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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
De laatste loodjes van het voetbalseizoen 2013-2014 breken aan. 
Inmiddels hebben we al enkele kampioenen mogen begroeten bij 
onze vereniging. Avanti 7 en Avanti 12 bij de senioren en Avanti 
D-2 mochten onlangs de kampioensvlag in top hangen.  

Spelers en begeleiding, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van 
deze titel. 
Er zijn nog steeds enkele teams verwikkeld in de strijd om het 
kampioenschap. Iedereen heel veel succes de komende laatste 
belangrijke wedstrijden. 
 
Meest in het oog springen natuurlijk de prestaties van onze E-1. 
Een finaleplaats in de beker, een halve finaleplaats tot op heden 
van de Omroep Brabant Cup en grote kanshebber op het 
kampioenschap. Zeer zeker een knappe prestatie  van dit team. 

 
Zoals de meesten inmiddels al via de media of onze website 
hadden vernomen, was de KNVB tot een uitspraak gekomen naar 
aanleiding van de wanordelijkheden aan het einde van de 
wedstrijd Herpinia – sv Avanti’31 van 23 februari j.l. 
In de hele tuchtzaak was geen enkele aanklacht tegen Avanti'31. 
De rapportage van de scheidsrechter bevestigde onze mening dat 
Avanti'31 geen schuld had aan de wanordelijkheden.  
Het Bestuur van Avanti'31 is blij dat er eindelijk een uitspraak is 

gekomen waarmee deze we deze nare periode voor de vereniging 
hebben kunnen afsluiten. Wel is het zo dat er ook persoonlijke 
aangiftes bij de politie zijn gedaan. Die zaken zullen nog wel de 
nodige tijd in beslag gaan nemen. 
 
Ons eerste elftal lijkt zich te hebben veilig gespeeld en misschien 
kan men nog mee gaan doen voor een plaatsje in de 
nacompetitie. Wie zal het zeggen. De uitkomst hiervan ligt 
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misschien al vast wanneer de april editie van ons clubblad 
uitkomt. 
 
De maand mei staat voor de deur en dit is traditioneel een hele 
drukke maand voor onze club, maar met name voor al onze 
vrijwilligers waar veelvuldig een beroep op wordt gedaan. 
Er staan vele jeugdtoernooien voor de deur en met name het 
Dukes Trophy toernooi vraagt de aandacht van vele vrijwilligers, 
net als de Jeugd en grote Dorpszeskamp waar al deze mensen 
onmisbaar zijn. 
Nu al wil ik al deze vrijwilligers bedanken voor het mogelijk 
maken van deze evenementen. 
Natuurlijk zullen net als de voorgaande jaren de Paragames ook 
weer plaatsvinden op ons sportpark. Een mooi en goed 
georganiseerd evenement. 
 
Onze supportersvereniging organiseert op vrijdag 9 mei a.s. de 
jaarlijkse uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitprijs en 
de uitreiking van de voor het eerst in het leven geroepen 
“Respectprijs”. 
Hopelijk zal het weer een drukte van jewelste zijn in onze kantine 
tijdens dit mooie traditionele evenement. 
 
Tot slot wil ik iedereen heel veel succes toewensen tijdens deze 
laatste periode van dit seizoen, zowel op organisatorisch als op 
sportief gebied. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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OUD BESTUURSLID 

JAN V.D. LAAR OVERLEDEN 
 

 

Op Paaszaterdag is ons oud bestuurslid Jan v.d. Laar in de leeftijd 
van 79 jaar overleden. 

 
Jan was in de periode 1970 – 1972 secretaris en waarnemend 
voorzitter van Avanti’31.  
Hij woonde al vele jaren in Helvoirt. 
 
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 25 april 2014 
in de Parochiekerk van Helvoirt. 

Wij wensen de familie van Jan veel sterkte bij de verwerking van 
dit grote verlies.  

 

 

Bestuur sv Avanti 
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              Supportersvereniging  
 

 
 
 
Op vrijdag 9 mei a.s.  zal wederom de uitreiking plaatsvinden 
van de traditionele  
 

“Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs” 
 
Dit is een prijs beschikbaar gesteld door de Supportersvereniging 
sv Avanti’31 en wordt toegekend aan de speler/speelster die zich 
op positieve wijze onderscheiden heeft in het afgelopen seizoen. 
 
Voorafgaande aan de prijsuitreiking zal een training verzorgd 
worden voor de F- en E-pupillen. 
De aanvang van deze training zal zijn om 18.00 uur.  

