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IN MEMORIAM:  ERNO TEN VOORDE 
 
 
 
 
Verslagen staan wij stil bij het overlijden van Erno ten Voorde. 
Erno mocht maar 43 jaar worden. 
 
In 2000 kwam Erno met zijn gezin vanuit de Achterhoek in Schijndel wonen. 
Hij is toen direct lid geworden van Avanti’31 en speelde sinds 2002 zijn wedstrijden mee 
in het veteranenelftal van Avanti’31. 
 
Ook was Erno al jaren op donderdagavond aanwezig om met zijn vrienden in de kantine 
van Avanti een kaartje te leggen. Hij genoot altijd zichtbaar van deze avonden.  
Dit jaar heeft Erno ook nog het jaarlijkse uitstapje mede georganiseerd voor de 
Lamploeg. Een weekend waarbij wij nu met bijzondere gevoelens op terugkijken. De 
komende uitstapjes zullen nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit grote verlies. 
 
 
 
De lamploeg 
Veteranenelftal Avanti’31  12e elftal 
Bestuur en leden sv Avanti’31 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Mijn eerste maanden als voorzitter heb ik inmiddels achter de rug en de indruk die ik 
heb gekregen is geweldig positief. 
 
In deze eerste periode maakte Avanti samen met John van Nielen bekend dat onze 
wegen zouden gaan scheiden na afloop van het lopende seizoen. John heeft in de 
afgelopen drie en een half jaar veel betekend voor onze vereniging. Maar zijn missie is 
nog niet voorbij, want het seizoen duurt nog voort tot in mei 2011. 
Inmiddels heeft het bestuur in samenwerking met de Technische Commissie een nieuwe 
hoofdtrainer aangesteld voor het komende seizoen in de persoon van Hans van Es. 
Hans is geen onbekende binnen Avanti. In de periode 1999 tot 2005 was Hans 
jeugdtrainer bij Avanti, om daarna via Essche Boys, Heeswijk en 1e klasser Nulandia 
weer terug te komen bij onze vereniging. 
 
Ik wil ook stilstaan bij het overlijden van Erno ten Voorde, speler van ons 12e 
zaterdagelftal.  
Erno overleed op 17 november zeer onverwachts op 43-jarige leeftijd. Ik wens Anita, 
Laurissa, Raymond en overige familie heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen 
dragen. 
 
We gaan nu de winterperiode in van mogelijke afgelastingen, maar ook van de komende 
feestdagen. 
Een periode waarin bij Avanti voldoende activiteiten zullen plaatsvinden, zoals de 
Kienavond voor de dames op 27 december (organisatie Club van 100), en de niet meer 
weg te denken Dropping / Speurtocht, georganiseerd door de supportersvereniging in 
samenwerking met Bert van Uden op 28 december. 
Hopelijk bent U allen in groten getale aanwezig op deze gezellige avonden.  
 
Ook zullen de laatste kaartavonden op de vrijdagen 10 en 17 december plaatsvinden in 
de kantine van Avanti. 
 
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 2 januari 2011 vanaf 14.00 uur in onze 
kantine. 
 
Dan rest mij namens het gehele bestuur van Avanti nog iedereen hele fijne feestdagen 
toe te wensen en een sportief maar vooral een gezond 2011, en nogmaals tot ziens op 
onze nieuwjaarsreceptie. 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 
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NIEUWJAARS  
BIJEENKOMST  

 
IN DE KANTINE  

 
ZONDAG 2 JANUARI  

 
VANAF 14.00 UUR  

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle consumpties 1euro  

Koffie + thee gratis  
Voor een hapje wordt gezorgd!  
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RIEN PENNINGS 
 

50 jaar lid s.v. AVANTI 31 
 
 
Op zaterdag 27 november j.l. werd Rien gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap door 
de voorzitter Jack Brus. 
 
Avanti had destijds 2 leden met de naam Rien Pennings. 
Dat was vaak verwarrend met 2 Rienen, vandaar dat Rien later werd omgedoopt tot 
Roel Pennings. 
 
Vele jaren was Roel leider bij het tweede seniorenelftal. Tijdens de ziekte van Henk 
Toelen destijds hanteerde Roel ook de vlag bij het eerste elftal. 
Ook de Avanti jeugd en dan met name het A1 elftal heeft Roel jarenlang begeleid. 
 
Op 6 juli 1985 ontving hij de zilveren AVANTI speld, en nu 25 jaar later werd Roel 
onderscheiden met de gouden AVANTI speld. 
 
 
 
Bestuur  s.v. AVANTI 31 
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CONTRIBUTIE VERHOGING 
 

PER 01-01-2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2010 
Kwartaal                       Jaar

2011 
Kwartaal                       Jaar

 
Senioren  

 
32  

 
128 

 
35 

 
140 

 
Kaderleden 

 
15 

 
60 

 
15 

 
60 

 
Donateurs 

 
15 

 
60 

 
17,5 

 
70 

 
AOW / WAO 

 
7,5 

 
30 

 
9 

 
36 

 
A-Junioren 

 
28 

 
112 

 
30 

 
120 

 
B + C-Junioren 

 
24 

 
96 

 
26 

 
104 

 
D + E-Pupillen 

 
21 

 
84 

 
23 

 
92 

 
F-Pupillen 

 
17,5 

 
70 

 
19 

 
76  
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl                                                    
                     

                                                             
     

Organiseert 
 

 

 
28 december 2010    ( aanvang 19.00 uur )                                                      

                                                                                      

 

Kom op Bobbie, we moeten op 
tijd zijn, dit wil ik niet missen !! 

 
                  
 
 
 
 
 
 
Supportersvereniging       
S.V. Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

   Wagenaarstraat  15 
   5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl 
 

 
 

                       

 
 

                          Vrijdag 21 januari 2011 
 

                           Aanvang 19.30 uur 
 
Leden van de Supportersvereniging, noteer deze dag alvast in je agenda. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er voor deze jaarvergadering  
géén schriftelijke uitnodigingen worden verstuurd. 
 
De (voorlopige) agenda voor deze vergadering staat elders in dit clubblad. 
De definitieve agenda en de notulen van de vorige jaarvergadering zullen binnenkort   
worden geplaatst op de website van s.v. Avanti ’31. 

 
   

              Bestuur Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 
 

 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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            Secretariaat :   G. van Houtum    

Wagenaarstraat  15  
5481  PP  Schijndel 
email: supportersvereniging@avanti31.nl     

                                                                    
             
  
Aan de leden van de Supportersvereniging sv Avanti’31, 
 
Op vrijdag 21 januari 2011 zal de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging  
sv Avanti’31 worden gehouden.  
Aanvang van deze vergadering is 19.30 uur in de kantine van sv Avanti’31. 
 
Het bestuur van de Supportersvereniging nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. 
 
AGENDA: 

1. Opening 
2. Notulen van de vorige jaarvergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Verslag kascommissie 
6. Financieel overzicht 2010 en begroting 2011  
7. Bestuursverkiezing 
8. Verkiezing voorzitter 
9. Benoeming nieuwe kascommissie 
10. Rondvraag 
11.. Sluiting 

 
Opm. punt 7: 
Aftredend in het bestuur zijn Gerard van Houtum, Adrie van Houtum en Luciën van Lieshout. 
Jack Brus is tussentijds aftredend. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar. 
Gerard van Houtum, Adrie van Houtum en Luciën van Lieshout stellen zich weer herkiesbaar 
voor een periode van drie jaar. 
Opm. punt 8: 
Aftredend voorzitter Jack Brus stelt zich niet herkiesbaar. Als nieuwe voorzitter wordt door het 
bestuur Gerard van Houtum voorgedragen. 
Opm. punt 9: 
In de huidige kascommissie hebben zitting: Henry van den Broek, Ruud Cromsigt en  
Rens Verhagen. 
 
Na de vergadering zal tevens de bekendmaking van "De Supporter van het Jaar" plaatsvinden. 
 
Bestuur Supportersvereniging sv Avanti’31 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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 Club van 100 

 
 

             
    

Organiseert 
 
 

 

 KIENAVOND 
 

 

            voor  ALLE  dames van Avanti  ‘31 
 

 

Maandag 27 december 2010 
   
     Aanvang : 20.00 uur 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
Thema van de maand december 
 
Positiespel, positiespel en nog eens positiespel!!! 
Als het kan met een of twee keer raken!!!! 
 
 
Sinterklaas bij Avanti! 
 

       
 
Zaterdag 27 november bracht Sinterklaas een bezoekje aan Avanti voor alle  
F-pupillen en de mini's. In een volle kantine waren vele kinderen en hun ouders 
verzameld, die wachtten op de komst van de Sint. Gelukkig waren er eerst al een 
paar Pieten die het nodige strooigoed uitdeelden. Alle kinderen kregen een cadeautje 
en er waren nog extra prijzen voor de mooiste kleurplaat en degenen die de meeste 
kleurplaten hadden verkocht.  
 
  
Surpriseavond E-pupillen 
 
Vrijdagavond 26 november waren ruim 30 kinderen verzameld in de kantine voor de 
traditionele surpriseavond voor alle E-pupillen. Er waren ook dit jaar weer hele mooie 
kunstwerken in elkaar geknutseld en vele mooie gedichten geschreven.  
Om 18.00 uur werd gestart met het uitpakken van de surprises en lezen van de 
gedichten. Na een korte onderbreking om wat te drinken en te snoepen werd de 
uitslag van de kleurplatenactie bekend gemaakt. Rond acht uur werd de avond 
afgesloten met een loterij voor alle kinderen en konden ze met een volle snoepzak 
weer richting huis om daar alle cadeautjes nog eens goed te bekijken. 



 

 
 
Bingoavond D-pupillen 
 
Op donderdagavond 25 november hebben veel D-pupillen meegedaan aan de 
Bingo-avond! Het was een gezellige, luidruchtige avond waar volop plezier werd 
gemaakt!  
 
