zijn en dat wij op dat gebied 
nog wel wat te leren hebben. Scherpte, met name in verdedigend opzicht, brak 

ons open. De teleurstelling na de wedstrijd was enorm, omdat we het gevoel 
hadden dat we terug konden komen in de wedstrijd. Deze teleurstelling uitte 

zich uiteindelijk in irritaties in de kantine.  
 

Hoe kan het team volgens jou de goede weg weer inslaan?  

We moeten positiever worden naar elkaar. Aan dat geschreeuw en negatief 
gecoach naar elkaar op het veld heb je helemaal niks. We moeten het de 

laatste paar weken laten zien op een andere manier. We krijgen nog drie 
teams tegen die onder ons staan. Als we de koppen met z’n allen weer omhoog 

steken en laten zien wat we kunnen, dan kunnen we degradatie nog 
gemakkelijk ontlopen. Maar we moeten het wel met z’n allen doen.  
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Noud en ik zijn al heel wat jaartjes bij verschillende vrijwilligers op bezoek 
geweest in verband met Sportret. We zijn echter nog nooit bij een koninklijk 

gezelschap op bezoek geweest. Binnen Avanti hebben we namelijk een prins 
en een prinses in ons midden. Misschien dat de meesten van u dat niet zullen 

weten. Ze blijven prins en prinses tot januari 2014. Maar hierover later meer. 
Met de prinses hebben we een leuk gesprek gehad. Zij was op de 

jaarvergadering van de supportersclub tot supporter van het jaar gekozen: 
 

 

ASTRID BRUS 
 
Astrid is 42 jaar oud en gehuwd met Jack Brus. Ze hebben 3 kinderen: 

Renzo, 19 jaar en spelend in het eerste elftal van Avanti, Mauro, 18 jaar 

die voetbalt in A1, en Joucke 16 jaar, die op zondag helpt in de catering bij 
Avanti en de ontvangst van de scheidsrechter.  

Astrid is geboren in de Vosseneind op den Boschweg. Ze heeft twee zusjes 
en drie broers. Haar zus Germa is getrouwd met Hans van Es, onze 

hoofdtrainer. Haar broer Dennis is de enige van haar broers die heeft 
gevoetbald bij Avanti. Dennis heeft wel gevoetbald, maar is al vroeg 

gestopt.  
 

Na de lagere school is Astrid naar de toenmalige huishoudschool 
gegaan. 

“Ik ben daarna bij de Hema gaan werken. Later ben ik bij Van den Akker 
kantine gaan werken. Dat was een bedrijf in beheer- en portiersdiensten, 

wat later is overgenomen door Hutten. Later heb ik nog een middenstands-
opleiding gedaan.” 

 

Astrid is al vroeg bij Avanti terecht gekomen. 
“Ik ben als zovelen bij Pietje Brus begonnen. Ik voelde me toen niet 

aangesproken als Pietje riep “mannen, aon de gaes”. Vond het wel een erg 
leuke tijd. Ik heb zelfs nog ooit de sportiviteitsprijs gewonnen, die 

uitgereikt werd door Ignace van Swieten, een topscheidsrechter in die tijd. 
Marij van der Heijden en Digna van Zoggel waren leiders van mijn elftal. 

Andere leeftijdsgenoten waren Diana Steenbakkers, Hetty van Kampen, 
Fiona van der Heijden en Yvonne en Irene van Zoggel. Ik ben begonnen als 

keepster en later heb ik op verschillende plaatsen in het elftal gespeeld. Ik 
moest op een gegeven moment een jaar eerder naar de dames. Het 

leeftijdsverschil tussen mij en de vrouwen van de dames was te groot. Ik 
ben uiteindelijk ook gestopt. Ik heb daar wel spijt van gehad.” 



 

 25 



 

 26 

Nu ze met de voorzitter van Avanti is getrouwd, zal ze wel vaak 
naar het voetbal gaan kijken. 