 
Vanaf  19.15 uur zullen de prijzen worden uitgereikt in de 
kantine. Ook dit jaar zullen de prijzen weer worden uitgereikt 
door een prominent uit de voetbalwereld. 
Wie dat dit jaar is houden we nog even geheim !  
 
 
Naast de bestaande sportiviteitsprijzen, zal er dit jaar voor het 
eerst een nieuwe prijs worden uitgereikt : 
 

“De Respectprijs“ 
 
Deze Respectprijs zullen we gaan uitreiken aan een team, een 
individuele speler, trainer(s) of leider(s), een commissie of 
wellicht een groep ouders/supporters die op de meest 
bijzondere manier uiting heeft/hebben gegeven aan het woord 
RESPECT. 
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              Supportersvereniging  
 

 
 
 
Deze eervolle prijs zal voor de eerste keer worden uitgereikt en 
we willen hier ook een jaarlijks terugkerende traditie van 
maken.  

 
We hopen dat jullie in groten getale aanwezig zullen zijn.  
Het belooft weer een bijzondere en verrassende avond te 
worden. 
 
Tot ziens op vrijdag 9 mei a.s. 
 
 
 
 

 

                            
                                                             
                                                               
 

 
Supportersvereniging                                                                 

SV Avanti’31 
 

 
 
 

                      

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/knvb_nl_450x302/Samen_voor_Sportiviteit_en_Respect.JPG&imgrefurl=http://www.knvb.nl/nieuws/11064/sportiviteit-respect-boeit-sportbestuurders&usg=__d9eZLkB0bDpMa_Z-0klq9FvtyIE=&h=302&w=450&sz=24&hl=nl&start=23&zoom=1&tbnid=_OfHPJ_boI8FjM:&tbnh=85&tbnw=127&ei=b8eQUbwcqMvRBaSggaAH&prev=/search?q=respect+knvb&start=20&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAjgU
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               PUPIL VAN DE WEEK 
                Avanti – Avesteijn 
 
Hallo,  
 
Op zondag 16 maart was ik pupil van de week bij de wedstrijd 
Avanti tegen Avesteijn . Ik moest om 13 uur bij Avanti zijn en 
kreeg in de bestuurskamer wat te drinken. Daarna mocht ik bij de 
wedstrijdbespreking van Hans v. Es zijn. Daarna heb ik mijn eigen 
omgekleed en mocht ik mee op het veld een balletje trappen met 
de reserves. Dat vond ik heel leuk.  
Ik ben ook nog bij de scheidsrechter geweest. Daarna ben ik met 
de scheids en beide elftallen naar de middenstip gelopen om de 
toss te doen. Die had ik gewonnen en ik mocht nog een doelpunt 
maken.  
Avanti won de wedstrijd met 4-0 en het was groot feest in de 
kantine. Ik heb friet gekregen en een bal waar alle spelers een 
handtekening op hebben gezet.  
Ik vond het geweldig dat ik pupil van de week mocht zijn en ik 
hoop dat ik ook in het eerste kom.  
 
Ow ja, Henk Toelen vroeg nog wie het 
knapste was. Ik heb gezegd dat Jo 
Toelen knapper was.  
 
 
Groetjes van  
Levy v.d. Meerendonk 
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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, zoals besproken tijdens de jeugdkaderbijeenkomst.  
Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog niemand 
aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken. 

 
Spelerspassen seizoen 2014/2015 
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 krijgen alle E-pupillen welke volgend jaar uitkomen in de 
D-categorie een brief met formulier met het verzoek dit vóór  
15 mei 2014 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 toernooien 
De data van onze thuistoernooien zijn: 
 

- Zaterdag 17 mei C-toernooi en D-toernooi  
- Zaterdag 31 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi 

(middag) 
- Zaterdag 24 en zondag 25 mei Duke’s Trophy 
- Zaterdag 10 mei MINI-toernooi 
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De data voor de uittoernooien zijn hieronder gepubliceerd. 
 
Wanneer wij de informatie over aanvangstijden, poule-indelingen 
e.d. hebben ontvangen zullen wij deze doorgeven aan de 
begeleiding van het team. 
 
Omroep Brabant Cup 
Avanti’31 E1 is vorige week zaterdag doorgedrongen tot de halve 
finale van de Omroep Brabant Cup. Helaas heeft onze C1 in de 
kwartfinale verloren. 
E1 speelt de halve finale tegen VOAB E1, de datum zal zo snel als 
mogelijk bekend worden. 
Wij wensen E1 natuurlijk veel succes!! 