 
Kalenderverkoop 
 
Op maandag 8 november zijn de Avanti-kalenders weer verkocht.  
Alle C-junioren en D-pupillen bedankt voor hun inzet!!! 
 
Mocht u de verkoopploegen gemist hebben, dan kunt u nog kalenders verkrijgen in 
de kantine. Kosten Euro 2,50. 
 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

Het jaarlijks kerstzaalvoetbaltoernooi tussen WEC, Schijndel en Avanti wordt dit jaar 
gehouden op woensdag 5 januari 2010 in sporthal De Dioscuren. 
Programma wordt via de website en leiding bekend gemaakt, de organisatie is dit 
jaar in handen van de jeugdcommissie van Avanti. 
 
 
Winterperiode 
 
De laatste trainingen voor de winterstop zijn op donderdagavond 23 december, de 
laatste wedstrijddag is op zaterdag 18 december 2010. 
 
We starten weer met trainen op maandag 3 januari 2010!! 
 

 

 12



 

NIEUWE SPONSORS VOOR C2 
 
 
Onze C2 heeft dit seizoen naast shirtsponsor kapsalon Koppig nog twee sponsors. 
Homeflex heeft spelers en begeleiding in nieuwe trainingspakken gestoken en er 
gelijk een sporttas bijgedaan.  
Visietech heeft de C2 voorzien van nieuwe inloopshirts. Spelers en begeleiding 
bedanken de sponsors Mark der Kinderen van Homeflex en Manfred Lucius van 
Visietech hartelijk voor hun sportieve ondersteuning.  
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Voor dit Sportret zijn we op bezoek geweest bij een jongeman die bezig is met een 
rechtenstudie. Niet dat we daardoor extra op onze woorden moesten letten, want we 
kennen hem natuurlijk al een tijdje. Al jaren voetballend binnen onze vereniging en 
inmiddels, ondanks zijn drukke studie, toegetreden tot het jeugdbestuur binnen onze 
vereniging. Hij is verantwoordelijk voor de P.R. en gaat in de toekomst de toernooien 
van de jeugd regelen. We hebben een aangenaam gesprek gehad met: 
 

 
   ROY VAN HELVOIRT 
 
                                                                         
Roy is 21 jaar en is een studie rechtsgeleerdheid gaan volgen (de vroegere rechten-
studie). Hij zit momenteel in het 4e jaar. Hij wil de civielrechtelijke kant op en wil geen 
strafrechtadvocaat worden. Hij loopt momenteel 1 jaar achter in zijn studie.  
“Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Ik zit dit jaar namelijk in het bestuur van 
de studievereniging. Met drie andere studenten zit ik in het dagelijks bestuur. We 
hebben hier een dagtaak aan en we hebben een eigen kamer op de universiteit waar 
we kunnen werken. We behartigen dan de belangen van  alle rechten studenten. Ik 
doe hier natuurlijk veel ervaring op waar ik in mijn latere loopbaan veel profijt van kan 
hebben. Dat ik dan een jaartje later klaar ben met mijn studie neem ik voor lief. 
Verder staat het goed op mijn CV. Tegenwoordig zit men niet meer zo te wachten op 
iemand die zo snel mogelijk zijn studie heeft afgerond.” 
  
Roy heeft een oudere broer, Sander, die bij Avanti in het 10e voetbalt.  
Vanaf zijn 2e jaar is Roy opgegroeid op de Olieeindsestraat te Schijndel, het ouderlijk 
huis van zijn vader. 
Op zijn 5e jaar is Roy gaan voetballen bij Avanti. 
“Ik ben nooit een technicus geweest en moest het hoofdzakelijk van mijn harde 
werken hebben. Bij de jeugd heb ik altijd in de lagere teams gevoetbald. Ik heb 
daarentegen wel een half jaar in A1 gevoetbald. Ik kwam daar weinig aan spelen 
toen en heb toen gevraagd om weer in A2 te mogen gaan voetballen. Ik heb daar 
later toch wel wat spijt van gehad. Het tweede jaar bij de A heb ik volledig in de A1 
gespeeld.  
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Mijn leeftijdsgenoten waren in die tijd Geert en Teun van Roosmalen, Tijs van 
Geffen, John van den Bulk en Bart van Doremalen. Met deze jongens en trainer 
Frank van Uden  ben ik in B2 kampioen geworden.” 
 
Op zijn 18e is hij vervolgens gaan voetballen bij de senioren. 
“Ik voetbal momenteel in het 9e van Avanti en Nol Merks is leider. Het is een mix van 
jongere en oudere spelers wat het zo leuk maakt en dat bevalt me prima. Vanwege 
mijn drukke werkzaamheden op de universiteit lukt het mij niet om elke week 
aanwezig te zijn. Volgend jaar hoop ik meer tijd te hebben zodat ik elke week kan 
voetballen, en aan mijn bestuurstaak kan ik dan ook meer tijd gaan wijden” 
Ook heeft Roy even aan het trainer/leiderschap mogen proeven. 
“Vorig jaar ben ik samen met Teun van Roosmalen en Sijmen Pijnenburg leider 
geweest van B3. Ook hier gold weer dat ik te veel op school was, zodat ik geen 
training kon geven en alleen zaterdag erbij was. Ben dit jaar dan ook gestopt als 
leider.  
 
Momenteel zit Roy in het jeugdbestuur. Hij werd vorig jaar gevraagd door Jan van 
Boxtel en Huub Groenendaal. Ze zochten een jongere persoon die zich in wilde 
zetten voor de jeugd van Avanti. 
“Dat leek me nou een leuke vrijwilligerstaak en ik ben akkoord gegaan. Eenmaal in 
de 6 weken hebben we met het jeugdbestuur een vergadering. We hebben een leuke 
club mensen in het bestuur, waar de taken als volgt zijn verdeeld: 
 
Astrid van Heeswijk  voorzitter 
Danielle Eradus   secretaris 
Huub Groenendaal   wedstrijdsecretaris 
Jan van Boxtel    bestuurslid en regelt de opstellingen                                                          
Bert van Engelen   bestuurslid  tevens contactpersoon hoofdbestuur en AJAC 
    voorzitter. 
Henk van Liempd   lid 
 
Ik doe dit jaar de P.R. en regel toernooien. Ook hier geldt weer dat ik het nog druk 
heb met mijn studie, maar als ik klaar ben ga ik zeker meer tijd steken in de 
jeugdcommissie. Momenteel is mijn inbreng nog redelijk beperkt. Het is gewoon leuk 
om dit te doen. Je moet af en toe een echte regelneef zijn. Als je weekenddienst 
draait op zaterdag dan ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken die dag, 
zoals het ontvangen van scheidsrechters, leiders, en je moet zorgen dat de 
wedstrijdformulieren goed worden ingevuld. Een verkeerde code op het wedstrijd-
formulier kan Avanti zo maar 25 euro boete opleveren.” 
 
Helemaal alleen staat hij er natuurlijk niet voor. 
“Buiten de mensen die ik net heb genoemd hebben we natuurlijk ook nog Sjef 
Weber, jeugdcoördinator, en Henk Broks, assistent jeugdcoördinator. Deze mensen 
hebben een grote kennis van het voetbalspelletje. Zij steken hier veel tijd in en daar 
heb ik best bewondering voor.” 
 
Als hobby heeft Roy eigenlijk alleen nog maar tijd om te stappen met vrienden in en 
rond  Schijndel. 
Omdat we het interview in de bestuurskamer van Avanti afnamen, vroegen we Roy 
zelf maar naar zijn goede en slechte eigenschappen. 
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Als goede eigenschap zegt hij dat hij zorgzaam, bescheiden en eerlijk is. 
De slechte eigenschap is dat hij soms wat onzeker is en hij kan geen nee zeggen. 
 
Hierna stelden we Roy nog wat vragen. 
 
Waar erger je je aan     Egoïsme 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Zorgen dat de studiefinanciering 
       blijft bestaan. 
 
 Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Rechtszaak Geert Wilders 
 
Naar welke internetsite surf je het meest www.magisterjft.nl 
 
Auto       BMW X6 (droomauto) 
 
Beste trainer      Guus Hiddink 
 
Stad       Florence 
 
Jeugdidool      Zidane 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Op kamers gaan wonen 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Gaan studeren 
 
Overschatte voetballer    Toivonen 
 
Hoogtepunt      Halen van mijn bachelor diploma 
 
Dieptepunt      Overlijden grootouders 
 
Politieke voorkeur     VVD 
 
Televisie      Alle soorten films 
 
Beste muziek     David Guetta 
 
Beste film      The Patriot 
 
Beste boek      The cliënt van John Grisham 
 
Eten       Frites 
 
Drank       Pilsje 
 
Acteur-actrice     Mel Gibson- Keira Knightley   
 
Vakantie      Zuid-Amerika (in de toekomst) 
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Met wie zou je graag een avondje gaan  
stappen      Met vrienden en mijn vriendin. 
 
Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet   Vechtsporten vind ik niets en verder  
       kan ik naar alle sporten kijken. 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur  
in de eredivisie     Ajax en El Hamdaoui 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op tv  Ik vind dat allemaal niets. Laat maar 

gewoon voetbal zien. 
 
 
Roy, bedankt dat je ondanks je drukke studie tijd voor ons hebt vrijgemaakt.  
Hopelijk gaat onze vereniging nog veel plezier aan jou beleven als bestuurder. 
        