“Ik moet zeggen dat ik voor ik Jack leerde kennen ook al vaak op het 
Avanti terrein was te vinden. Ik ging vaak met een stel vriendinnen naar 

het eerste elftal kijken. Ik denk dat ik vanaf mijn jeugd alle thuis-
wedstrijden van het eerste heb gezien. Vaak ging ik met Diana en Hetty en 

daar kwamen we dan de andere meiden/dames van het elftal tegen. Ik 

ging op zaterdag al met onze Dennis mee naar het voetballen. 
Toen onze Renzo en Mauro gingen voetballen was ik vanzelfsprekend ook 

op zaterdag op de Avanti velden aanwezig.. Dat ik gekozen ben als 
supporter van het jaar was voor mij erg verrassend, maar ik vond het wel 

erg leuk. 
 

De voorzitter van de supportersclub Gerard van Houtum motiveerde 
de verkiezing van Astrid tot supporter van het jaar als volgt: 

“Astrid is altijd in positieve zin te vinden op sportpark de Molenheide, zowel 
bij de verrichtingen van haar zonen in A1 en het 1e elftal, als bij de neven-

activiteiten waar Astrid behulpzaam bij is.” 
 

Nu haar man Jack voorzitter van onze vereniging is, zal Jack wel 
vaker van huis zijn leek ons. 

“Jack is inderdaad druk met het voorzitterschap, en minder thuis, maar ik 

ga vaak mee en dan valt het allemaal wel mee. Ik ga op donderdagavond 
samen met mijn twee zussen Germa, Christa en onze dochter Joucke bingo 

spelen, wat bij de LOS wordt uitgezonden. Daarna ga ik Jack ophalen in de 
kantine van Avanti. Vind het ook wel leuk om daar een aantal Avantileden 

te zien. Verder gaan we nu elke avond een stuk met de hond wandelen en 
kunnen we bijbuurten.  

 
De hoofdtrainer van Avanti, Hans van Es, is de zwager van Astrid en 

Jack. 
“Dat geeft geen problemen omdat er goede afspraken zijn gemaakt.” 

 
Als hobby’s heeft Astrid wandelen, tv bingo, katholieke 

vrouwenorganisatie, welke fiets- en wandeltochten organiseert 
alleen voor vrouwen, sauna, culinaire dingen en last but not least 

carnaval. 

“Afgelopen carnaval is Jack prins carnaval geweest in Eerde en we hebben 
daar zoveel plezier gehad. Een ervaring om nooit te vergeten. Het voelde 

echt als een warm nest. Iedereen kent iedereen en in zo’n kleine 
gemeenschap leeft carnaval nog echt. Carnaval is mooi tijdens de 

winterstop, maar voetbal kijken is mijn grootste hobby. 
 

Aan Jack vroegen we de goede en slechte eigenschappen van 
Astrid. 

Volgens Jack  zijn de goede eigenschappen van Astrid dat ze voor iedereen 
klaar staat en dat niet alleen in haar gezin, maar overal. Ze is zorgzaam en 

belangstellend. 
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Slechte eigenschappen heeft Astrid niet volgens hem. 

 
 

Hierna legden we Astrid nog de volgende vragen voor: 
 

Waar erger je je aan     Niet aan afspraak houden 

 
Als je het voor het zeggen had in Nederland   Ziektekosten goedkoper 

 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Geweld in uitgaansleven 

 
Naar welke internetsite surf je het meest Trollbeads 

 
Auto        Renault 

 
Beste trainer      Ron van Heeswijk en Toine 

        v. Uden 
 

Stad        Barcelona 
 

Jeugdidool       Patrick Swayze 

 
Moeilijkste beslissing ooit    Samenwonen net nadat mijn 

       moeder was overleden. 
 

Makkelijkste beslissing ooit    Trouwen met Jack 
 

Hoogtepunt       Prins en prinses carnaval 
 

Dieptepunt       Overlijden van mijn moeder 
 

Politieke voorkeur     S.P. 
 

Tijdschriften      Margriet 
 

Televisie       TV Oranje 

 
Beste muziek      Nederlandstalig 

  
Beste film       Dirty Dancing en North and   

        South 
 

Beste boek       Komt een vrouw bij de 
        dokter 

 
Eten        Tapas 
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Drank       Alcoholvrij wijntje 
 

Acteur en actrice      Patrick Swayze en Carice v.  
        Houten 

 
Vakantie       Tenerife 

 

Met wie zou je graag een avondje gaan stappen De dansmama’s 
 

Welke club en speler heeft je voorkeur in de  
eredivisie       PSV en Mertens  

 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op tv René van der Gijp 

 
 

 
Astrid, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en we hopen je nog vaak op 

en rond de voetbalvelden van Avanti te zien. 
 

