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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Avanti vrienden, 
 
De laatste editie van ons clubblad in 2013 is alweer een feit. Een jaar 
dat voorbijgevlogen lijkt, een jaar met mooie fases en ook 
teleurstellende momenten. 
We staan aan de vooravond van het 50-jarige jubileum van onze 

supportersvereniging, welke zal plaatsvinden in 2014. 
 
Graag wil ik jullie laten weten dat Avanti voor het komende seizoen 
Ronny Everaerts uit Dommelen als opvolger van Hans van Es heeft 
aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van onze vereniging. 
Ronny is op dit moment bezig aan zijn vierde seizoen bij 4e klasser 
EMK uit Nuenen. Ronny heeft als jeugdtrainer gewerkt bij EVV 
Eindhoven, ESV en DOSL en in het betaald voetbal bij FC Eindhoven 
en Willem II. Als hoofdtrainer is hij ook werkzaam geweest bij v.v. 
Hoogeloon, ASV’33, RKDSV en Rood Wit’67. 

Ook is Ronny werkzaam als docent van de KNVB in de regio Zuid I 
cluster 8 Eindhoven / de Kempen m.b.t. voetbalondersteuning voor de 
clubs in deze regio. 
Vanaf deze plaats wil ik Ronny Everaerts welkom heten bij onze 
mooie vereniging en voor straks veel succes toewensen. 
 
Zowel Avanti 1 als Avanti 2 zitten nog steeds in die bekende hoek, 
waar men al weken probeert uit te komen. De grote inzet bij beide 
elftallen geeft ons het vertrouwen dat we in tweede helft van het 

seizoen beter uit de startblokken gaan komen. 
 
Met de feestdagen in zicht zijn er nog mooie activiteiten rond deze 
dagen te beleven bij Avanti. 
Zondag 29 december is er voor het gehele gezin een fietstocht als 
alternatief voor de  Dropping / Speurtocht.  
Hopelijk kan de organisatie, die in handen is van onze 
Supportersvereniging en Bert van Uden, vele deelnemers 
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verwelkomen op die zondagmiddag en zijn de weergoden ons dan 
goed gezind.  
 
Voor alle dames die op de een of andere manier betrokken zijn bij 
Avanti is er op maandagavond 30 december de jaarlijkse kienavond in 
de kantine. 
 
Ook wil ik graag alle leden met hun partners uitnodigen op de 
Nieuwjaars-receptie die plaats zal vinden op zondag 5 januari 2014 
vanaf 14.00 uur. 
Tijdens deze middag zal wederom de Vrijwilliger van het jaar bekend 
gemaakt gaan worden. 
 
Het jeugdkader dat in het eerste weekeind van 2014 hun uitstapje 
heeft, wil ik graag heel veel plezier toewensen en we zien elkaar in 
ieder geval op zondag  
5 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de kantine. 
 
Tenslotte wil ik namens het bestuur  iedereen hele fijne feestdagen 
toewensen en nu alvast een gelukkig, maar vooral gezond 2014.  
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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AANPASSING  KANTINEPRIJZEN 
 
 
 

Met ingang van 1 januari 2014 
 
 
 

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de prijzen met 

ingang van het nieuwe jaar te verhogen. 
Een en ander is noodzakelijk door de diverse verhogingen en 
de accijnsverhoging. 
 
De prijzen op zaterdag en zondag gaan naar € 1,60 voor zowel 
een glas fris als bier. 
De prijzen van de flesjes en blikjes worden niet aangepast. 
 
De prijzen voor de doordeweekse clubavonden worden ook 
niet gewijzigd. 