 

    

Team Datum Vereniging Plaats 

B2 23-mei WEC Schijndel 

C1 17-mei Boxtel Boxtel 

C2 24-mei Best Vooruit Best 

C3 24-mei WEC Schijndel 

C4 24-mei WEC Schijndel 

D1 17-mei Berghem Sport Berghem 

D2 31-mei Gemert Gemert 

D3 24-mei Schijndel Schijndel 

E1 18-mei VOAB Goirle 

E2 17-mei HVCH Heesch 

E3 17-mei Zwaluw Vught 

E4 17-mei Schijndel Schijndel 

E5 17-mei Boxtel Boxtel 

F1 17-mei BVV Den Bosch 

F2 17-mei BVV Den Bosch 

F3 17-mei Schijndel Schijndel 

F4 17-mei Zwaluw Vught 

F5 17-mei Zwaluw Vught 
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Voor deze uitgave van Sportret zijn we bij een man geweest die al 
lang actief en aan de zijkant een rol speelt binnen onze 
vereniging.  We hebben een leuk gesprek gehad met hem in zijn 

nieuwe woning, die hij zelf heeft gebouwd. De meesten van u 
kennen hem vast wel: 
 

HERBERT VAN DEN BROEK 

 
Herbert is 43 jaar oud en is getrouwd met Anja. Hij is een echte 
Boschwegse jongen en geboren in de Primulastraat, waar zijn 
oom Rien van den Broek (van de supportersclub) momenteel  
woont. Hij heeft een zus, Anita, die eigenaresse is van het fitness 

bedrijf Mango; ook heeft zij een personal flow in de Glazen 
Boerderij aan de Markt, waar ze mensen begeleidt die door 
verwezen worden door de huisarts en o.a. geeft ze Yogalessen.  
Herbert is na de lagere school de LTS gaan volgen en nadat hij 
zijn diploma had gehaald als timmerman, is hij de bouw op 
gegaan. Daarna heeft hij de diploma’s aspirant gezel en gezel 
gehaald. Hij is ook nog aan de opleiding voor uitvoerder 
begonnen. Die heeft hij niet afgemaakt omdat hij het toch 
prettiger vond om tussen de collega’s op de bouw te staan.  
 

Herbert heeft veel verschillende werkgevers gehad. 
“Ja, dat klopt. Ik heb 12 bazen versleten. Ik heb steeds zelf 
ontslag genomen omdat ik leergierig was en bij andere 
werkgevers weer andere dingen kon leren. Toen ik 31 was, ben ik 
voor mezelf begonnen. Ik heb daar goed over nagedacht en was 
er op dat moment ook aan toe. Ik neem complete woningen aan, 
maar zet ook een dakkapel of plaats een keuken. In deze 
economisch mindere tijden heb ik geen klagen en heb werk 
genoeg.” 
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Herbert is als kleine jongen bij Avanti gaan voetballen. 
“Op mijn 5e ben ik bij Avanti terecht gekomen. Mark van den 
Meerendonk, Erik van Kaathoven, Herbert van der Wiel  en Mark 
van den Oever  waren mijn leeftijdsgenoten waarmee ik bij Avanti 
ben opgeroeid. Ik kon wel redelijk voetballen, was geen topper en 
moest het hebben van het werken. Ik heb dan ook nooit in de 
standaardelftallen gespeeld. In de C-jeugd was Rien Rijkers mijn 
trainer. Ik train nu zelf de jeugd en ik kopieer veel van het gedrag 
van Rien naar de jongens die ik train. Rien kon erg goed met ons 
opschieten en bracht de oefenstof goed over. Hij liet iedereen in 
zijn waarde, ook al was je een mindere voetballer. Hij wist een 
groep tot een eenheid te vormen en daar heb ik veel van 
geleerd.” 
 
Na zijn tijd bij de junioren is Herbert naar de senioren 
gegaan. Hij kwam in het 8e elftal en ze hadden wel een 
bijzondere sponsor. 
“We hebben inderdaad een fantastische tijd gehad in het 8e. Onze 
sponsor was Sjaantje van ‘t Stempke, de huidige Holy Cow aan de 
Boschweg.  Sjaantje kwam altijd kijken naar de thuiswedstrijden. 
Bij uitwedstrijden gingen we altijd naar ‘t Stempke.  Sjaantje had 
dan broodjes hamburger en broodjes frikandel klaar staan voor 
ons. En of je nu een uurtje binnen was of je rolde om 24.00 uur 
naar buiten, je hoefde altijd maar 10 gulden af te rekenen. Een 
bijzondere vrouw die helaas in die tijd ziek werd. Wij zijn als 
spelers veel op bezoek geweest bij Sjaantje in het Radboud 
ziekenhuis, maar helaas is ze veel te vroeg overleden.” 
 