 
 
       Noud Bouwmans  
       Frans van Rozendaal 

 
 
 
 
 
 

 19



 

 20

VERJAARDAGEN JANUARI 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
 
01 januari Koen van Engeland 
  Hassan Mahamud 
02 januari Stef Smits 
03 januari Yusuf Mahamud 
05 januari Barry v. Houtum 
  Mark Verhagen 
  Harm v.d. Pol 
  Rowanne Vroomans 
06 januari Stefan Timmermans 
  Teun v. Roosmalen 
07 januari Karsten Goyaarts 
  Dominique v.d. Ven 
08 januari Bart v. Uden 
09 januari Erwin v. Breugel 
  Stefan v. Roozendaal 
10 januari Iwan v. Giersbergen 
  Alex v. Giersbergen 
  Bjorn Beekmans 
  Sjors v. Alebeek 
11 januari Serge Blommers 
  Gerrie Russens 
12 januari Sam Lammers 
13 januari Luciano Dielemans 
  Niels v. Heel 
  Jan v.d. Leest 
14 januari Manfred Lucius 
15 januari Daan Hellings 
  Sjors Teeuwen 
   
 
 

 
 
 
17 januari Harm Gerritsma 
  Jasper Geerts 
  Stijn Geerts 
18 januari Tom Kemps 
20 januari Toon Brus 
  Max v. Roozendaal 
21 januari Richard v.d. Heijden 
22 januari Theo Schuurmans 
23 januari Mohamed Mansaray 
24 januari Tjerk Prince 
  Joffrey Groenendaal 
  Lizanne Fransen 
25 januari Harvey v.d. Dungen 
  Toon v.d. Heijden 
  Lucas v. Geffen 
26 januari Roy v. Helvoirt 
  Nicky Horsten 
  Douwe v.d. Broek 
27 januari Mark v.d. Heijden 
  Teun v.d. Sangen 
  Jannes v. Boxtel 
28 januari Igor v. Heertum 
  Edwin v.d. Greef 
29 januari Peter Ligtenberg 
  Ronnie v. Wanrooij 
  Mario v. Eerd 
  Chantal Verhagen 
30 januari Alex de Laat 
  Luc Swanenberg 
 



 

 

GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Pieter Fransen    
  
      
Leeftijd     44 jaar      
 
Woonplaats     Schijndel      
 
In het dagelijks leven    Production Engineer bij DAF Trucks   
 
Elftal      A1        
 
Positie      Langs de lijn      
 
Hoe lang voetbal je al?   Vanaf mijn 7e, maar ik ben vorig jaar gestopt
    
In het veld heb ik een hekel aan  Onsportief gedrag   
 
Zou graag willen voetballen met  Xavi     
Waarom:     Kun je altijd de bal aan kwijt en hij doet er 
      vervolgens iets goeds mee.   
        
Waar zou meer aandacht aan besteed   
moeten worden bij Avanti’31 ?  Communicatie      
 
Andere hobby’s?    Muziek  + voetballen kijken    
  
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Gewoon doorgaan.     
 
Maak me wakker voor   Concert van De Dijk    
   
Nooit meer     Naar school      
 
Met een miljoen ga ik    Minder werken    
    
Toekomstplannen    Teveel om op te noemen   
           
Hoe ver ga je komen met je team  Subtop       
        
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?    Wanneer ga je eens naar de kapper ? 
       
Aan wie speel jij de balpen door?  Guy de Leeuw   
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COMMUNICATIE 
 
Communiceren is het spreekwoord van deze tijd, althans “zo lijkt het”. 
Ook binnen onze vereniging verloopt de interne communicatie niet altijd even soepel. 
Gelukkig is dit probleem niet iets wat alleen bij onze vereniging speelt, ook in diverse 
andere verenigingen en bedrijven is het woord communicatie een steeds terugkerend 
agendapunt. 
 
Ondanks alle moderne hulpmiddelen waar iedereen over beschikt, blijkt het toch 
steeds moeilijk te zijn om op een goede manier te communiceren. 
Internet, mobiele telefoon, computer etc. zijn allemaal hulpmiddelen om het 
communiceren binnen een vereniging  gemakkelijker te maken en om een 
boodschap over te brengen. Het is alleen niet altijd duidelijk of de ontvanger deze 
boodschap wel goed heeft ontvangen. Dit is dan gelijk het grootste probleem waar 
het meestal fout gaat bij deze vorm van communiceren. 
 
Diverse malen heb ik in de Avantikrant, in de maandelijkse terugkerende column, 
waar mensen verbeterpunten aan kunnen geven binnen onze vereniging, kunnen 
lezen dat men vindt dat:  
“De communicatie bij onze vereniging nog wel kan verbeteren”. 
Natuurlijk is dit ook zo, de communicatie kan zeker op diverse fronten nog 
verbeteren, maar dit is een continu durend proces,  dat niet altijd voor iedereen direct 
duidelijke verbeteringen laat zien. 
Bij communicatie heb je een zender en een ontvanger nodig en er als er iets niet 
goed gaat met het overbrengen van een boodschap noemen we dat ruis. Die ruis 
kan ook ontstaan als de ontvanger al een soort van vooroordeel heeft gevormd bij 
het ontvangen van een boodschap. 
 
Dat er binnen Avanti hard aan communicatie gewerkt wordt is voor mij wel duidelijk, 
kijk alleen maar naar al die teams die dagelijks, wekelijks of maandelijks werken aan 
de website, aan opstellingen, aan de Avantikrant, etc. etc.. 
Maar het proces van verbeteren blijft doorgaan en daarom zullen we regelmatig een  
communicatiesessie organiseren voor alle commissies en clubs binnen Avanti. 
Verder is er iedere donderdagavond en in het weekend wel iemand van het 
hoofdbestuur aanwezig om vragen aan te stellen en natuurlijk om zoveel als mogelijk 
die vragen te beantwoorden.  
 
Kortom, we hebben nog een flinke weg te gaan, het zal een lange weg zijn waarin we 
onszelf continu moeten verbeteren onder het motto ”het is een marathon en geen 
sprint”. 
We moeten proberen stap voor stap verder te komen, waarbij we zeker af ten toe in 
oude fouten zullen terugvallen, maar waarbij de intentie moet zijn om met zijn allen 
de finish te halen. 
 
Met zijn allen op weg naar een betere communicatie. 
 
Namens het bestuur, 
Ben v.d. Mosselaer 
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NIEUWE LEDEN 
 
 

 

BXVY70X Carli vd Ekart steunend lid 16-11-62 
NSHF503 Matthew Dielemans  16-11-02 
NSHF61V Luciano Dielemans  13-01-99 
 
 
 
 
 
 

GESTOPTE LEDEN 
 
 
MRZR73S Marlies Tegenbosch 14-09-95 
GGTY30L Davey van Bilsen 9-07-91 
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Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen, de 
telefoontjes en de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na 
mijn thuiskomst…… 
 
                              
 

                         Nogmaals “Hartelijk Dank” 
 
 
Adrie van Houtum 
Supportersvereniging sv Avanti’31 
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AVANTI 8: Op weg naar het kampioenschap 
Een overzicht van de eerste competitiehelft 

Hoe het begon 
Afgelopen seizoen was ons eerste seizoen als vriendenteam onder de naam 
“Avanti’31 8”. Voor velen van ons was het zelfs het eerste jaar bij Avanti’31, want 
veel jongens hadden eerst jarenlang de clubkleuren van “die andere club uit 
Schijndel” verdedigd. Deze jongens wisten dus nog maar net dat een bal rond is. 
Ook waren de meeste officieel nog tweedejaars A-junioren, waardoor we de 
broodnodige ervaring misten om op het hoogste niveau bij de senioren te kunnen 
acteren. We begonnen de competitie dan ook wisselvallend. 
Gaandeweg de competitie ging het echter steeds beter draaien en werden de punten 
ook gepakt. Dit hadden we natuurlijk ook mede te danken aan onze leiders: tactisch 
meester-brein Hans en ‘peoplemanager’ Gijs. In de kleedkamer worden zij ook wel 
liefkozend ‘Hansko’ en ‘The Gijs Man’ genoemd. Daarnaast ging ook Pascal 
langzaam maar zeker een belangrijke rol binnen ons team vervullen. Na lange tijd 
door het elftal te zijn gegooid en op allerlei posities verdienstelijk te hebben 
gespeeld, werd tijdens een wedstrijd eens een stok met daaraan een vlag in zijn 
handen gedrukt. Pascal was natuurlijk zo blij als een kind en zwaaide alle kanten op 
met zijn vlaggetje. Sindsdien is ‘Dizzee’ Pascal onze vaste vlagger. Uiteindelijk sloten 
we de competitie af met een verdienstelijke plaats in de middenmoot. 
 
Het nieuwe seizoen 
Nadat een aantal jongens vanwege uiteenlopende redenen (lees: zij konden het 
hoge niveau niet langer bijbenen) gedurende en op het einde van het seizoen 
stopten, zijn we in de zomer de transfermarkt op gegaan en hebben we de volgende 
talenten weten te strikken: Bram v. Geffen, een uitmuntende keeper, die de beste 
keeper van de wereld zou zijn als zitvoetbal een officiële sport was geweest. Ook 
verdenken wij hem ervan, dat hij de moppen achterop de hagelslagpakken verzint. 
Daarnaast trokken we nog een echte verdediger aan in de persoon van Stefan 
Kerkhof. Ook hebben we nog een dubbelslag geslagen door Martijn v. Veghel aan te 
trekken. Deze jongen heeft namelijk het beste van Justin Bieber en Weeman in zich, 
en is daarnaast ook nog eens zo snel als een haas. Stijn Voets had zich ook nog 
stilletjes bij ons gevoegd, nadat hij vorig jaar al bijna alle wedstrijden met ons had 
meegedaan. 
Met deze vier nieuwe jongens hebben we natuurlijk de gehele zomervakantie, op die 
twee weken durende culturele vakantie in Spanje na, doorgetraind. En dit had 
duidelijk zijn vruchten afgeworpen bleek uit de eerste vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Avanti’31 10. Deze wedstrijd werd namelijk ruimschoots gewonnen met 7 – 1. 
Thom, die als aanvoerder denkt dat hij een generaal is van een heel leger en een 
neusje voor de goal heeft, had de eer om het eerste doelpunt in het nieuwe seizoen 
te maken.  
De tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen HVCH 13 leek ook in een ruime 
overwinning voor ons te eindigen. Maar dit liep even anders, de gecreëerde (100%) 
kansen werden namelijk niet afgemaakt door met name Rob, die zichzelf om één of 
andere reden altijd voordoet als onze aanvoerder. We kwamen nog wel op 
voorsprong door Rens, die als rechtsachter in ons team net zo’n grote cultheld is als 
Manolev voor René van der Gijp.  
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De tegenstander kwam hierna echter weer op gelijke hoogte, maar doordat Cub, die 
zichzelf omschrijft als spelmaker, balvaste spits en de man van 10 miljoen, weer 
eens een belangrijk doelpunt maakte, kwamen we weer op voorsprong. De 
tegenstander trok uiteindelijk toch nog aan het langste eind en won de wedstrijd met 
3 – 2. De teleurstelling na afloop was groot, mede doordat de debutanten Bram, 
Martijn en Stefan hun carrière bij Avanti’31 8 met een nederlaag begonnen. Achteraf 
gezien was dit echter het beste wat ons kon overkomen… 
 