 
 

 

 
 

   Noud Bouwmans 
 

   Frans van Rozendaal 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…. 
 

 
 

In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 

 
Dinsdag 26 februari. 

 
De eerste partij van de avond tussen Jos v. Heeswijk (70) en Bert v. Uden (42) 

was tevens de belangrijkste. Jos kon in deze wedstrijd nl. het kampioenschap 
grijpen. Zijn voorsprong op de rest van de vereniging was dermate groot dat 

Jos aan enkele punten al genoeg had. Hij slaagde dan ook met vlag en wimpel 
voor deze opdracht. En zoals het een echt kampioen betaamt, wist Jos ook 

deze partij winnend af te sluiten. Jos won de partij in 21 beurten met een 
gemiddelde van 3.33. 

Bert speelde de gehele partij onder zijn niveau, maar wist in zijn nabeurt met 
een serie van 12 de nederlaag nog enigszins dragelijk te maken. Hij kwam met 

35 caramboles uit op een gemiddelde van 1.66. 
 

Jos v Heeswijk Kampioen 2012/2013 
 

Jos namens de gehele club van harte gefeliciteerd. 
 

 
In de tweede partij van de avond speelden Bert v. Alebeek (55) en Cor Geerts 

(42) tegen elkaar. Ondanks dat de druk van de ketel was speelden beide 
spelers een matige partij. Wel bleef het tot het einde spannend. De wedstrijd 

eindigde tenslotte in de 27e beurt in een remise. Bert behaalde een gemiddelde 
van 2.04 en Cor scoorde 1.56. 

 

In de partij tussen Bert v.d. Greef (30) en Leo v. Boxel (36) wist Bert aan het 
langste eind te trekken. In 20 beurten wist hij de partij winnend af te sluiten. 

Leo kwam niet verder dan 23 caramboles, waardoor de gemiddelden van beide 
spelers uitkwamen op 1.50 voor Bert en 1.15 voor Leo. 

 
De laatste partij van deze competitie werd gespeeld door Henk Kanters (22) en 

Cor Mooy (36). Ook dit werd geen al te beste wedstrijd. Het was uiteindelijk 
Henk Kanters die de zege naar zich toe wist te trekken. Hij deed dat in 23 

beurten, waardoor zijn gemiddelde uitkwam op 0.96. Cor speelde een van zijn 
zwakste wedstrijden en kwam niet verder dan 18 caramboles en een 

gemiddelde van 0.78. 
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24 uurs voetbaltoernooi voor 
Hart voor Longen 

 

Beste teams van Avanti, 
 

Ongetwijfeld hebben jullie de afgelopen maanden al gehoord dat er op 8 en 9 
juni bij Avanti voor het goede doel “Hart voor Longen” een 24 uur voetbal- 

toernooi wordt gehouden. Hiervoor zouden wij jullie ook graag willen 
uitnodigen. 

 
Omdat het voor het goede doel is, vragen we een sponsorbedrag per wedstrijd. 

Voor de jeugd vragen we 25 euro per team per wedstrijd, terwijl we voor de 
senioren en dames 50 euro vragen.  

Het liefst hopen wij dat jullie zelf een tegenstander vinden. Zo niet, dan horen 
wij graag van jullie tegen wie je graag zou spelen.  

De wedstrijden worden gespeeld op het kunstgrasveld en duren normaal 
gesproken een heel uur.  Je mag ook een half uur spelen en ook als je wilt op 

een half veld !  

 
Als je op de Avanti site kijkt en het logo Heb Hart voor Longen aanklikt, kun je 

je team aanmelden en ook de voorkeurtijd van voetballen opgeven. Tevens 
kun je je team voorstellen op de site van Hart voor Longen, op je eigen 

teampagina, en bijvoorbeeld vermelden waarom je meedoet. 
 