Een kampioenschap zat er niet in, maar ze zijn er wel vaak 
dicht bij geweest. 
“We zijn driemaal 2e geworden in de competitie. Dat was wel 
jammer, maar we hebben het gewoon als een kampioenschap 
gevierd bij ‘t Stempke. Een mooie tijd was dat. We speelden in 
een seizoen tweemaal gelijk tegen Ollandia en de rest wonnen we 
allemaal. Ollandia deed dat ook en in een beslissingswedstrijd 
verloren we. Hoe dicht kun je er dan bij zijn! Wij trainden in die 
tijd bij Bert van Uden. Bert gaf goede trainingen en je ging niet 
lanterfanten als Bert training gaf. Bijna alle spelers van mijn elftal 
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kwamen toen trainen. We hadden een hecht team.” 
 
Toch is Herbert een aantal jaren weggeweest bij Avanti en 
dat had een verhaal. 
“Mij werd in die tijd gevraagd om twee maal te trainen in de week 
maar dat kon ik niet in verband met mijn werk. Ik ben uiteindelijk  
kwaad weggegaan bij Avanti en heb mijn lidmaatschap opgezegd. 
Die zondag stapten ook 14 andere leden van Avanti op bij Avanti.  
Later bleek een en ander toch op een misverstand te berusten.  
Ik ben toen bij de Boschwegse Boys gaan “wild” voetballen. Na 8 
jaar ben ik daar gestopt omdat ik het niet meer naar mijn zin had 
en ik Avanti eigenlijk ook wel miste. Ik ben toen gebeld door Eric 
van den Broek, die vroeg of ik in het elftal van Wim van Wanrooij 
wilde komen voetballen. Toen ik weer bij Avanti kwam en door de 
poort liep was het net of ik weer thuis kwam. Na drie jaar ben ik 
gestopt met actief voetballen omdat ik last kreeg van mijn enkels 
en het niet meer ging. Ik ben hierna nog een paar jaar leider 
geweest, samen met Peter Ligtenberg , maar de verschillen 
tussen mij en de spelers werden groter”. 
 
Toch is Herbert niet verloren gegaan als leider. 
“Begin 2013 ben ik samen met André Danklof leider/trainer 
geworden van  B3. Dit jaar ben ik leider/trainer van C3, samen 
met Eric van den Broek. Op maandag en woensdagavond trainen 
wij. We houden er wel een aantal spelregels op na. Niet afmelden 
is niet voetballen op zaterdag. We houden er wel enige vorm van 
discipline in. Daar wordt de jeugd niet slechter van. Ook vind ik 
het leuk om die jongens op de training wat te leren en als ik dan 
sommige dingen terug zie in de wedstrijd, dan ben ik tevreden. 
Aan het einde van het seizoen doen we  mee met de jeugd-
zeskamp van Avanti en verder voetballen we misschien tegen de 
ouders, met aansluitend een gezellig avondje.” 
 
Eigenschappen: 
Anja gaf aan dat de goede eigenschappen van Herbert zijn dat hij 
een familieman is, zorgzaam is, een levensgenieter, dat hij veel 
waarde hecht aan vriendschap, veel humor heeft en dat hij 
anderen stimuleert en motiveert op een positieve manier. Een 
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mooi lijstje, lijkt ons. 
Een wat mindere eigenschap is volgens Anja dat, wanneer Herbert 
iemand iets wil uitleggen of ergens van wil overtuigen, hij erg 
lang van stof kan zijn. 
 
Hobby’s: 
“Als hobby heb ik mijn werk. Verder vis ik graag, maar dat komt 
er meestal niet van.  Eenmaal per jaar ga ik forel vissen met mijn 
schoonfamilie. Altijd een leuke dag. Verder heb ik een 
seizoenkaart van PSV, waarbij ik wel besef dat je een “die hard” 
moet zijn om dit seizoen elke 14 dagen te gaan kijken. 
 
Hierna stelden we Herbert enkele vragen: 
Waar erger je je aan:   Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in 
Nederland dan:    Het is nog niet zo slecht in  
       Nederland. Er zijn veel dingen 
       goed geregeld. 
 