 
 
 
 
Het bestuur 
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E 4  KAMPIOEN 
 
Zaterdagmorgen 7-12 was De Dag voor E4 van Avanti ’31: 
Het welverdiende  ONGESLAGEN KAMPIOENSCHAP ! 
Er moest alleen gewonnen worden en dan het liefst met minimaal  
3 doelpunten, want dan was de magische grens van 100 doelpunten  
bereikt!! 
De spandoeken hingen, 
De champagne was er, 

Platte kar besteld, 
Vuurwerk aanwezig, 
Shirts gedrukt, 
Bekers klaar. 
De supporters waren er, vele opa’s en oma’s, ooms en tantes, 
vrienden en vriendinnen, natuurlijk de vaders en moeders en broers 
en zussen! 
En het is GELUKT!  
YARA, ARMIN, DANE, DIRK, JAMIE, SYL, LIS, RAOUL, STIJN, WALTER 
& MAIKEL 

zijn kampioen geworden door winst van 12-1 op Sparta ’25, 
109 doelpunten voor en 9 tegen! (met nog 1 wedstrijd voor de boeg) 
Het was een mooi feestje!!! 
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29  DECEMBER  2013 
FIETS- EN PUZZELTOCHT 

 

Op zondagmiddag 29 december 2013 organiseert de Supporters-
vereniging in samenwerking met Bert van Uden een gezellige fiets-en 
puzzeltocht voor het hele gezin. 
 
Al jaren wordt tussen Kerstmis en Nieuwjaar de traditionele dropping 
georganiseerd. Maar omdat de beschikbare avonden tussen kerst en 
nieuw “volgeboekt” zijn, hebben we besloten om de dropping dit jaar 
te vervangen door een fiets-en puzzeltocht voor het hele gezin. 
In een ver verleden werd op tweede kerstdag altijd een gezinsfiets-
tocht georganiseerd en het is een uitdaging om deze traditie nieuw 

leven in te blazen.   
Het thema van de fietstocht  is:   
  

Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 

50 jaar 
 
Naast de diverse vragen zullen er onderweg weer verschillende 
opdrachten moeten worden uitgevoerd. De organisatie daagt dan ook 
iedereen uit om op 29 december mee te komen doen aan deze Fiets- 

en Puzzeltocht.  
Inschrijvingsformulieren liggen vanaf 1 december a.s. achter de bar in 
de kantine, maar inschrijven kan natuurlijk ook nog op 29 december 
vanaf 12.30 uur.   
De tocht begint om 13.00 uur en natuurlijk zal ook de snert dit jaar 
niet ontbreken. Het belooft een leuke en gezellige tocht te worden, 
dus houdt deze datum alvast vrij !   
 

 Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 
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Voor deze uitgave van Sportret zijn we bij een man geweest die al 
vanaf zijn jeugd bij Avanti voetbalt. Hij is een persoon die van 
eerlijkheid en discipline houdt. Zelf houdt hij er op zaterdagavond 

rekening mee als hij de volgende dag met het 2e elftal moet 
voetballen en ergerde zich wel eens aan spelers die dat niet 
deden. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

     KELVIN KLEMANS 

 
Kelvin is 28 jaar oud en heeft verkering met Daisy de Winter. 
Daisy werkt bij de Rabobank. Ze hebben een huis gekocht in de 
nieuwbouwwijk langs de Wijbosscheweg, waar ze over enkele 

weken in trekken.  
Hij is geboren in de Toon Bolsiusstraat langs voormalig café ‘t 
Stuupke. De oudere lezers onder ons zullen zich die kroeg nog 
wel herinneren. De ouders van Kelvin wonen al 31 jaar langs het 
Stuupke. In die tijd hadden ze veel overlast van het café. Het café 
is inmiddels omgebouwd tot een woonhuis.  
De vader van Kelvin heeft vroeger gevoetbald bij Zwaluw VFC en 
Heeswijk in de lagere elftallen. De zus van Kelvin, Jill, is 22 jaar 
en heeft tot vorig jaar bij de Avanti-dames gevoetbald. Inmiddels 
woont ze in Den Bosch op kamers en is ze bij CHC gaan 