Speelronde 1: Avanti’31 8 – RKVV Keldonk 4 (12-09-’10) 
De competitie begon. Hans had eindelijk voor zijn verdiensten in het afgelopen 
seizoen van ons een nieuwe jas gekregen, met daarachter op ‘Hansko’ en het 
nummer ‘8’. Met deze jas liep hij vanzelfsprekend zo trots als een pauw rond over 
sportpark ‘De Molenheide’. Onze eerste wedstrijd, thuis tegen RKVV Keldonk 4, 
konden we dus al niet meer verliezen. We schoten dan ook uit de startblokken, en 
hadden duidelijk geleerd van vorige week, de kansen werden nu namelijk wel benut. 
Roel, die er van droomt om na zijn voetbalcarrière net zo’n grote scheidsrechter te 
worden als Roelof Luinge, opende voor ons de score. Hierna breidden Rob en Thom 
(2x) de score uit. Dat Thom twee keer scoorde was geen verrassing, hij had namelijk 
net nieuwe voetbalschoenen. Daarom is het ook eeuwig zonde dat wij geen sponsor 
hebben, anders hadden we Thom elke week een nieuw paar schoenen cadeau 
kunnen doen! Stijn Voets scoorde uiteindelijk het laatste doelpunt van onze zijde. Dit 
deed hij op aansporen van Gijs. Toen wij een corner mochten nemen, riep Gijs 
namelijk vanaf de zijlijn dat Stijn zich ook maar eens in de 16-meter moest gaan 
melden. Na wat tegenstribbelen van Stijn (‘Da zuuk ik nie’, ‘Ik sta goed hier achterin’ 
etc.), ging hij uiteindelijk toch mee naar voren en prompt scoorde hij. Hierdoor was 
het feest natuurlijk helemaal compleet. O ja, Keldonk scoorde ook nog één keertje, 
waardoor de uitslag uiteindelijk 5 – 1 werd.  
We waren de competitie in tegenstelling tot vorig jaar dus goed begonnen. En de 
instelling was ook vele malen beter dan een jaar eerder. Een typerend voorbeeld 
hiervan is Bram. Bram was namelijk naar het evenement Q-Base in Duitsland 
geweest, en kwam op de wedstrijddag om 8 uur ’s ochtends thuis, toch was hij in 
staat om de tweede helft gewoon mee te doen, waarvoor niets dan hulde! Het enige 
smetje op deze dag was dat we de koppositie (nog) niet hadden veroverd (dit kwam 
doordat Rhode 7 met 6 – 1 had gewonnen), maar dit moest volgende week dan maar 
gebeuren… 
 
Speelronde 2: Erp 8 – Avanti’31 8 (19-09-’10) 
Zo gezegd, zo gedaan, Avanti’31 8 staat bovenaan! De tweede competitiewedstrijd 
wonnen we namelijk met speels gemak in Erp tegen het plaatselijke 8ste elftal. De 
uitslag was uiteindelijk 1 – 6 met een hattrick van Rob, twee doelpunten van Roel en 
een magistrale vrije trap van Cub, die toen nog maar net koud in het veld stond. Na 
de wedstrijd bleek ook dat we al twee punten los stonden op de nummer twee, 
Rhode 7, de aankomende tegenstander. Dat beloofde dus een kraker te worden! 
Nadat we de gehele week al aan iedereen die het horen wilden, hadden verteld dat 
we bovenaan stonden, bereikte dit vrijdagavond in een plaatselijke kroeg zijn 
hoogtepunt. Als hecht vriendenteam stonden we natuurlijk met z’n allen bij elkaar, en 
omdat we ook een zanger, genaamd Rob, in ons midden hebben, willen wij zo nu en 
dan nog wel eens een liedje inzetten. En ditmaal wilden wij even laten horen waar wij 
stonden; ‘Wij staan bovenaan, ja wij staan bovenaan!’ Later zou dit, tot afgrijzen van 
velen, niet de laatste keer zijn geweest. 
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Speelronde 3: Avanti’31 8 – Rhode 7 (26-09-’10) 
Goed, inmiddels was het alweer tijd voor speelronde drie. De eerste kraker stond 
zoals gezegd op het programma; Avanti’31 8 – Rhode 7. Na een dramatische eerste 
helft van onze zijde, waarin we tot overmaat van ramp ook nog eens onnodig op 
achterstand kwamen, hebben we in de tweede helft op basis van wilskracht de 
wedstrijd gewonnen; 2 – 1.  
Rob was verantwoordelijk voor allebei de doelpunten en begint zowaar een echte 
doelpuntenmachine te worden. Het publiek, dat in groten getale aanwezig was (om 
Cub maar even te citeren: ‘Woooh, er stond wel 50 man langs de kant hé!’), speelde 
ook een belangrijke rol bij deze overwinning. Zij hebben ons namelijk van de eerste 
tot de laatste minuut gesteund met diverse sfeeracties. De overwinning hebben we 
uitgebreid gevierd in de kantine, en degenen die daarna nog konden lopen hebben 
de avond nog toepasselijk afgesloten in ’t Kroontje. 
 
Speelronde 4: Boerdonk 4 – Avanti’31 8 (03-10-’10) 
Iedereen kent natuurlijk wel het spreekwoord: ‘Hoogmoed komt voor de val’. Toch 
overkwam ons dit (bijna) in de uitwedstrijd tegen Boerdonk 4. Vooraf leek dit namelijk 
een gemakkelijke wedstrijd, zeker nadat net voor de wedstrijd nog een aantal 
jongens van de benodigde vitamines waren voorzien door Betsie, die als trouwe 
supporter altijd fruit voor ons, maar in het bijzonder voor Geert meebrengt. We 
begonnen de wedstrijd ook nog redelijk goed en kwamen op voorsprong door een 
doelpunt van Roel. Maar hierna sloop er gemakzucht in de ploeg en waren we meer 
bezig met de scheidsrechter en met onszelf dan met het spelen van voetbal. We 
speelden ons zelf op deze manier helemaal uit de wedstrijd. De tegenstander maakte 
hier in de tweede helft ook dankbaar gebruik van en scoorde de 1 – 1. De spelers 
van Boerdonk begonnen zich in het veld zelfs hardop af te vragen of wij wel echt 
eerste stonden. En toen…  
Toen knapte er bij velen van ons iets. Onder (rood)vurige aanvoering van Stijn Voets, 
die de verdediging knap reorganiseerde, en Roel, die zoals gewoonlijk weer 
onnavolgbaar was, bogen we de wedstrijd toch nog om in een 1 – 3 overwinning. 
Roel scoorde zelf de bevrijdende 1 – 2. En even later, na een vliegensvlugge 
counter, zorgde hij er met een schitterende voorzet voor dat Rob met een droge knal 
het klusje kon klaren; 1 – 3. Het was een wedstrijd om snel te vergeten, maar 
gelukkig namen we wel de punten mee naar huis. 
 
Speelronde 5: Avanti’31 8 – VOW 4 (10-10-’10) 
De vijfde competitiewedstrijd speelden we thuis tegen VOW 4, die op dat moment 
onderin de competitie bungelde. Van gemakzucht was echter geen sprake, omdat we 
na vorige week wel gewaarschuwd waren. Hans was helaas afwezig, maar hierdoor 
waren we wel gebrand op een goed resultaat, want als Hans zou horen dat we niet 
hadden gewonnen, dan zou hij ons waarschijnlijk nooit meer aangekeken hebben. 
Stijn Voets had twee dagen eerder de zaak ook al op scherp gezet door met 
verschillende spelers weddenschappen af te sluiten hoeveel doelpunten zij zouden 
gaan scoren in deze wedstrijd. De wedstrijd wonnen we uiteindelijk dan ook 
eenvoudig met 5 – 0.  
Bewonderenswaardig was dat de ‘twin brothers’ Jasper en Stijn Geerts, die allebei 
liever met twee ballen spelen dan met eentje, de gehele wedstrijd meededen en 
allebei ook nog eens een doelpunt voor hun rekening namen. Zij waren namelijk na 
een avond stappen en gek doen pas zondagochtend om half 9 gaan slapen en 
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stonden om half 12 alweer zwalkend op het veld warm te lopen. De overige 
doelpuntenmakers waren Jan, Rob en het duurde even, maar ook Tim, die geweldige 
acties in huis had tijdens deze wedstrijd, had eindelijk zijn eerste doelpunt van het 
seizoen gemaakt! Jammer genoeg kwam Nico, door vele kenners beschouwd als de 
opvolger van Youri van Gelder, net een teenlengte te kort, want anders had ook hij 
een uitstekende wedstrijd bekroond zien worden met een doelpunt.  
 