Welke actualiteit grijpt je  
momenteel aan:    Oorlogsdreiging in Oekraïne 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest     PSV nieuws en de Avanti site 
 
Auto       Volkswagen 
 
Beste trainer     Rien Rijkers 
 
Stad       Eindhoven 
 
Jeugdidool     Popescu 
 
Moeilijkste beslissing ooit:  Afscheid nemen van José 
 
Makkelijkste beslissing ooit:  Weer gelukkig worden met  
       Anja 
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Onderschatte voetballer:   Hupperts Roda Jc en Stan 
       Gooijaarts Avanti A2 
 
Overschatte voetballer   Siem de Jong 
 
Politieke voorkeur    Ga  stemmen, maar ben er nog 
       niet uit 
 
Beste muziek      Kan wel naar alles luisteren 
 
Eten       Als het maar geen  
       champignons zijn 
 
Drank      Pilske 
 
Vakantie      Turkije en Mallorca 
 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen     Met Anja en Avanti 8 van toen 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie:  PSV en Piazon van Vitesse 
 
Wie vind je de beste voetbal 
analyticus:     Co Adriaanse 
 
 
Nadat we nog wat oude koeien uit de sloot hadden gehaald, zijn 
we weer huiswaarts gegaan.  
 
Herbert, bedankt voor de gastvrijheid en nog veel plezier in je 
leider- en trainerschap binnen Avanti. 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal  
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VERJAARDAGEN 
 
Wij feliciteren onze leden met hun verjaardag in mei:  
 

01 mei  Pieter Fransen 
04 mei  Gijs v.d. Boogaard 
   Bart v. Schaaijk 
   Tycho Schoones 
   Davy Verhagen 

05 mei  Willy Hoogaars 
   Kaïn van Osch 
06 mei  Bodi Gevers 
   Glenn v.d. Hurk 
   Chiel Smits 
07 mei  Dennis Schippers 
   Remco Spierings 
   Dirk Teeuwen 
08 mei  Angela v.d. Heijden 
   Ian Netten 

09 mei  Roel v. Houtum 
11 mei  Zora Bektjan 
   Bert v. Uden 
12 mei  Ivar Ebben 
13 mei  Henk v.d. Ekart 
   Adrie Hellings 
15 mei  Jens v. Boxtel 
   Gabriel Pereira Tomaz 
   Eric Wagenaars 

16 mei  Stan v.d. Broek 
   Jan v. Roozendaal 
17 mei  Neal Bolwerk 
   Sjors Theuns 
18 mei  Rutger Hussaarts 
   Timothy der Kinderen 
   Niels v. Lieshout 
19 mei  Stijn Smits 
   David Viva 
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21 mei  Lis Teeuwen 
22 mei  John Kools 
   Jet Schellekens-Kanters 
23 mei  Haico Heesakkers 
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 
   Roy v. Heertum 
   Werner Kessler 
   Wil de Laat 
31 mei  Ton der Kinderen 
   Nick de Laat 
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LEDENMUTATIES 

 

 

 

 

oud leden 

knvb nr  naam geb.datum 

FYMJ97T Tim de Laat 12-5-1995 

PLFW60Q Sem vd Eerden 18-11-2006 

FHTR74O Maikel vd Broek 30-5-1986 

LXWR77U Dion Langenhuijsen 19-7-1998 

 

 

 

 

Er zijn geen nieuwe leden ! 

 



 

 28 

 



 

 29 

 



 

 30 

ParaGames 2014 
      
Stichting 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 zondag 18 mei 2014, op 
sportpark ”De Leemputten” te Schijndel. Opening 9:45 uur. 

Sluiting (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, op het sportpark van 
v.v. Avanti’31. Hoofdingang: Avantilaan 1 5482 RE Schijndel  
      
Voor de volgende onderdelen kunt u zich opgeven:  
      

- Boccia -Darten - Fitness in het zwembad 
- Handbike - Jeu de Boules - Tafeltennis   

- Rolstoeltennis - Zwemmen  
 

Ook zijn er diverse toernooien van andere sporten:  

 
Biljarten, G-Hockey, G- Korfbal,  
G-Voetbal en Waterbasketbal. 

 
Benefietavond 
 
Op vrijdag 6 juni is er weer een benefietavond in de tent: 
2 dj van PURE NL verzorgen deze avond muziek. 
Er wordt niet alleen Nederlandstalig gedraaid, maar laat dat maar 

aan de dj's over. Ook treedt deze avond Henk Bernard op. 
We zijn nog bezig met een artiest, we houden jullie op de hoogte. 
De voor verkoop is in de kantine van Avanti  en bij Jan van 
Roessel. Entree  in de voorverkoop € 5,- aan de kassa € 7,50. 
Aanvang 20:00 uur, tent open vanaf 19:30 uur. 
 