voetballen.  
Na de lagere school is Kelvin naar de laboratoriumschool gegaan. 
“Ik heb die opleiding afgemaakt en ben uiteindelijk leraar 
scheikunde en natuurkunde op de middelbare school Rodenborgh 
in Rosmalen geworden. Ik ben misschien nog wat jong, maar dat 
heeft ook zo zijn voordelen. Qua taalgebruik zit ik op dezelfde 
“golflengte” als de leerlingen. Maar respect moet er natuurlijk 
altijd wederzijds zijn. Het bevalt me erg goed en verder is het 
natuurlijk fijn om in deze tijd een full time baan te hebben.” 
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Kelvin woont in de Toon Bolsiusstraat, dus hij zou zomaar 
bij Schijndel kunnen gaan voetballen. 
“Inderdaad woon ik op de grens in Schijndel waarbij je moet 
kiezen tussen  Schijndel en Avanti. In de buurt woonden destijds 
Nick en Nout  van Kasteren, Erwin Groenendaal, Dick Vermeer en 
Rick van den Hoogenhof. Deze jongens voetbalden al allemaal, en 
toen ik 10 jaar was ben ik ook gaan voetballen bij Avanti. Voordat 
ik ging voetballen heb ik 4 jaar aan karate gedaan. Dat beviel me 
eigenlijk niet. Ik wilde liever een teamsport gaan beoefenen. Ik 
kwam in D5 terecht, waar Pieter van den Berg trainer/leider was. 
Uiteindelijk kwam ik in de selectie elftallen van de jeugd  terecht. 
In B1 en A1 stond ik in de basis.  
Nadat ik naar de selectie van de senioren ben gegaan, ben ik 
basisspeler geworden in het 2e elftal van onze vereniging. Vorig 
jaar heb ik wel een half jaar in het eerste elftal gevoetbald. Ik ben 
een dienende speler, die het van hard werken en inzet moet 
hebben. Met A1 en het tweede elftal van Avanti ben ik kampioen 
geworden. Hans van den Broek was destijds trainer van het 
tweede elftal. Het kampioensfeest van A1 staat me ook nog goed 
bij. Hans van Es was trainer en ik speelde met jongens als Roy 
van den Boogaard, Pambu  Nicky Hendriks, Martijn Verhoeven en 
Werner van Weert. Het werd een geweldig feest. Veel supporters 
waren  aanwezig bij de  kampioenswedstrijd in Deurne en in de 
kantine was het druk met supporters die het feest met ons mee 
wilden vieren. Ook de ouders van nagenoeg alle spelers gingen 
elke week kijken naar de thuis- en uitwedstrijden. Was altijd een 
gezellige boel. Ik ben een van de weinige voetballers die 
nagenoeg geen alcohol drinkt. Heel af en toe een wijntje, maar 
meestal drink ik frisdrank, en dat bevalt me prima.” 
 
Inmiddels is Kelvin alweer 4 jaar aanvoerder van het  
2e elftal. 
“Ja, ik vind het erg leuk om die taak binnen het 2e elftal uit te 
voeren. Peter van den Broek is trainer/leider van het tweede en 
samen met Hans Langenhuijsen hebben we regelmatig overleg 
over o.a. de opstelling en zaken die er spelen. Samen met Joep 
Hellings, Ruben Puijenbroek, Ron van Heeswijk, Thijs Ketelaars en 
Nicky Hendriks zit ik in de spelersraad. We spreken met de 
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trainers en leiders over zaken die spelen binnen de selectie. 
Verder regelen wij uitstapjes en het winterprogramma. Wij 
worden echt bij de voorbereiding betrokken en er wordt ook naar 
ons geluisterd, wat ook een vereiste is natuurlijk.” 
 
In zijn functie als aanvoerder en zijn gedrevenheid ergert 
hij zich wel eens aan jongens die het niet zo nauw nemen 
met de voorbereiding op de wedstrijd van zondag en het 
soms laten afweten op de training. 
“Ik ga bijvoorbeeld nooit op stap op zaterdag en drink geen 
alcohol. Nu wil ik niet beweren dat iedereen maar thuis moet 
blijven op zaterdag en geen alcohol mag drinken. Integendeel. 
Maar ik verwacht wel dat jongens op zondagmorgen fit in het veld 
komen. Verder vind ik dat de acceptatie van jongens die naar de 
selectie komen, over het  algemeen, niet erg groot is. Toen ik 
naar de selectie kwam, nam ik echt wel iets aan van oudere 
spelers en dat mis ik wel een beetje.” 
 
Buiten het voetbal heeft Kelvin ook nog gezaalvoetbald. 
“Samen met Ron van Heeswijk, Martijn Verhoeven en Werner van 
Weert heb ik bij de Kikvors en later bij BMS gezaalvoetbald. We 
mochten dit niet op trainingsavonden en op de dag voor de 
wedstrijd. Uiteindelijk ben ik hiermee gestopt omdat, gezien de 
ondergrond in de zaal, het voor mij wel erg blessuregevoelig  
was.” 
 