Naast het voetballen wordt er ook 24 uur lang gewandeld en 24 uur lang is er 
een gezellige kraampjesmarkt met 24 uur lang live muziek. 

”Alles gebeurt in en rondom ons Avanti Sportpark. 
 

Kijk voor meer info ook op de site: www.hebhartvoorlongen.nl 
 

Voor meer info kun je ook contact opnemen met Jan Hellings 06 13258514. 

http://www.hebhartvoorlongen.nl/
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 DORPSZESKAMP KOMT SNEL NADERBIJ !! 
 

Het is zo weer 19 mei, de dag van onze 26e 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 25 jaren zijn we er weer in 

geslaagd om  een zeskamp te organiseren, al loopt het 

aantal deelnemer helaas wat af, maar toch hebben we nog 

weer minimaal 15 ploegen . 

Wil je nog meedoen, dat kan, geef je dan z.s.m. op. 

 

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 !! 

 

Namens de organisatie 

Noud Bouwmans en Jan Hellings 
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HOOFDBLESSURES 
 

Blessures aan het hoofd hebben soms akelige gevolgen zoals hersenletsel. De 
grootste oorzaak is niet zozeer het koppen, als wel de kopduels waarin hoofden 

tegen elkaar botsen. Daarnaast zijn ook hoofd-knie contact en elleboogstoten 
de grote boosdoeners. In de nieuwsbrief wordt de rol van de verzorger  

cruciaal genoemd. Hij moet het letsel onderkennen en goed inschatten. 
Zonder goede opvang kunnen de klachten zoals hoofdpijn en neuro 

psychologische storingen aanhouden. 
In het medisch circuit is geen standaard behandelingsplan. Wel gebeurt de 

screening op grond van drie zaken: 
 verlies van bewustzijn 

 verschijnselen na de hersenschudding 

 geheugenverlies 
 

De verschijnselen na de hersenschudding kunnen zijn: duizeligheid, hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, evenwichtsproblemen, moeite om in slaap te komen, 

meer slapen dan gebruikelijk, sufheid, overgevoeligheid voor licht en/of geluid, 
meer emotioneel dan normaal. De lijst gaat nog verder, maar deze symptomen 

kunnen natuurlijk ook een andere oorzaak hebben.  
Bij het professionele voetbal wordt gewerkt met verschillende graden voor 

hersenletsel. Bij amateurvoetbal geldt de simpele regel: gewoon het veld af en 
niet meer verder spelen bij elke vorm van hersenschudding. Soms tegen de zin 

van trainer of speler in! De verzorger heeft in deze de plicht de gezondheid van 
de speler voorop te stellen. De speler moet dan minstens een week fit zijn, 

zonder hoofdpijn, voordat hij verder mag spelen. Een tweede klap (second 
impact) heeft veel meer invloed dan de eerste, dus een extra risico. 

De beste preventie is sfeerbeheer: voorkom agressie en opgefokt gedrag. 

 
Tijdens een wedstrijd van A1 enkele jaren geleden raakten twee spelers 

betrokken bij een kopduel. De scheidsrechter stond geen verzorging toe. Later 
bleek dat onze speler 10 minuten verward op het veld had gestaan, niet 



 

 34 

wetende waar hij was. Na bezoek aan een arts werd zelfs ziekenhuisopname 
overwogen. 

Gelukkig is alles goed afgelopen. Men moet zich wel terdege realiseren, dat bij 
een hersenschudding altijd het gevaar van overlijden in de slaap door 

neurologische complicaties kan optreden. Vaak wordt daarom een zogenaamd 
wekadvies gegeven. ’s Nachts om de twee uur even controleren of iemand snel 

een antwoord op een vraagje kan geven. Krijgt men geen contact, dan is snelle 

alarmering 112 geboden! 
 

Enkele weken geleden zagen we nog een botsing van onze selectiekeeper en 
een speler van de tegenpartij. Beiden moesten naar het ziekenhuis voor 

verdere medische verzorging. 
 

 Dit wetende wordt men toch iets voorzichtiger en alerter.  
 