Als u de Paragames een warm hart toedraagt hou dan deze avond 
vrij. 
Tot dan ! 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 

Dinsdag 25 maart 
 
De volgende partijen werden gespeeld: 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel en 
Jos v. Heeswijk. Jos, die tijdens deze ronde nog niet echt in zijn 

ritme kon komen, ging nu als een speer van start. In slechts 4 
beurten wist hij zijn 24 caramboles in het libre te maken. Leo 
moest lijdzaam toezien hoe Jos steeds verder van hem weg liep. 
Toch wist Leo nog terug te komen; nadat zijn libre niet zo goed was 
verlopen wist hij met bandstoten zijn achterstand zo goed als weg 
te werken. Ook het driebanden ging daarna voor Leo ook beter dan 
bij Jos. Na 21 beurten was het verrassend dat Leo als eerste de 
laatste carambole wist te maken. Jos had nog de nastoot en moest 
nog 5 driebanders maken. Dit lukte hem nog bijna. Vanaf de 
opstoot maakte Jos 4 mooie driebanders, helaas voor hem ging zijn 

5e maar net mis, waardoor de overwinning toch nog bij Leo terecht 
kwam. 
 
In de volgende partij tussen Bert v. Uden en Henk Kanters was het 
Henk die tijdens de gehele wedstrijd een voorsprong had. Met goed 
spel wist Henk zijn libre en bandstoten in rap tempo af te werken, 
waardoor hij al na 10 beurten aan zijn driebanders kon beginnen. 
Omdat dit niet zo goed lukte kon Bert nog terugkomen in de 
wedstrijd. Wist Bert vorige week zijn driebanders in slechts 4 

beurten te maken, nu gebruikte hij maar liefst 16 beurten om  
1 carambole te maken. Dit gaf Henk de gelegenheid om de 
wedstrijd verdiend naar zich toe te trekken. Met totaal 29 beurten 
werd het wel de langste partij van de avond. 
 
Hierna speelde Bert v.d. Greef tegen Mari Pennings. Bert, die de 
koploper is, speelde ook nu weer een gedegen partij. Met goed spel 
wist hij al snel zijn libre en bandstoten af te werken en na 9 
beurten kon Bert al aan zijn driebanders beginnen. Mari was toen 
nog aan het worstelen met zijn 12 libre caramboles. Na 14 beurten 

kon Mari dan eindelijk aan zijn bandstoten beginnen. In slechts  
2 beurten wist hij de benodigde caramboles te maken.  
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Maar de 2 beurten die hij nog kreeg van Bert waren te weinig om 
zijn driebanders te maken. Bert speelde ook bij het driebanden 
goed en wist in zijn 7e beurt zijn 3e driebander te maken. Mari 
kwam niet verder dan 1 driebander.  
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Cor Geerts 
en Mari Verhagen. Beide spelers gingen goed tegen elkaar op en na 
12 beurten begonnen beide spelers zowat gelijktijdig aan het 
driebanden. Hierin bleek Mari toch te sterk voor Cor. In slechts  
8 beurten maakte Mari zijn 3 driebanders en liet Cor verslagen 

achter. Cor kwam niet verder dan 1 driebander. 
 
Dinsdag 1 april 
  
Op deze avond stonden er 3 inhaalwedstrijden op het programma.  
 
De eerst werd gespeeld door Adrie v. Liempd en Cor Mooy. Adrie, 
die de laatste weken erg goed staat te spelen, wist ook in deze 
partij al snel de touwtjes in handen te nemen. Ondanks dat ook Cor 

zeer verdienstelijk speelde moest hij toch de overwinning aan Adrie 
laten. In slechts 16 beurten wist hij zijn nodige caramboles te 
maken. Vooral het bandstoten en driebanden ging hem deze avond 
erg goed af. Cor moest uiteindelijk genoegen nemen met  
1 driebander.  
 
De wedstrijd tussen Leo v. Boxel en Mari Pennings was van een 
heel ander kaliber. Beide spelers hadden alle moeite om hun libre 
caramboles te maken. Tot en met het driebanden ging het nog wel 
gelijk op, maar het driebanden is niet aan Mari besteed. In liefst 23 

beurten wist Mari slechts 1 carambole te maken. Leo deed dat iets 
beter, waardoor de overwinning na 38 beurten uiteindelijk bij Leo 
terecht kwam. De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld 
door Jos v. Heeswijk en Cor Mooy. Cor, die in zijn eerste partij van 
de avond goed speelde maar tegen een sterke tegenstander het 
onderspit moest delven, kon in deze partij het niveau van die 
wedstrijd helaas niet meer benaderen. Jos had deze avond vooral 
moeite met zijn bandstoten. Voor zijn 12 caramboles gebruikte hij 
11 beurten en dat is voor Jos wel wat te veel. Zijn driebanden 

daarentegen was deze avond prima verzorgd. Met 6 caramboles in 
6 beurten speelde hij een gemiddelde van 1 en dat is uitstekend te 
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noemen. Cor kwam met 2 caramboles net 1 carambole te kort om 
een remise uit het vuur te kunnen slepen. 
 