Kelvin is ook nog een half jaar leider geweest. 
“Ja en dat was niet zo’n succes. Ik ben ongeveer een half jaartje 
leider geweest  van C3. We waren te hoog ingedeeld en verloren 
veel wedstrijden. Ik kreeg op dat moment een baantje op 
zaterdag en ben gestopt met het leiderschap. Ik heb nog wel een 
tijdje het meisjes schoolelftal van de Heijcant getraind. Daarmee 
zijn we ook kampioen geworden. Mijn zus Jill voetbalde toen in 
dat elftal. Eigenlijk speelden die meiden allemaal hockey toen ze 
in het schoolelftal meededen. Maar ze waren erg fanatiek en 
daarom zijn we zover gekomen destijds.” 
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Als hobby’s heeft Kelvin hardlopen, mountainbiken, 
zwemmen en het afleggen van een 1/8 triatlon. 
 
De ouders van Kelvin vroegen we naar de goede en slechte 
eigenschappen van hun zoon. 
De goede zijn dat Kelvin sociaal, zorgzaam en behulpzaam is. 
Verder heeft hij een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel. 
De slechte is dat hij niet goed tegen zijn verlies kan. Hij is dan 
ook vaak niet te genieten als het 2e elftal verloren heeft. 
 
 
 
Hierna  stelden we Kelvin de gebruikelijke vragen: 
 
Waar erger je je aan:   Missen van verantwoordelijk- 
       heid. Onrecht. 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland:     Meer geld voor onderwijs. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan:     Commotie rond Zwarte Piet. 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest:     Voetbal primeur en Nu.nl 
 
Auto       Hyundai 
 
Beste trainer      Hans van Es 
 
Stad       Rome en Los Angeles 
 
Jeugdidool     Litmanen 
 
Moeilijkste beslissing ooit   Nog niet gehad 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Samen met Daisy huis kopen 
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Onderschatte voetballer   Werner van Weert 
 
Overschatte voetballer   Dirk Kuijt 
 
Hoogtepunt     3 maal kampioen in 5 jaar 
 
Dieptepunt     Blessure aan voet 
 
Politieke voorkeur    S.P. 
 
Tijdschriften     Quest 
 
Televisie      Breaking Bad 
 
Muziek      Top 40 
 
Beste film      Slum dog millionaire 
 
Beste boek     Serie Dan Brown 
 
Eten       Lasagne en pannenkoeken 
 
Drank      Seven-up en water 
 
Acteur      Will Smith 
 
Vakantie      Italië en de VS 
 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen:     Met vrienden 
 
Welke  sporten vind je interessant   
en welk niet:     Tennis  en wielrennen wel en |
       paardensport totaal niet. 
  
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie:  Ajax en Siem de Jong 
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Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op TV    Jan van Halst 
 
 
Kelvin, bedankt voor je tijd en hopelijk zien we je nog jaren als 
aanvoerder op het veld bij onze vereniging. 
       

 
 
 
Noud Bouwmans    

 Frans van Rozendaal 
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U kunt voortaan met boodschappen doen geld 
verdienen voor Avanti’31.  

 
C1000 van Hoof sponsort namelijk voortaan 
via uw boodschappen onze vereniging.  

Hoe gaat het in zijn werk: 

-   Een groot deel van onze leden heeft inmiddels het C1000 pasje 
ontvangen. 

-  Bij de kassa van de C1000 laat u uw pasje scannen; van het 
totale aankoopbedrag (met uitzondering van tabaksartikelen, 

geneesmiddelen en babyvoeding) wordt 2% in de clubkas van 
Avanti’31 gestort. 

-  Heeft u nog geen pasje gekregen, dan kunt u via het 
wedstrijdsecretariaat of via de kantine alsnog een pasje 
krijgen. 