Tenslotte nog dit: ik vind het erg jammer dat de kampioensfoto’s van onze 
“helden van toen” achter het gordijn zijn verhuisd. Volgens mij hebben deze 

mensen een prominentere plaats verdiend. Ik snap dat de beschikbare ruimte 
in de kantine beperkt is, maar toch hoop ik dat het bestuur wil nadenken over 

een andere plek. 
 

 

 
                                                Met sportgroeten, 

               
                                              Anton Schellekens 

                                             Sportmasseur NGS 
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ParaGames Schijndel 2013 

 
tichting ParaGames Schijndel  organiseert dit jaar voor de zesde 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 zaterdag 25 mei NK waterbasketbal  en zondag  

26 mei 2013, 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 
 

Voor de volgende onderdelen kunt u zich opgeven: 

 

- Darten 

- Duiken 

- Fitness  in het zwembad 

- Handbike  (officiële wedstrijd) 

- Jeu de Boules 

- Tafeltennis (officiële wedstrijd) 

- Rolstoeltennis 

- Zwemmen 

  

 

Ook zijn er diverse toernooien van andere sporten: 

 

Biljarten, G-Hockey, G-Voetbal en Waterbasketbal NK zaterdag 25 mei. 

Hoe kan ik me opgeven? 

 

Via onze site www.paragamesschijndel.nl 

Inschrijving paragames 

of  info@paragamesschijndel.nl 

S 

 

 

http://www.paragamesschijndel.nl/
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gaan samenwerken! 
 

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het nieuwe complex van Fitland binnenkort 

gereed is. Donderdag 11 april hadden Jack Brus, Jan Hellings en Vincent de 
Vroomen een eerste kennismakingsgesprek met Harold van Vijfeijken, regio-

manager van Fitland Nederland en projectmanager van Fitland Schijndel.  
Na het gesprek in onze bestuurskamer stond er een rondleiding gepland in het 

prachtig nieuwe pand van Fitland, waar ook Mednetwerk en de activiteiten van 
Stephan Konijnenberg hun plek zullen krijgen. 

 
Zowel wij als Fitland willen als goede buren een hele goede en prettige 

samenwerking gaan opbouwen. Een samenwerking, die alleen maar winnaars 
moet gaan opleveren. Zeker met de sportieve ambities, die wij als voetbalclub 

hebben, gaan we daar onze stinkende best voor doen. 

 
Fitland zal met zijn activiteiten al op 1 juli a.s. gaan starten. De samenwerking, 

die wij voor langere tijd voor ogen hebben, zal een voordeel voor alle (gezins) 
leden van Avanti ’31 hebben. Ook voor ambitieuze, prestatief ingestelde 

voetballers, die fit aan de start van de voorbereiding van het nieuwe 
voetbalseizoen willen verschijnen, zullen we met een interessant aanbod 

komen. 
 

Zowel wij als Fitland hebben erg veel zin in een hele mooie en lange samen-
werking de komende jaren. 

 
Binnenkort hoort u meer van ons! 

 
Jack Brus 

Jan Hellings 

Vincent de Vroomen 
 
 

 
 

 

       &       
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Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken die mij heeft 
gesponsord om een werkweek in Bosnië mee te mogen maken. 
Het was echt geweldig. Een topweek die ik voor geen goud had 
willen missen. 

Groetjes,  

Kim van Houtum 
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                          Avanti - Erp 
 
 
 

Geon heeft een super leuke middag gehad, echt alles was  weer top geregeld. 

Onze complimenten aan diegene die daar weer verantwoordelijk voor zijn.  
Ik heb een fotocollage toegevoegd voor de Avantikrant. 

 

Nogmaals bedankt, ook namens Geon. 
 

 
Groetjes Ingrid en Frans van Heertum 
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                                        Avanti -  MVC 
 
Op tweede paasdag (1 April)2013 was het zover, ik mocht pupil van de week 

zijn. 
Helemaal zenuwachtig ging ik met ons pap en mam naar Avanti! 

Ik mocht in de bestuurskamer komen en kreeg van alle bestuursleden een 
hand. Meteen mocht ik een shirt aan van pupil van de week en kreeg meteen 

allerlei cadeautjes. 
Daarna mocht ik mee naar het kleedlokaal en een hand geven aan de 

scheidsrechter. 