Speelronde 6: Avanti’31 8 – Udi’19/Beter Bed 13 (17-10-‘10) 
Op ‘The Day After’, oftewel de dag na BoBPoP, stond de thuiswedstrijd tegen de 
nummer laatst Udi’19/Beter Bed 13 op het programma. Omdat we het niet zo bont 
hadden gemaakt als vorig jaar na BoBPoP (toen hadden we onze tegenstander nog 
verrast door stinkend naar bier en met schmink op onze gezichten het veld te 
betreden), hadden deze keer alleen een paar jongens last van wat ‘geheugenverlies’. 
Nadat we Stefan via de telefoon hadden ontwaakt uit zijn coma en vliegensvlug 
hadden leren klok lezen (Als de grote wijzer op de zes staat en de kleine wijzer net 
iets voor de 12 dan is het echt half 12 en geen half 11), was ook hij nog op tijd voor 
de wedstrijd.   
De wedstrijd was al binnen een half uur gespeeld, zoals ze dat altijd zo mooi kunnen 
zeggen. Rob maakte op dat moment namelijk de 1 – 0, waarna wij de wedstrijd op 
slot gooiden en de scheidsrechter eigenlijk net zo goed had kunnen affluiten, zodat 
iedereen kon gaan douchen.  
Na afloop van de wedstrijd zagen we tot ieders verbazing in de kleedkamer dat Lex 
voortaan in het trotse bezit is van een heuse tepelpiercing. Dit leidde tot reacties van 
‘Mag ik hem aanraken?’ tot ‘Lex, stomme idioot, die je bent!’. Één ding was in ieder 
geval duidelijk; met z’n allen douchen zou vanaf dat moment nooit meer hetzelfde 
zijn… 

Gelukkig hadden we de eerstkomende week geen competitiewedstrijd en konden we 
ruimschoots herstellen van deze huiveringwekkende ontdekking. Verder kwam deze 
rustweek sowieso niet ongelegen, aangezien we de eerstvolgende wedstrijd op 
bezoek moesten bij de nummer 3, DVG 5. Dit beloofde geen gemakkelijk karwei te 
worden, gezien de competitiestand op dat moment: 
 1. Avanti’31 8    6 18 
 2. Blauw Geel’38/OtterW. 12 6 16 
 3. DVG 5    6 14 
… 
Speelronde 7: DVG 5 – Avanti’31 8 (31-10-’10)  
Om onze titelaspiraties kracht bij te zetten, wilden we deze topwedstrijd koste wat 
kost winnen. Dit konden we echter al snel vergeten… 
De wedstrijd was de eerste 30 minuten nog in evenwicht, maar nadat zij op gelukkige 
wijze met 1 – 0 voor kwamen, en ook nog net voor rust de 2 – 0 binnentikten, 
beschouwden wij de wedstrijd al als verloren. Over de tweede helft zou ik eigenlijk 
moeten zwijgen, dus houd het er maar op dat het niet helemaal ging zoals het moest 
gaan. Hierdoor werden we met een beschamende 7 – 0 nederlaag (!) terug naar huis 
gestuurd.  
Om het verlies nog aanvaardbaar te maken, maakten we elkaar na afloop van de 
wedstrijd wijs dat: als we de avond van tevoren niet naar de 90’s X-clusive party 
waren gegaan, en als we de avond van tevoren niet zo uitgebreid stil hadden 
gestaan bij het feit dat de grootste voetballer aller tijden, Diego Armando Maradona, 
die dag Abraham had gezien, èn als we niet zo vroeg hadden hoeven te voetballen, 
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dat we dan de wedstrijd gewoon gewonnen hadden. Achter deze redenen, waarop 
Ernst Happel zou hebben gezegd: ‘Kein geloel, fussbal spielen!’, kunnen we ons 
natuurlijk niet verstoppen. En aangezien we na deze wedstrijd nog een zwaar 
programma voor de boeg hadden, zouden we ons dus snel weer moeten herpakken! 
Gelukkig was het deze Halloween niet alleen griezel en gruwel voor ons. Blauw 
Geel’31/OtterW. 12 had namelijk gelijk gespeeld, waardoor wij onze koppositie op 
wonderbaarlijke wijze behielden. De stand was nu, na zeven speelronden, als volgt: 
 1. Avanti’31 8   7 18 
 2. DVG 5    7 17 
 3. Blauw Geel’31/OtterW. 12 7 17 
 
Speelronde 8: Avanti’31 8 – Nijnsel 5 (07-11-’10) 
Na de blamage van vorige week stond de thuiswedstrijd tegen Nijnsel 5, die vijfde 
stond, op het programma. De meeste jongens hadden naar aanloop van de wedstrijd 
zelfs twee keer getraind om niets aan het toeval over te laten. Deze wedstrijd wilden 
we namelijk koste wat kost winnen. Toch was de eerste helft vrij matig van onze 
kant, maar Nijnsel was ook niet bij machte om kansen te creëren. Naarmate de 
wedstrijd vorderde kwamen we beter in ons spel en kwamen we uiteindelijk ook op 
voorsprong door een goede goal van Rob: 1 – 0. Tegen het einde van de eerste helft 
moest Stijn Voets zich laten vervangen, nadat een tegenstander ongelukkig op zijn 
knie terecht was gekomen. Hierdoor was de organisatie in de achterhoede even 
zoek, waardoor Nijnsel nog twee goede mogelijkheden kreeg om op gelijke hoogte te 
komen. Zij sprongen echter slordig om met deze kansen. Op slag van rust kreeg Rob 
nog dé mogelijkheid op 2 – 0; Vrij voor de keeper, met de hoeken voor het uitkiezen, 
schoot hij onverklaarbaar recht in de handen van de keeper.  
Nijnsel startte de tweede helft erg zwak, maar wij wisten hier niet van te profiteren. 
Dit kwam vooral doordat onze Rob zijn vizier niet op scherp had staan vandaag en 
zo een aantal opgelegde kansen onbenut liet. Uiteindelijk besloot Tim daarom maar 
de 2 – 0 te maken. Maar doordat wij door bleven gaan met het missen van kansen, 
bleef Nijnsel hoop houden in een goede afloop. Halverwege de tweede helft wisten 
zij dan ook tegen te scoren, waardoor het nog een hectische slotfase werd. Één 
minuut voor tijd leek de wedstrijd gespeeld doordat Bram een achterbal mochten 
nemen. Nijnsel eiste echter een strafschop (?), en kreeg uiteindelijk ‘ter compensatie’ 
een corner van de scheidsrechter. Op dit erg vreemde besluit volgde een opstootje. 
Een speler van Nijnsel was de aanstichter door Richard uit het niets te slaan. Het 
opstootje was echter zo gesust na effectief optreden van Geert en Bram. Nadat 
Nijnsel eindelijk de corner had genomen, maakte Tim na een snelle counter nog de  
3 – 1. Dit betekende tevens het einde van de wedstrijd. 
 
Bij deze wil ik U ook nog even wijzen op de gevaren van het internet. Op de 
volgende site http://www.vvnijnsel.nl/site/index.php?page_id=42#621 onder het kopje 
‘Nijnsel 5 vergeet te winnen tegen de koploper’ staan namelijk diverse onwaarheden 
over de hierboven beschreven wedstrijd vermeld, zoals ‘De openingsfase, wat zeg ik, 
de gehele eerste helft waren we veel beter en kregen een aantal goede 
mogelijkheden, […].  Avanti kreeg welgeteld één kans na matig verdedigen maar wist 
deze wel te benutten.’ U moet dus niet altijd alles geloven wat mensen op het 
wereldwijde web beweren en zeker niet zomaar alles klakkeloos overnemen. Houdt 
dit altijd in uw achterhoofd! Wij hebben de beheerder van de website inmiddels al op 
de hoogte gesteld van de gemaakte fouten. 
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Vanwege het slechte weer was de uitwedstrijd tegen Boekel Sport 8 helaas afgelast. 
Aan de andere kant had dit ook een aantal voordelen; We hoefden een keer niet op 
tijd naar bed, dus we konden nu uitgebreid Carnaval inluiden bij het 11-11 bal in ’t 
Zuid. En we konden ons een week langer voorbereiden op de topper tegen de 
nummer 3, Blauw Geel/OtterW. 12. Zij hadden samen met DVG 5 nog steeds slechts 
een achterstand van 1 punt. 
 
Speelronde 9: Avanti’31 8 – Blauw Geel/OtterW. 12 (21-11-’10) 
Eindelijk was het zover, zondag 21 november 2010: Avanti’31 8 – Blauw 
Geel/OtterW. 12.  
Menigeen had er al wekenlang reikhalzend naar uitgekeken. Blauw Geel had 
schijnbaar minder last van de zenuwen, want zij startten de wedstrijd beter dan wij. 
Zij kregen gedurende de eerste helft ook de betere kansen. Toch kwamen wij op 
voorsprong door een echte ‘spitsengoal’ van Rob. Het doelpunt had wel wat weg van 
het historische puntertje van Patrick Kluivert in de Europacupfinale tegen AC Milan in 
1995. De eerste helft ging het nog gelijk op, maar zoals gezegd had Blauw Geel wel 
de betere kansen gehad, dus we mochten niet klagen met de 1 – 0 ruststand.  

