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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 

 
De laatste editie van dit clubblad is nu echt een feit.  
Na 54 jaar was er in januari 2014 al een einde gekomen aan de 
Avanti-krant die 10 maal per jaar in de brievenbus viel. Maand in, 

maand uit hebben 10-tallen mensen: redactie, drukkers, inleggers 
en bezorgers, ervoor gezorgd dat er een nieuw nummer kon 
verschijnen en bij onze leden kon worden bezorgd. Al deze mensen 
hartelijk dank.  
Jammer is dat de digitale Avanti-krant geen lang leven beschoren 
blijkt te zijn. De website heeft geleidelijk aan de rol van nieuws-
medium overgenomen en dat betekende dat de Avanti-krant te 
vaak en te veel “oud nieuws” bracht. Een jaar later is het besluit 
genomen om helemaal te stoppen met dit clubblad omdat er 
nauwelijks meer copy aangeleverd werd. 

Het zal wennen zijn voor sommigen, maar inmiddels is de eerste 
editie van de “Avanti Nieuwsbrief” een feit. Deze brief zal via de bij 
ons bekende mailadressen verspreid worden. 
 
De winterstop is inmiddels voor onze vereniging begonnen en we 
hebben twee “Najaarskampioenen” kunnen begroeten bij onze club. 
Onze E-4 en A-2 waren de sterkste in hun klasse.  
Tevens wist de A-2 de 1e periodetitel, georganiseerd door onze 
supportersvereniging, te winnen. 

Spelers en begeleiding van beide teams, proficiat met dit mooie 
resultaat. 
 
Ook wil ik vanaf deze plaats Sander Kemps feliciteren met het 
behalen van BOS-scheidsrechterscursus van de KNVB.  
Deze B-junior is nu officieel KNVB scheidsrechter. 
 
Enkele weken geleden zijn het bestuur en de Technische Commissie 
met Ronny Everaerts contractverlenging voor een volgend seizoen 
overeengekomen als hoofdtrainer van onze selectie.  

Hierbij wil ik Ronny veel succes toewensen voor de tweede helft 
van het seizoen en natuurlijk voor het volgende seizoen. 
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Onze supportersvereniging liet op 12 december zien, hoe een 
geweldig feest georganiseerd kan worden. In het kader van het  
50-jarige jubileum van deze supportersvereniging werd deze 
feestavond een onvergetelijk “Avanti Feest”. 
Ik mag wel zeggen dat onze supportersvereniging zich in 2014 
danig op de kaart gezet heeft met de vele activiteiten. 
 
Het jaar 2014 is bijna ten einde; ons resten nog de Dropping / 
Speurtocht, georganiseerd door de supportersvereniging op 29 

december a.s., en de Kienavond voor de Dames die zich ook maar 
iets of wat verbonden voelen met onze vereniging op 30 december. 
 
Realiserende dat dit ook mijn laatste woorden in ons clubblad zijn 
wil ik iedereen hele fijne feestdagen en nu alvast een gelukkig en 
gezond 2015 toewensen namens het gehele bestuur. 
Graag wil ik iedereen uitnodigen om op onze Nieuwjaarsreceptie 
aanwezig te zijn op zondag 4 januari 2015 vanaf 14.00 uur.  
Tot dan !!!! 

 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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DE LAATSTE AVANTI-KRANT 
 

 
 

Aan allen die sinds jaar en dag betrokken zijn geweest bij het 
maken en verspreiden van de Avanti-krant:   
 
 

  BEDANKT VOOR JULLIE MEDEWERKING 
 
 
Om niemand te vergeten, gaan we geen namen noemen, maar we 
bedanken iedereen die kopij, foto’s of tekeningen heeft 
aangeleverd, iedereen die betrokken is geweest bij het stencillen, 
printen, kopiëren, rapen, verspreiden etc. van de Avanti-krant 
gedurende 58 jaren ! 
 
Hopelijk blijven jullie Avanti volgen via de website of via de 
Nieuwsbrieven die jullie via je e-mail adres ontvangen, 
waarschijnlijk 1x per 2 maanden.  
Indien je deze niet ontvangt, dan graag je e-mail adres doorgeven 
aan de redactie. 
         
 
de redactie, 
 
Frans en Berlien van Rozendaal 

Bert van Uden 
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Voor de reporters van Sportret was dit toch wel een speciaal 
interview. Immers, het is het laatste Sportret dat digitaal in de 
Avanti-krant geplaatst wordt.  

Nadat wij in bijna 20 jaar bijna 200 interviews gehouden hebben, 
gaat de Avanti-krant ter ziele.  
Het bestuur heeft besloten dat op de website van Avanti vaak 
meteen informatie geplaatst kan worden en dat de Avanti-krant in 
de  huidige vorm niet altijd actueel is. Wij kunnen ons daarin wel 
vinden.  
Sportret gaat echter niet verloren. In de nieuwsbrief, die door Ben 
van de Mosselaar is ontwikkeld, komt een aankondiging van 
Sportret, die dan op de Avanti site te lezen is. Kortom, wij blijven  

vrijwilligers van Avanti bezoeken om hen op deze manier even in 
het “zonnetje” te zetten. 
 