Toen ging ik samen met de spelers de warming-up doen op het hoofdveld. 
Nog even terug naar de kleedlokaal, de trainer zei dat hij genoeg over PaasPop 

had gehoord en dat het nu tijd werd om te voetballen! 
Ik mocht de aftrap doen en toen alleen op de keeper af van de tegenstander! 

Goal! 
Samen met de reserve spelers ging ik in de dug-out zitten. 

De wedstrijd begon en Avanti had wel kansen maar de bal wilde er niet in. 
In de rust mocht ik ook nog even voetballen op het hoofdveld. 

Ook in de tweede helft was Avanti beter maar het bleef 0-0. 
Daarna in de kantine kreeg lekker een snoepzak en een frietje! 

Alle spelers zetten hun handtekening en rugnummer op de bal die ik had 
gehad. 

Als laatste mocht ik ook nog over de tafel lopen, dit vond ik 
helemaal leuk. Iedereen klapte. 

Het was een super leuke dag.. 

Nu ga ik binnenkort mijn spreekbeurt houden over Avanti 
en kan ik mooi hierover iets vertellen! 

Iedereen bedankt, ook namens ons pap en mam!                                             
                                                                                                                                          

Groetjes Stijn Smits 
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                     Avanti – Vitesse 08 
 

                                                           Wes van Wijngaarden 
 

 

Wij als ouders en opa & oma hebben ontzettend met trots genoten. Wat 

een leuke organisatie en zo hebben we Avanti ook een keer van een andere 

kant mogen bekijken (andere mensen leren kennen). Bedankt, dat Wes 

mocht deelnemen. 

 

Ga zo door.                                                                 

 

Met vriendelijke groet, 

Fam. van Wijngaarden  
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
  
Spelerspassen bij doordeweekse uitwedstrijden 
Aan alle leiders/trainers het verzoek om bij doordeweekse uitwedstrijden de 
spelerspassen op zaterdag mee te nemen. Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij 
Avanti nog niemand aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken. 
 
Spelerspassen seizoen 2013/2014 
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 of voor het 
aanvragen van een nieuwe spelerspas (E-pupillen welke volgend jaar uitkomen in de D-
categorie).  
 
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. Wanneer we het formulier + pasfoto tijdig ontvangen kunnen we 
garanderen dat de spelerspas met ingang van het nieuwe seizoen aanwezig is, anders 
NIET. 
 
Data jeugdkampen 
De brieven voor deelname aan de jeugdkampen zijn afgelopen weken uitgedeeld.  
De volgende data zijn hiervoor gepland: 

- Vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni: E-pupillenkamp  
- Vrijdag 21 juni t/m zondag 23 juni: D-pupillenkamp  
-  

Datum F-pupillendag 
Op zaterdag 15 juni gaan onze F-pupillen en F-mini’s weer op pad, bestemming is dit 
jaar BillyBird Park Hemelrijk!!  
 
 
Data toernooien 
De data van onze thuistoernooien zijn: 

- Zaterdag 11 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Zaterdag 25 mei D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag) 
- Zaterdag 1 en zondag 2 juni Duke’s Trophy 

 
De data voor de uittoernooien staan in de bijlage vermeld. 
 
Wanneer wij de informatie over aanvangstijden, poule-indelingen e.d. hebben ontvangen 
zullen wij deze doorgeven aan de begeleiding van het team. 
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UITTOERNOOIEN 

 
 

Team Datum Vereniging Plaats 

D1 11-mei vv Rijen Gilze-Rijen 

D2 1-jun RKKSV 
Kruisstraat / 
Rosmalen 

D3 1-jun Tongelre Eindhoven 

E1 25-mei BVV Den Bosch 

E2 25-mei BVV Den Bosch 

E3 1-jun Blauw Geel Veghel 

E4 1-jun Blauw Geel Veghel 

F1 25-mei Wilhelmina Boys Best 

F2 25-mei WEC Schijndel 

F3 25-mei 

Vorstenbosche 

Boys Schijndel 

F4 25-mei WEC Schijndel 

F5 25-mei WEC Schijndel 

 