Dinsdag 8 april 
 
De eerste wedstrijd op deze dag werd gespeeld door Leo v. Boxel 
en Bert v. Uden. Beide spelers begonnen niet echt goed aan de 
partij maar eenmaal op toeren wist Bert deze wedstrijd vrij 
gemakkelijk naar zijn hand te zetten. Leo, die niet verder kwam 
dan 10 libre caramboles, moest toezien hoe Bert in slechts 14 

beurten zijn benodigde caramboles wist te maken. Vooral het 
bandstoten en driebanden ging hem deze avond goed af. In allebei 
de disciplines wist Bert zijn caramboles in slechts 3 beurten te 
verwezenlijken.  
 
De partij tussen Adrie v. Liempd en Mari verhagen was van een 
heel ander kaliber. Maar liefst 39 beurten hadden beide spelers 
nodig om hun caramboles bijeen te sprokkelen. Het was uiteindelijk 
Adrie die aan het langste eind wist te trekken. Ondanks dat Mari als 

eerste aan zijn driebanders mocht beginnen, wist hij deze 
voorsprong niet vast te houden. Jammer was het dat Mari in zijn 
nabeurt de bal geheel verkeerd raakte, waardoor een remise aan 
zijn neus voorbij ging.  
 
De partij tussen Bert v. Alebeek en Cor Mooy verliep duidelijk in het 
voordeel van Cor. Vooral bij het bandstoten was Cor zeer balvast 
en hij wist zijn 5 caramboles in slechts 2 beurten te maken. Bert, 
die desondanks zowat gelijktijdig met driebanden kon beginnen, 
wist in zijn favoriete discipline echter niet zijn niveau te halen. Met 

slechts 1 carambole in 9 beurten scoorde hij te weinig, waardoor 
Cor de overwinning in 27 beurten wist te grijpen.  
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts en 
Jos v. Heeswijk. Jos ging in deze partij erg sterk van start met zijn 
24 caramboles in slechts 6 beurten. Voor zijn 12 bandstoot 
caramboles gebruikte hij 7 beurten, waardoor beide spelers 
gelijktijdig aan hun driebanders konden beginnen. Hierbij ging het 
lange tijd gelijk op, totdat Cor in zijn 8e beurt met een serie van 2 

de beslissing wist te forceren. Helaas voor Jos was zijn nabeurt ook 
niet goed, waardoor Cor in 21 beurten de overwinning naar zich toe 
wist te trekken. 
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Dinsdag 15 april 
 
Door omstandigheden werden er op deze dinsdag slechts 3 partijen 
gespeeld. 
 
De eerste partij van de avond ging tussen Jos v. Heeswijk en Bert 
v. Alebeek. Jos begon erg sterk en maakte zijn 24 libre caramboles 

in slechts 5 beurten. Bert had hier voor zijn 19 caramboles 9 
beurten nodig. Ook in het bandstoten was Jos met 8 beurten 
sterker dan Bert die ook nu 9 beurten gebruikte. Het driebander 
moest ook in deze partij de beslissing brengen. Normaal gesproken 
is dit Bert zijn sterke kant, maar het lukte hem deze avond niet om 
met een inhaalrace alsnog de overwinning te grijpen. Jos gebruikte 
liefst 19 beurten voor zijn 6 driebanders, waardoor Bert toch nog 
aardig dichtbij kwam. Helaas wist hij in de nabeurt slechts 1 
carambole te maken, waardoor Bert 1 carambole te kort kwam voor 

remise.  
 