Kortom; voor u een kleine moeite, voor ons een bijdrage in de 
clubkas die we goed kunnen gebruiken!  
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VERJAARDAGEN 

 
  01 januari  Koen van Engeland 
      Hassan Mahamud 
      Mohammed Hilowle Arif 
      Tiago da Silva Santos 
  02 januari  Stef Smits 
      Quirijn Scheijvens 
      Cheyenne Broks 

  03 januari  Danny v.d. Eerden 
  05 januari  Barry v. Houtum 
      Mark Verhagen 
      Harm v.d. Pol 
      Rowanne Vroomans 
      René Pennings 
  06 januari  Stefan Timmermans 
      Teun v. Roosmalen 
      Arjan v.d. Aa 

      Harold v. Engeland 
      Nol v.d. Boogaard 
  07 januari  Karsten Goyaarts 
      Dominique v.d. Ven 
  08 januari  Bart v. Uden 
      Gé v.d. Heijden 
  09 januari  Stefan v. Roozendaal 
  10 januari  Iwan v. Giersbergen 
      Alex v. Giersbergen 
      Bjorn Beekmans 

      Sjors v. Alebeek 
  11 januari  Gerrie Russens 
  12 januari  Joël v.d. Sanden 
  13 januari  Jan v.d. Leest 
  14 januari  Manfred Lucius 
      Natalija v.d. Ven 
  15 januari  Daan Hellings 
      Tim Olijslagers 
      Sjors Teeuwen 
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  17 januari  Jasper Geerts 
      Stijn Geerts 
      Ad v. Kasteren 
      Willy v. Kasteren 
  18 januari  Tom Kemps 
      Damian Rietdijk 
      Sam v. Houtum 
  19 januari  Mark v.d. Aa 
  20 januari  Toon Brus 
  21 januari  Youri Schellekens 
  22 januari  Theo Schuurmans 
  23 januari  Joep v.d. Hurk 
      Safwen Jemai 
  24 januari  Rob v. Berkel 
      Joffrey Groenendaal 
  25 januari  Harvey v.d. Dungen 
      Toon v.d. Heijden 
      Lucas v. Geffen 
      Marcel v. Rosmalen 
  26 januari  Roy v. Helvoirt 
      Nicky Horsten 
      Douwe v.d. Broek 
  27 januari  Mark v.d. Heijden 
      Teun v.d. Sangen 
      Jannes v. Boxtel 
      Toon v. Uden 
  28 januari  Igor v. Heertum 
  29 januari  Peter Ligtenberg 
      Ronnie v. Wanrooij 
      Dhr. V.d. Heuvel 
      Dhr. Langenhuisen 
  30 januari  Alex de Laat 
      Luc Swanenberg 
  31 januari  Roy v. Houtum 
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LEDENMUTATIES 
 

 
 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

QFPD514 Rik van Uden Zaagmolen 20 2-6-2008 

PFNF805 Moreno Bergman Vijverweg 1 -155 8-11-2001 

QFPF41B 
Antonio Barros 

Tomaz 
Gladiolenhof 6 5-4-1970 

GHYS78D Mike Veroude Fresiahof 23 9-12-1997 

LXQK335 Ruud de Laat Boschweg 89 1-9-1996 

LXWR77U Dion Langenhuijsen Tijmhof 3 19-7-1998 

 
 

 
 

 

oud leden 

knvb nr naam geb.datum 

BXWF61Z Ferry Dekker 8-2-1986 

MMRP26V Jespers Goyaarts 7-11-2001 

BWGQ666 Nick Teulings 21-8-1989 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 
 
Naam:      Thijs van Helvoort 
 
Leeftijd:      17 jaar 
 

Woonplaats:     Schijndel 
 
In het dagelijks leven:   Grondwerker bij Gebr. Vd  
       Steen (opleiding: data/elektra  
       monteur) 
 
Elftal:      A2 
 
Positie:      Afgelopen seizoen in de spits  

 
Hoe lang voetbal je al?   12 jaar alweer  
 
In het veld heb ik een hekel aan: Zwarte rubberen korreltjes in 
       mijn onderbroek… 
 
Zou graag willen voetballen met: Didier Drogba 
 
Waarom:      Naar mijn mening de beste op  

       zijn gebied     
    
Waar zou meer aandacht aan besteed 
moeten worden bij Avanti’31?  Halve liters bier in de kantine 
         
Andere hobby’s?    Gamen en op stap met de  
       mannen   
 
Wat wil je tegen je trainers/ 
leiders zeggen?    Bankt voor het leiden naar het 



 

 21 

       kampioenschap !   
     