In bijna de gehele tweede helft kwamen we echter niet meer aan voetballen toe, en 
hebben we met kunst- en vliegwerk weten te voorkomen dat Blauw Geel tot scoren 
kwam. Op het einde hadden we de score nog wel kunnen uitbereiden, maar we 
wisten niet goed te profiteren van de ruimte die Blauw Geel achterin weggaf. 
Achteraf bleek het doelpunt van Rob dus van net zo’n grote waarde voor ons als het 
doelpunt van Kluivert voor Ajax destijds. Helaas hielden wij er geen Europacup aan 
over, maar onze voorsprong op Blauw Geel was na deze wedstrijd wel vergroot tot 4 
punten. Later bleek ook nog eens dat DVG 5 verloren had van Boekel Sport 8 (een 
tegenstander om serieus rekening mee te houden), waardoor onze voorsprong op 
DVG ook opliep tot 4 punten. Het werd dus een geweldige voetbalzondag, waar we 
vooraf nooit van hadden durven dromen! De competitiestand was nu als volgt:  1. 
Avanti’31 8   9 24 (26 – 12) 
 2. Blauw Geel’31/OtterW. 12 9 20 (28 – 12) 
 3. DVG 5    9 20 (33 – 18) 
 4. Boekel Sport 8   8 16 (32 – 16) 

Het vervolg 
We hebben nu negen wedstrijden gespeeld in de competitie en hebben een 
voorsprong van 4 punten op de nummer 2. We zijn dus op de goede weg, maar er 
zijn nog altijd dertien (!) wedstrijden te spelen. Het kampioenschap is dus nog ver 
weg. Toch ben ik ervan overtuigd dat, als we op deze manier doorgaan, we op het 
einde van het seizoen een ronde (of 38 rondjes) op de platte kar door Schijndel gaan 
maken! 

Voor de vaste supporters van Avanti’31 8, andere liefhebbers en om het ego van 
Rob te strelen, sluit ik dit korte en bondige verslag graag af met de 
doelpuntenmakers (in competitieverband) tot dusverre: 

1. Rob      11 
2. Roel      5 
3. Tim       3 
4. Thom      2 
5. Cub, Jan, Jasper, Stijn G., Stijn V.  1 
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NIEUWS VAN HET LERC !! 
 
 
De winterstop is al begonnen en inmiddels hebben we al een 
succesvol 7 tegen 7 toernooi achter de rug. 

Het  LERC heeft echter nog meer activiteiten op de rol staan. 

28 december is er de speurtocht welke voorheen door het LERC 
werd georganiseerd maar nu bij de Supportersvereniging  en Bert 
van Uden in vertrouwde handen is. Voor alle Avanti elftallen een 
aanrader !!!! 

13 januari begint het darten, vanaf elke donderdag in de kantine, 
geef je per duo op bij Rien de Laat !!!! 

16 januari is er een nieuwe activiteit nl. het door Bavaria 
gesponsorde LATJETRAP. We gaan per elftal proberen zoveel 
mogelijk bierkratjes van de lat te trappen, dus alle elftallen hou deze 
datum vrij !!!!  De winnaars gaan door naar de finale in het Philips 
stadion en gaan voor een reis naar de autoraces in  Moskou l  

30 januari is er een casinomiddag voor alle elftallen in de kantine. 
Gezien het succes van het vorig jaar een aanrader voor iedereen. 
Kom een gokje wagen in onze eigen gokhal !! 

18 maart is er de Avanti-Bavaria kwis, vorig jaar hadden onze 
winnaars op een haar na de reis naar AC Milaan met hun elftal 
gemist. Nu mogen de winnaars van de finale in het Philips stadion 
naar München !!  

 

Dus komt allen,  voor iedereen genoeg te winnen !! 
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ZESKAMPCOMITÉ ZOEKT NIEUWE 
MENSEN !!!!! 

 

Herhaalde oproep ! 

 

Het comité binnen Avanti dat elk jaar belast is met 
de organisatie van de dorpszeskamp is op zoek naar 
nieuwe mensen. 

Zowel binnen, dus in ons comité, als mensen die 
mee willen helpen in de dagen vóór de zeskamp zijn 
welkom. 

 

Na volgend jaar bestaan we 25 jaar, dus nu een leuk 
moment om in te stappen.  

 

Heb je interesse, meld je dan aan bij  

 

Noud Bouwmans of Jan Hellings  !!! 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 

 
 
 

Dinsdag 16 november. 
 
Op deze avond werd gestart met de 2e ronde van de competitie. De volgende partijen 
werden er gespeeld. 
 
Als eerste kwamen Adrie v. Liempd (38) en Cor Mooy (28) tegen elkaar uit. Het werd 
een spannende partij, waarin beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Om 
beurten pakten beide spelers de leiding en het was dan ook niet verrassend dat de 
partij uiteindelijk in een remise eindigde. Adrie maakte de wedstrijd in de 22e beurt 
uit,  waarop Cor in de nastoot ook zijn caramboles vol wist te maken. Adrie kwam uit 
op 1.72, Cor op 1.13. 
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Henk 
Kanters (24). In deze wedstrijd was Henk duidelijk de sterkste. Bert die voor de 
eerste keer 44 caramboles moest maken kwam geheel niet in de buurt. Vooral het 
goede spel van Henk was hier debet aan. Met mooie series en goed spel wist hij Bert 
al snel op achterstand te zetten. In slechts 15 beurten wist Henk de klus te klaren en 
hij behaalde daarmee een zeer verdiende overwinning. Bert kwam in het gehele stuk 
niet voor en scoorde slechts 21 caramboles. Het gemiddelde van beide spelers was 
1.60 voor Henk en 1.40 voor Bert. 
 
De volgende partij ging tussen Jo v. Uden (32) en Jos v. Heeswijk (65). Ook dit werd 
een spannende partij waarin lange tijd niet zeker was wie er met de overwinning aan 
de haal zou gaan. Beide spelers speelden ver boven hun gemiddelde, waardoor er 
niet alleen een spannende maar ook een goede wedstrijd ontstond. Het was Jo die 
als eerste de finish kon bereiken. Dat gebeurde in de 15e beurt, maar helaas bleef Jo 
op 1 carambole steken. Jos wist in deze beurt zijn caramboles wel vol te maken en 
werd zodoende de winnaar van deze partij. Jo behaalde het mooie gemiddelde van 
2.07, Jos kwam zelfs uit op 4.33. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Leo. v. Boxel (34) en Mari 
Pennings (30). In deze wedstrijd was het verschil weer groot. Vooral Mari speelde 
erg goed en had op deze avond geen kind aan Leo. Zonder echt grote series maar 
met constant spel wist Mari de partij in slechts 14 beurten te beslissen. Bij Leo wilde 
het ook op deze avond niet lukken en hij bleef met 16 caramboles dan ook met een 
flinke kater zitten. Mari behaalde een mooi gemiddelde van 2.14, Leo kwam uit op 
1.14. 
 
Dinsdag 23 november 
 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (34) en Henk Kanters (24). Het was 
Leo die in deze wedstrijd als beste uit de startblokken kwam. Na een aarzelend begin 
scoorde hij in de 4e en 5e beurt telkens 6 caramboles en nam daarmee een flinke 
voorsprong op Henk. Hierna stokte het ritme bij Leo, waardoor Henk toch nog terug 
kon komen. Net op tijd wist Leo zich echter te herstellen en wist de partij in de 20e 
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beurt alsnog uit te maken. Henk bleef steken op 20 caramboles en een gemiddelde 
van precies 1, Leo behaalde 1.70. 
Hierna kwamen Cor Mooy (28) en Cor Geerts (47) tegen elkaar uit. Beide spelers 
gingen goed tegen elkaar op en hielden elkaar wat het scoren betreft goed in 
evenwicht. Hierdoor kwam Cor Mooy uiteindelijk als winnaar uit de strijd omdat zijn 
tegenstander bijna 20 caramboles meer moest maken was het snel een gelopen 
race. Cor besliste de partij in slechts 17 beurten en verdiende zodoende 2 extra 
bonuspunten. Cor Geerts kwam niet verder dan 25 caramboles en een gemiddelde 
van 1.47. Cor Mooy kwam uit op 1.64. 
 
Hierna speelden Bert v. Uden (44) en Adrie v.Liempd (38) tegen elkaar. Vooral Bert 
begon in deze partij erg sterk met slechts 1 poedel in 13 beurten. Maar omdat er 
geen echt grote series werden gemaakt, kon Adrie halverwege de wedstrijd met een 
mooie serie van 9 weer aanklampen. Hierna gingen beide spelers gelijk op en 
ontstond er een spannende partij. Doordat beide spelers in het slot van de wedstrijd 
wat terug vielen, duurde het toch nog tot de 24e beurt voordat de beslissende 
carambole gemaakt werd. Het was Adrie die als eerste de finish wist te bereiken, hij 
deed dat met een gemiddelde van 1.58. Bert die 40 caramboles maakte kwam uit op 
1.66. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Mari 
Pennings (30). In deze wedstrijd gingen beide spelers erg slecht van start. Veel 
poedels en weinig hoge series leidden er toe dat na 10 beurten beide spelers ver 
onder hun gemiddelde lagen. Het was Jos die zich als eerste wist te herstellen en in 
de laatste 8 beurten liefst 44 caramboles wist te produceren. Ook Mari speelde in 
deze fase iets beter, maar dat was net niet voldoende om een remise af te dwingen. 
Jos besliste de wedstrijd in 18 beurten en behaalde naast een mooi gemiddelde van 
3.60 ook nog 2 bonuspunten. Mari bleef steken op 27 caramboles en een 
gemiddelde van 1.50. 
 
 
Dinsdag 30 november. 

De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Henk 
Kanters (24). Vooral Henk begon erg sterk deze avond en wist in korte tijd een flinke 
voorsprong op te bouwen. Jos, die afgelopen week nog een mooie overwinning wist 
te behalen, kon nu niet veel meer doen dan lijdzaam toezien hoe Henk zijn 
voorsprong alleen nog maar vergrootte. In slechts 14 beurten won Henk deze partij 
en liet Jos verslagen achter. Henk behaalde een gemiddelde van 1.72. Jos kwam 
met 34 caramboles niet verder dan 2.43. 

In de tweede wedstrijd van de avond speelden Leo v.Boxel (34) en Adrie v. Liempd 
(38) tegen elkaar. Ondanks dat beide spelers niet goed speelden werd het toch een 
spannende wedstrijd waarin beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Om 
beurten namen zij de leiding om deze vervolgens even vlug weer af te staan. Het 
was uiteindelijk Adrie die zijn zenuwen het meest in bedwang wist te houden en de 
partij in de 25e beurt wist te beslissen (gemiddelde 1.52). Leo bleef achter op 30 
caramboles en behaalde een gemiddelde van 1.20. 