De wedstrijd tussen Leo v. Boxel en Henk Kanters werd lange tijd 
gedomineerd door Henk, die met 6 en 4 beurten het libre en 
bandstoten wist af te ronden. Leo had met 8 beurten geruime tijd 
meer nodig voordat hij aan zijn driebanders kon beginnen. Henk 
wist ook in het driebanden vrij snel 2 caramboles te maken, 
waadoor het wachten was op zijn 3e en beslissende carambole. 
Helaas voor Henk dacht Leo hier echter heel anders over. In 15 
beurten wist Leo zijn 3 driebanders te maken, waardoor hij alsnog 

de overwinning wist te grijpen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KNS_t3c8IvTDqM&tbnid=KlDu5RjRwlkfPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/afbeeldingen/biljart-clipart/&ei=HbFOU4qFFMzXPaySgLAB&bvm=bv.64764171,d.ZWU&psig=AFQjCNGl7pMPIPQzlVFpIc6yhX63VsSxBg&ust=1397752447489454
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De derde partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings en 
Cor Geerts. In deze wedstrijd was Cor op alle fronten te sterk voor 
een zeer matig spelende Mari. Wist Cor zijn 14 libre caramboles in 
slechts 5 beurten te maken, Mari gebruikte voor zijn 12 carambole 
maar liefst 17 beurten. Omdat Cor voor zijn 4 driebanders nog 13 
beurten nodig had, kreeg Mari slechts 2 beurten voor zijn 
bandstoten. Helaas wist hij hierin niet te scoren, waardoor Cor een 
gemakkelijke overwinning kon boeken. 
 
Dinsdag 22 april 

 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters en 
Jos v. Heeswijk. Jos begon zoals in de afgelopen weken gebruikelijk 
erg sterk door zijn 24 libre caramboles in slechts 3 beurten te 
maken. Hierdoor liep Henk al gelijk tegen een grote achterstand 
aan. Ook het bandstoten verliep voor Jos gunstig, maar ook Henk 
wist zich goed te herstellen maar het was te laat om het Jos nog 
moeilijk te kunnen maken. Met 6 driebanders in 11 beurten wist Jos 
de wedstrijd in 19 beurten te beëindigen. Henk moest toen nog zijn 

eerste driebander maken.  
 
Ook de tweede partij tussen Mari Pennings en Bert v. Uden kende 
een bliksemstart. Het was Bert die sterk uit de startblokken kwam 
en zijn 12 caramboles in 3 beurten wist te produceren. En omdat 
ook het bandstoten naar wens verliep, kon Bert al aan zijn 
driebanders beginnen voordat Mari zijn libre caramboles had 
afgewerkt. Met 3 driebanders in 9 beurten wist Bert de partij in de 
17e beurt verdiend naar zich toe te trekken. Hierdoor wacht Mari 
nog steeds op zijn eerste overwinning in deze competitie. 

 
Hierna speelde Cor Mooy tegen Cor Geerts. Deze partij ging in het 
libre gelijk op, maar toen het bandstoten begon denderde Cor 
Geerts met 7 caramboles in 1 beurt over Cor Mooy heen. Gelukkig 
voor Cor Mooy had Cor Geerts meer moeite met zijn driebanders, 
waardoor Cor Mooy alsnog de spanning in de wedstrijd terug kon 
brengen. Uiteindelijk wist Cor Geerts in de 28e beurt zijn laatste 
carambole te maken en de overwinning alsnog naar zich toe te 
trekken.  

 
De wedstrijd tussen Leo v. Boxel en Mari Verhagen was vooral van 
de zijde van Leo een uitstekende partij. Na een gelijk opgaand 
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librespel moest Mari bij het bandstoten afhaken en kon hij de 
dadendrang van Leo niet meer volgen. Met uitstekende scores bij 
het bandstoten en het driebanden wist Leo de partij in slechts 17 
beurten uit te maken. Mari kwam in deze partij niet door zijn 
bandstoten heen, waardoor hij niet aan het driebanden toe wist te 
komen.  
 
De laatste partij werd gespeeld door Bert v. Alebeek en koploper 
Bert v.d. Greef. Beide spelers wisten in 9 beurten hun libre 
caramboles te maken. Hierdoor ontstond er een mooie en 

spannende wedstrijd waarin het alle kanten op kon. Bij het 
bandstoten wist Bert v. Alebeek zelfs een kleine voorsprong te 
nemen en omdat ook het driebanden Bert goed af gaat, leek de 
overwinning voor het grijpen. Helaas voor Bert liep het deze keer 
heel anders en kon Bert v.d. Greef zich opnieuw in de wedstrijd 
knokken. Bert v Alebeek scoorde erg slecht en moest aan het einde 
van de partij zich tevreden stellen met slechts 1 driebander. Bert 
v.d. Greef wist in de 26 beurt zijn laatste driebander te produceren, 
waardoor een spannend begonnen partij als een nachtkaars uitging. 
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Toon van Engeland 
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