Maak me wakker voor:   Een kapsalon  
 
Nooit meer:     Nuchter ?! 
 
Met een miljoen ga ik:   Naar de bank, rentenieren  
  
Toekomstplannen:    Wat voetballen betreft elke 
       maandag, woensdag en  
       zaterdag nog steeds met veel 
       plezier op het veld blijven  
       staan. En later wil ik misschien 
       hulp trainer worden   
   
Hoe ver ga je komen met je team: Daar komen we vanzelf achter 
 
Antwoord op de vraag van degene  
die jou de balpen heeft doorgegeven:   
Waarom ben jij altijd zo moe?  Ik ben niet moe, ben gewoon 
       verschrikkelijk lui !    
    
Heb je een vraag aan degene die  
van jou de balpen krijgt?   Waarom die jongen altijd met 
       zoveel moeite loopt?  
 
Aan wie speel jij de balpen door? Joost van den Oetelaar, speler  
       van de A2 
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Club van 100 

 
 
Ook dit jaar organiseert de Club van 100 weer de traditionele 
 

        KIENAVOND 
 

Deze kienavond wordt georganiseerd voor ALLE  dames van 
Avanti: De damesleden, moeders, echtgenotes en vriendinnen 
van leden, bestuursleden, leden van de Club van 100, supporters 
enzovoort. Kortom, voor alle dames die op enigerlei wijze iets te 
maken hebben met Avanti. 
Ook dit jaar zal deze kienavond weer gehouden worden tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar en wel op 
 

Maandag 30 december 2013 

 

De avond wordt gehouden in de kantine van Avanti,  aanvang 
20.00 uur.  
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, want  VOL=VOL !! 
 
Voor het luttele bedrag van vijf euro word je de hele avond 
voorzien van een hapje en een drankje én maak je kans om met 
één van de talloze, leuke prijzen naar huis te gaan.   

 
Dus dames, houd deze avond vrij.  
Wij hopen op een grote opkomst !                                       
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 
Dinsdag 19 november 
 
Er werden op deze dinsdagavond 4 wedstrijden gespeeld. Opvallend 
was dat in geen enkele partij de bonus werd verdiend. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo van Boxel en 

Mari Pennings. Beide spelers zijn door het goede spel in de eerste 
helft van de competitie gestegen met hun gemiddelde. Ook nu werd 
het een nek aan nek race, die in 20 beurten gewonnen werd door 
Mari. Leo bleef op 5 caramboles steken.  
 
De partij tussen Jos van Heeswijk 
en Bert van Alebeek bracht niet 
wat men van de twee beste 
biljarters mag verwachten. Beide 
spelers kwamen maar moeizaam 

op gang. Het was Bert die 
uiteindelijk in de 26e beurt zijn 
caramboles vol wist te maken en 
omdat Jos slechts 56 caramboles 
wist te produceren, wordt het 
bovenin ook weer spannend.  
 
De  volgende partij tussen Bert v.d. Greef en Cor Geerts werd een 
eenzijdige wedstrijd. Doordat Bert in zijn eerste 14 beurten slechts 

3 caramboles wist te maken, kon Cor gemakkelijk een afgetekende 
zege behalen. Het werd 40 tegen 16 in 22 beurten. De wedstrijd 
tussen Cor Mooy en Adrie van Liempd werd wel weer heel 
spannend. Beide spelers leken recht op een remise af te stevenen, 
maar helaas miste Cor een gemakkelijke laatste carambole, waarna 
Adrie de winst kon pakken.  
 
 
Dinsdag 26 november 
 

De 4 wedstrijden die op deze avond werden afgewerkt leverden 
allen de bonus op. De grootste bonus was echter voor Jos van 

http://vijverstate.com/wp-content/uploads/2013/10/biljart1.jpg
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Heeswijk, die op deze avond te horen kreeg dat hij Opa was 
geworden. Anja en Jos, nogmaals gefeliciteerd met deze 
schitterende aanwinst.  
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef 
en Bert van Alebeek. Het werd een kat en muis gevecht, waarin 
Bert van Alebeek als overwinnaar uit de strijd kwam. In slechts 17 
beurten wist hij zijn 50 caramboles te maken. Bert was schijnbaar 
met zijn gedachten elders en kwam niet verder dan een zeer 
schamele 4 caramboles.  