 

 35



 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (47) en Bert v. Uden 
(44). In deze wedstrijd  was Bert in het begin de bovenliggende partij. Zonder zelf erg 
goed te spelen kon hij een kleine voorsprong opbouwen. Cor echter gaf zich niet zo 
snel gewonnen en begon na enige tijd aan een mooie inhaalrace. Bert daarentegen 
kon zijn spel van het begin niet vasthouden en moest toezien dat Cor het initiatief 
volledig overnam. Verdiend wist Cor de partij dan ook naar zich toe te trekken. Hij 
deed dat in de 22e beurt en behaalde daarmee een gemiddelde van 2.14. Bert, die in 
de nastoot nog 7 caramboles maakte, kwam uit op 1.68. 

Dinsdag 7 december. 

Op deze  dinsdag werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Cor Geerts (47) en Leo v. Boxel (34). Het werd 
een partij met twee gezichten. Het begin van de wedstrijd werd geheel gedomineerd 
door Leo die in zijn eerste 3 beurten liefst 18 caramboles maakte en daarmee een 
voorschot nam op de overwinning. Die overwinning zou er wel komen, maar het 
kostte Leo toch beduidend meer beurten als waar  hij op gerekend had. Door matig 
spel in het verdere verloop van de partij kreeg Cor nog voldoende gelegenheid om 
zich terug te knokken. Helaas voor Cor wilde het in deze wedstrijd niet lukken. 
Hierdoor kon Leo de wedstrijd alsnog  in de 22e beurt winnend afsluiten. Het 
gemiddelde voor Leo was 1.62. Cor die niet verder kwam dan 26 caramboles 
scoorde slechts 1.24.  
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door Cor Mooy (28) en Jo v. Uden 
(32). Beide spelers speelden deze avond een goede partij, waarin lang niet duidelijk 
was wie er als overwinnaar uit de strijd zou komen. Cor, die halverwege de partij een 
mooie serie wist te maken, moest toezien hoe Jo enkele beurten later hetzelfde 
presteerde. Tot aan de laatste beurt bleef de spanning in de wedstrijd. Het was 
uiteindelijk toch Jo die in de 16e beurt de overwinning naar zich toe wist te trekken. 
Met een mooi gemiddelde van 2 wist Jo ook nog eens 2 bonuspunten te behalen. 
Cor, die uitkwam op 26 caramboles, scoorde een mooi gemiddelde van 1.63. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Mari Pennings (30). In 
deze partij wist Mari al snel een grote voorsprong op te bouwen.  Door zelf goed te 
spelen, terwijl Henk maar moeilijk tot scoren kwam, leek het een makkelijke 
overwinning te worden voor Mari. Toch wist Henk zich met enkele mooie series terug 
te vechten in de wedstrijd. En in de laatste fase konden beide spelers de wedstrijd 
nog winnen. Helaas voor Henk lukte dat niet meer omdat Mari ook in het slotgedeelte 
zich de sterkste toonde. In slechts 15 beurten behaalde Mari een verdiende 
overwinning; met een gemiddelde van 2 behaalde ook hij 2 bonuspunten. Henk 
behaalde 20 caramboles en een gemiddelde van 1.33. 
 
Ook in de laatste wedstrijd van de avond kwam Henk weer aan de tafel. In verband 
met een komende operatie zal Henk enkele wedstrijden vooruit spelen. Henk (24) 
speelde nu tegen Jo v. Uden (32). Ook in deze partij hielden beide spelers elkaar 
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goed in evenwicht. Het was dan ook niet te voorspellen wie als overwinnaar uit de 
strijd zou gaan komen. Na een spannende wedstrijd  was het Jo die als eerste zijn 
caramboles vol wist te maken. Hij deed dat in 21 beurten en behaalde daarmee een 
gemiddelde van 1.52. Henk kwam met 21 caramboles uit op precies 1. 

 
 
Ondertussen hebben we weer een nieuw lid kunnen begroeten. Bert v. Alebeek is 
toegetreden tot onze biljartclub. We heten Bert welkom en hopen dat hij snel zijn 
draai binnen de club zal vinden. 
 
Hieronder volgt nog de standenlijst. 
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7-12-2010
STAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

H.KANTERS. 13 287 434 282 4 7 2 119,88 1,02 24 1
C.MOOIJ. 11 281 376 224 4 4 3 108,36 1,25 28 2
J.v.HEESWIJK. 11 675 311 217 7 4 108,23 3,11 65 3
B.v.UDEN. 11 430 351 231 7 4 105,32 1,86 44 4
C.GEERTS. 11 411 339 215 7 4 105,10 1,91 47 5
A.v.LIEMPD. 11 380 373 231 4 6 1 100,50 1,65 38 6
L.v.BOXEL. 12 341 404 238 5 6 1 98,58 1,43 34 7
M.PENNINGS. 11 285 392 207 5 5 1 91,24 1,38 30 8
J.v.UDEN. 11 295 405 203 4 7 90,51 1,45 32 9

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE
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De helden van toen: Bert van der Plas 

In de serie ‘De helden van toen’, brengen Bert van Uden en Miranda van Houtum een 
bezoekje aan oud-spelers van Avanti. Een blik terug in de tijd. Wim van Herpen, Sjef 
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an Houtum en Martin van Heeswijk kwamen eerder aan het woord. In dit nummer 
ertelt Bert van der Plas (62) over zijn ervaringen met de Boschwegse voetbalclub 
vanti ’31. 

emoedelijk en gezellig. Zo hebben 
Bert van der Plas en zijn vrouw 
Sjaan uit Olland de jaren bij S.V. 

vanti ’31 ervaren. “We waren vaak met 
groep van zo’n veertig mannen en 

rouwen bij elkaar. Het was echt één 
, vertellen ze. 

an der Plas, geboren aan de 
antstraat in Schijndel, begon zijn 

oetbalcarrière zo’n vijftig jaar geleden bij 
tsrivaal’ Schijndel. “Ik woonde dichter 

 Schijndel, dus het was logisch dat ik 
 als tienjarig jongetje ging voetballen.” 

l snel bleek dat de jonge Schijndelaar 
alent had. “Rond mijn vijftiende ben ik van 

ndel overgestapt naar Wilhelmina 
ging later samen met FC Den Bosch).” 
wee jaar voetbalde Van der Plas in Den 

r waren ook contacten met PSV 
aar op de Philips Bedrijfsschool was 
een plaats. “En na schooltijd met mijn 
ommer naar Eindhoven zagen mijn 

s niet zitten”, meldt hij. 
n 1970 kwam de toen 21-jarige 

ndelaar voor ‘een kratje bier’ 
oetballen bij Avanti. “Ik woonde inmiddels 

oschweg”, verklaart hij. “En ik heb 
ijd gezegd: waar ik woon, daar ga ik 

oetballen. Destijds was er nog een grote 
ivaliteit tussen Schijndel en Avanti. Ik had 
ijn keuze gemaakt en heb daar nooit 

t van gehad.” 

enlang speelde Van der Plas in het 
ste elftal. “Dat was echt een mooie tijd.” 

aan: “Er werd regelmatig bij ons thuis  

 

gegourmet en natuurlijk bier geschonken, 
echt gezellig.” Bert vult aan: “En de dag 
erop wonnen we nog ook! Sjef Weber zei: 
‘Dit doen we volgende week weer’.” 
Al bladerend door de indrukwekkende 
stapel plakboeken met foto’s en knipsels 
van zijn voetbalcarrière haalt Van der Plas 
samen met Sjaan en Bert van Uden 
herinneringen op. “Onze kleinzoon Stijn 
kijkt de boeken ook regelmatig in”, vertelt 
hij. “Kijk, hier moesten we tegen 
Rosmalen. We wonnen met 6-0.” 
Sjaan herinnert Bert ook aan mindere 
tijden. “Herinner je nog die wedstrijd dat 
jullie drie penalty’s misten”, vraagt ze hem. 
Bert: “Ja, de eerste miste ik. We verloren 
met 2-1, dat was heel zuur.” 
Ook anekdotes over het aan elkaar 
knopen van deuren bij Jo v.d. Besselaar, 

Bert van der Plas (rechts) tijdens de 
wedstrijd S.V. Avanti ’31 tegen HVCH, in 
1973-’74. 



 

 
 
 

komen voorbij. “Niemand kon er meer 
in of uit”, lacht Van der Plas”. En in 
Vlijmen hebben we eens trammelant 
met de politie. Er werd langs de kant 
gevochten. Een speler schopte mij in de 
rug. Vervolgens duwde een verzorger 
die speler weg en stuurde de 
scheidsrechter de verzorger van het 
veld. Toen krulde het er even.” 
Verder heeft de oud-Schijndelaar 
weinig vervelende dingen meegemaakt 
tijdens zijn voetbaljaren. Hij herinnert 
zich nog dat grensrechter Henk Toelen 
regelmatig voorkwam in een 
spreekkoor. “Als het goed ging riepen 
ze: ‘Oele, oele, verse mik van Toele’. 
Ging het slecht dan veranderde dat in: 
‘Oele, oele, taaie mik van Toele’!”   
Van der Plas was een ‘linkspoot’. “Ik 
speelde vaak linkshalf of op het 
middenveld. Ik heb ook nog in het tweede 
gevoetbald en in het zevende gekeept. Op 
mijn 37ste ben ik gestopt met voetballen.” 
 
De oud-Schijndelaar zat ook zo’n acht jaar 
in het bestuur van Avanti en was 
jeugdtrainer. Sjaan: “Verschillende jaren 
zat hij dagelijks bij de club. Dat vond je 
toen normaal, je wist niet beter.” 
Sinds vier maanden is Van der Plas in de 
Vut. In 1994 verhuisde hij van Schijndel 
naar Olland. Hij was profielslijper, werkte 
op de bouw en was conciërge op school. 
“Ik ga rustig bekijken wat ik met mijn vrije 
tijd ga doen”, laat hij weten.  
Deels is die al ingevuld. Hij doet onder 
andere aan cardio-fitness. “En ik ben al 
een aantal jaren scout voor PSV. Dat is 
erg leuk om te doen. Ik doe F-jes en E-
tjes. Ondanks dat ik geen kleding draag 
van PSV hebben ze het toch snel door en 
ze durven het tegenwoordig ook gerust 

aan me te vragen. Het is leuk om straks 
van een profvoetballer te kunnen zeggen
‘die heb ik er uit gepikt’.”  
Ook in zijn woonplaats Olla
al een beroep op de voetbalkenner 
gedaan. “Ze hebben gevraagd of ik B1 wil 
trainen, samen met een jongen uit het  
eerste. Ondanks dat het lastig is met zo
weinig jeugd, je kunt niet veel, is het een 
uitdaging om het team te verbeteren.” 
Ook PSV schuift Van der Plas steeds 
meer taken in de schoenen. “Je kunt 
natuurlijk nee zeggen, maar vaak is he
ook wel leuk. Ik ga ook regelmatig met 
mijn kleinzoon naar PSV kijken.” 
Zijn kleinzoon Stijn voetbalt bij……
Schijndel. Sjaan: “We komen er 
regelmatig, voor onze kleinzoon. 
is geen gezellig voetbalterrein. Het geeft 
geen fijn gevoel.” 
Ook bij Avanti kom
“Ik ben er nog wel regelmatig op 
zaterdag”, aldus Van der Plas. “M
kent er steeds minder mensen. Naar het
eerste kom ik nog maar een paar keer pe
jaar kijken.” 
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S.V. Avanti ’31 tegen Rhode in het seizoen ’73-’74 met links Bert 
van der Plas. 

 40Groots afscheid in 1984 van drie ‘Berten’. 
Bert van der Plas (rechts), Bert van Uden 
(links) en Bert van Zutphen. 



 

Steun Avanti en speel mee met de                    

                  SPONSORLOTERIJ 
Beste Avantimensen, 

Speelt U al mee met de sponsorloterij ??? 

Zo niet, en heb je interesse om mee te spelen, meld je nu 

dan aan bij Avanti. Want als U mee gaat spelen met de 

sponsorloterij via Avanti krijgt Avanti maar liefst de helft 

van uw inleg !!!!! 

Zo ja, speel je wel mee maar niet via Avanti, meld je dan ook 

aan bij Avanti. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat U ook via 

ons gaat spelen, waardoor ook van uw inleg 50% naar 

Avanti gaat. 

 

U doet dus mee voor de prijzen en tevens steunt U uw club  

AVANTI. 

Meld U vandaag nog aan s.v.p. !!! 

Verder zijn wij nog op zoek naar enkele mensen die  een 

vrije zaterdag op willen offeren om mee te gaan naar 

Amsterdam om leden te werven !!! 

Voor  info: Jan Hellings  06‐13258514  
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UIT DE OUDE DOOS: 1939-1940 
 

“In het seizoen 1939-1940 werden juniorenvergaderingen  bijeengeroepen op de 
donderdagavond. 
Daarbij was als leider aanwezig dhr. Th. van de Heuvel. Ook de bestuursleden van 
Avanti werden destijds uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de 
juniorenvergadering werd een bestuursvergadering gehouden. 
  
De algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdagavond. Aanvang 19.30 uur. 
  
Maandelijks was een ledenbijeenkomst op de 1e zaterdag van de maand.  
De vergadering werd benut voor de uitreiking van kontributiekaarten. De oproep tot 
discipline was kennelijk in die tijd een vast agendapunt. 
  
In het seizoen 1939-1940 was de trainer: L.de Laat. 
  
De entree bij thuiswedstrijden was 0,15 cent. 
  
In juli 1940 verliest Avanti het sympathieke/trouwe medelid Hub. van Uden (broer van 
Harrie,Toon en Sjef van Uden)  Bij de voorzitter van Avanti is een  doodsprentje te 
verkrijgen. 
  
De geestelijk adviseur was kapelaan Tilman. 
  
Avanti speelde in 1940 een voetbalwedstrijd tegen de militairen. Einduitslag 1-1.  
  
In verband met de plechtige opdracht der Familie werden de wedstrijden op zondag 
afgelast. 
   
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 5 oktober 1940. Aanvang. 
19.00 uur. 
  
De agenda zag er als volgt uit: 
  

Opening 
Jaarverslag secretaris 
Jaarverslag penningmeester 
Benoeming Kascommissie 
Notulen vorige maandvergadering 
Bespreking reglement 
Bestuursverkiezing. Aftredend dhr. Van Oss 
Opwekkend woord door de adviseur 
Rondvraag 
Sluiting door de voorzitter. 
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1940-1941. 
  
 
Avanti wint het nederlaagtournooi bij BMC met 9-0!!!!!!!!! 
  
Avanti neemt deel aan de Zomercompetitie. 
  
Voor de junioren worden tournooien georganiseerd. Verschillende oproepen worden 
gedaan om tournooiprijzen beschikbaar te stellen. Deze konden worden ingeleverd 
bij: 
  
AJ van Oss Boschweg C185  
GM van oorschot Toon Bolsiusstraat A294b 
JM van Liempd Boschweg C160 
Ant Kastelijn in het Lieseind. 
  
In januari 1941 speelde Avanti de bigmatch tegen Concordia. Avanti verslaat 
Concordia in eigen huis met 1-5. De trainer instructeur was Bertus de Laat. 
  
In het voorjaar van 1941 wordt het naderende 10 jaar bestaan van de klub 
aangekondigd. 
  
Tevens wordt melding gemaakt dat bij het Hoofdbestuur van de NVB in Den Haag 
aanvragen voor schoenenbonnen kunnen worden ingediend. 
  
In juni 1941 vinden de lustrumfeesten MVV plaats.  
M van de Oetelaar behaalde een eerste prijs met –goalschieten-. 
A van Erp werd 3e bij het hardlopen. (1200 meter) 
  
Op zondag 22 juni 1941 speelde Avanti een promotiewedstrijd te Hintham. 
In verband met het behaalde kampioenschap werd een huldigingswedstrijd gespeeld 
tegen Schijndel 2. 
De vice voorzitter van RKSV Schijndel de heer J Speeks sprak Avanti toe. 
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En zo ging het in 1941: 10 jaar Avanti in 1941. 
  
In 1941 werd melding gemaakt dat de eerste besprekingen plaats vonden op:  
---------------------------10 juli 1931----------------------------------- 
  
Daarbij waren de volgende personen aanwezig:  

Kapelaan de Beer 
H. Tibosch 
A van Oss 
H van Kasteren 
H Oerlemans 
G van Rozendaal 

  
Avanti is in 1941 een kleine maar krachtige vereniging. Een van de hoofddoelen is 
dan, door sport tot beter mens. 
Na het behaalde kampioenschap in 1941 gaat Avanti uitkomen in de NVB. 
  
Op de zondagen 17 en 24 augustus 1941 worden activiteiten georganiseerd in 
verband met het 10 jaar bestaan van de vereniging. De ruitervereniging Het Ros 
Beijaard verleende volle medewerking. 
Ook de Harmonie was present. 
  
Op zondag 17 augustus 1941 wordt aangevangen met een H Mis en de H 
Communie. Aanvang 08.00 uur. 
Aansluitend was er een Brabantse Koffietafel in  het Parochiehuis. De sportieve 
evenementen vonden plaats nabij Café van Oorschot. 
  
Voor geoefenden was er hardlopen over de volgende afstanden. (klas A en klas B)  

100 meter hardlopen 
400 meter hardlopen 
estafette 
1000 meter hardlopen 
hordenloop. 
  

Voor de schooljongens van klas 4-5-6 en 7 werd handbal georganiseerd. Tevens kon 
men gekostumeerd voetballen. Ook verspringen en zakkenlopen behoorden tot de 
sportieve evenementen. 
  
De deelnemerskaarten voor de athletiekwedstrijden moesten 1 uur voor de wedstrijd 
worden afgehaald. 
De entree bedroeg voor volwassenen; 0,25 cent. Kinderen betaalden 0,10 cent. 
  
Op 24 augustus 1941 komen we de volgende activiteiten tegen:  

Doelschieten 
Bandschieten 
Doelen in korfbalkorven 
Handbal voor de schooljongens 
Gekostumeerd voetballen 
Paardensport 
Zaklopen. 
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Op C2 Rien Kolvenbach: 
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VOORLOPIG GEPLANDE ACTIVITEITEN 
seizoen 2010 – 2011 

 
 

2 Januari  Nieuwjaarsbijeenkomst 

13 Januari Aanvang Darttoernooi 

21 Januari   Jaarvergadering Supportersclub 

18 Maart  Sportkwis AVANTI 

6   Mei      Feestavond spaarkas 

13 Mei      Sportiviteitsprijsuitreiking Supportersclub 

14 Mei  E plus F jeugdtoernooi 

15 Mei       Para Games sportpark AVANTI 

20 Mei      Lager A plus B jeugdtoernooi 

21 Mei       D pupillen jeugdtoernooi 

27 Mei      Voetballen tegen de Moeders E plus F 

28 Mei      Dukes Trophy toernooi 

29 Mei      Dukes Trophy toernooi 

1  Juni       Mini pupillen toernooi 

2  Juni       Hemelvaartsdag 

3  Juni        Afsluiting seizoen selectie 

4  Juni       Feestavond AVANTI 80 

10 Juni      Muziekavond in de tent 

11 Juni      Opbouwen zeskamp 

12 Juni      Zeskamp 

13 Juni      Afbreken zeskamp 

16 Juni      Voorstellen nieuwe selectie 

26 Juni      Taptoe op het sportpark 

10 Juli       Vrijwilligersmiddag 
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puzzel 
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