 
De partij tussen Bert van Uden en Adrie van Liempd was wel 
spannend. Beide spelers gingen goed tegen elkaar op. Het was Bert 
die op het nippertje de zege wist te pakken. De 19 beurte die hij 
nodig had voor zijn 34 caramboles leverde hem voor het eerst dit 
jaar 2 bonuspunten op.  
 
Cor Geerts was vervolgens veel te sterk voor Cor Mooy. Cor Mooy, 
die de afgelopen periode zeer behoorlijk speelde, kon dit niveau nu 

helaas niet halen. Cor Geerts speelde daarentegen een van zijn 
betere wedstrijden en won de partij dan ook verdiend in 17 beurten 
(bonus).  
 
In de laatste partij werd de vooruitgeschoven wedstrijd tussen 
Adrie van Liempd en Mari Pennings gespeeld. Het was Mari die met 
enkele mooie series een kloof wist te slaan tussen hem en Adrie en 
onbedreigd zijn zoveelste overwinning behaalde. Gelukkig maakte 
Adrie in zijn laatste beurt nog een mooie serie van 9, waardoor de 
nederlaag nog enigszins bescheiden uitviel. 

                                                                        
 
Dinsdag 3 december 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef 
en Cor Mooy. Bert was duidelijk van plan om zijn matige prestatie 
van de afgelopen week recht te zetten. Het lukte hem door zeer 
geconcentreerd te spelen. Zonder echt grote series wist hij zelfs de 
wedstrijd in 18 beurten winnend af te sluiten. Cor kon hier deze 

avond niets tegenover zetten en moest genoegen nemen met 
slechts 10 caramboles.  
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Ook de partij tussen Bert van Alebeek en Mari Pennings werd in 18 
beurten afgedaan. Het was nu Bert van Alebeek die de overhand 
had en in Mari een matig spelende tegenstander trof. Bert speelt de 
laatste weken erg sterk en doet nog volop mee voor de koppositie. 
Mari verspeelde met deze slechte wedstrijd, waarin hij slechts 12 
caramboles wist te produceren, belangrijke punten.   
 
De wedstrijd tussen Henk Kanters  en Jos van Heeswijk werd net 
als voorgaande partijen een eenzijdig gebeuren. Kersverse opa Jos 
begon vanaf de start erg sterk en stond binnen no-time een 

straatlengte voor. Het lukte Henk niet om in het verdere verloop 
van de partij de zaken te keren en hij moest toekijken hoe Jos de 
wedstrijd in slechts 16 beurten uit wist te maken.  
 
De wedstrijd tussen Leo van Boxel en Adrie van Liempd werd wel 
een spannende partij, die in 17 beurten werd gewonnen door Leo, 
die hierdoor zijn kansen op de koppositie intact hield. Adrie leed 
zijn derde nederlaag op rij en kon ondanks dat hij zeker niet slecht 
speelde niet blij zijn met deze uitslag.  

 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert van Uden 
en Cor Geerts. Het werd een eenzijdige partij, waarin Cor zeer goed 
uit de startblokken kwam en de voorsprong die hij daarmee 
opbouwde de rest van de wedstrijd eenvoudig wist te behouden. 
Ondanks dat Cor in het tweede gedeelte van de wedstrijd wat 
minder ging spelen, kon hij zijn voorsprong gemakkelijk behouden. 
Bert wist in deze partij geen enkele maal tot een mooie score te 
komen en blijft daarmee drager van de rode lantaarn. 
  

 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=W79KdB4nteq7BM&tbnid=eJYVI5lqeu2PMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pixabay.com/nl/overzicht-silhouet-sport-cartoon-40962/&ei=ccGVUvCHFYH1ygOHwYGgDQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNF-S6zvy8tzTVoqLOWef6HQpsRYNg&ust=1385632198443670
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