Deze keer zijn we bij een man geweest die we wel kunnen typeren 
als een goedlachse man met een Bourgondische inslag. We hebben 
een leuk gesprek gehad met: 
 

TED VAN GESTEL 
 

Ted is 49 jaar oud en getrouwd met Mariëtte Vermeer. Ze hebben 
drie kinderen: Tom 20 jaar, Stan 18 jaar en Anouk 16 jaar.  
Na het gymnasium te hebben gevolgd heeft Ted de HTS afgerond 
en is hij bedrijfsleider bij de Jumbo geworden. Hij begeleidt speciale 
projecten binnen dit bedrijf, zodat deze weer winstgevend kunnen 
gaan draaien.  
Ted is opgegroeid in Gemonde. Hij heeft een zus en een broer, die 
beiden niets met voetbal hebben. 
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Ted is al vroeg als voetballer begonnen. 
“Ik ben op mijn 5e gaan voetballen bij Irene in Gemonde. In die tijd 
kon je gaan korfballen of voetballen en dus was de keus voor mij 
snel gemaakt. Ik heb in totaal 25 jaar gevoetbald. Ik heb eigenlijk 
altijd in de standaardelftallen gespeeld. Dat was niet direct een 
verdienste van mij, maar lag meer aan het feit dat Irene vaak maar 
één C, B of A elftal had.  
Op mijn 16e debuteerde ik in het eerste elftal van Irene. Jan van 
Schijndel, die velen binnen Avanti nog wel zullen kennen, was toen 
mijn trainer. Wij hadden in die tijd een goede lichting, waardoor 

Rinus Goossens, scout van FC den Bosch, vaak bij ons is komen 
kijken. Tot mijn 22e heb ik in het eerste gevoetbald. Ik ging liever 
op stap dan twee maal in de week trainen.   
Ik kan mezelf omschrijven als een midhalf met een goede pass in 
de benen. Later ben ik een linie gezakt en ben als laatste man gaan 
voetballen, waarbij mijn spelinzicht goed van pas kwam. Ik ben 
hierna in het 2e elftal terecht gekomen en op mijn 32e ben ik 
gestopt.  
De tijd in het tweede elftal was ook erg mooi. Na de wedstrijd zaten 

we vaak met het hele elftal om 13.00 uur in de kantine en om 
16.00 uur gingen we met de taxi  naar de Mallorca bar om daarna 
tot sluitingstijd nog te gaan stappen in Schijndel.  
Vanaf mijn 15e ben ik ook nog een tijdje leider geweest van de 
pupillen en de B junioren van Irene, wat ook een mooie tijd is 
geweest.” 
 
Uiteindelijk is Ted bij Avanti terecht gekomen. 
 “Ik heb lange tijd niets gedaan binnen het voetbal. Stan en Tom 
zaten op basisschool het Kwekkeveld op de Boschweg, dus was het 

logisch dat ze met hun vriendjes bij Avanti gingen voetballen. 
Omdat ik altijd ging kijken naar de wedstrijden van Stan en Tom, 
werd ik 7 jaar geleden  benaderd door Henk Broks en Sjef Weber, 
twee betrokken mensen binnen Avanti. Ze zochten een leider voor 
A2, iemand met ervaring in het leiden van een team. Ik ben toen 
op gesprek geweest bij Sjef en Henk om te horen wat ze precies 
van mij verwachtten. Sjef Beekmans was in die tijd trainer en dat 
deed hij goed. Ik heb een mooie tijd gehad met Sjef. We zijn 
samen 3 jaar leider/trainer geweest van A2. Omdat ik op zaterdag 

vaak moest werken, regelde ik dat ik iets eerder kon stoppen en als 
we uit moesten voetballen, reed ik daar rechtstreeks naar toe. Ik 
had de ambitie om trainer te worden. Ik heb geen cursus gehad 
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voor het trainerschap. Ik zocht veel oefenstof op internet op en 
bracht dat in de praktijk. Ik bereidde me dan ook altijd goed voor 
als ik ging trainen, zodat de jongens altijd met plezier kwamen 
trainen.  Sjef stopte op een gegeven moment met A2 en ik ben 
toen verder gegaan met Hans Langenhuijsen. Hans is een man die 
discipline hoog in het vaandel heeft staan. Dat heeft ook met zijn 
boks-achtergrond te maken. Hans regelde alles rondom het elftal. 
Hans en ik trainden om de beurt. Dat ging super en we zijn dan ook 
een paar keer kampioen geworden met ons elftal.  Dit jaar staan 
we weer bovenaan met A2. Wat mij betreft, het beste A2 team wat 

ik ooit heb getraind, voetballend gezien. Op het gebied van 
mentaliteit heb ik betere teams gehad. Als zij dit verbeteren kan 
het ook een mooie voorjaarscompetitie worden.  Dit jaar is Hans 
gestopt en de begeleiding van A2 dit jaar wordt gevormd door Hans 
van Roy en Patrick Manders.” 
 
We waren benieuwd of Ted nog verdere ambities had binnen 
Avanti. 
“Nee, wat ik nu doe vind ik gewoon erg leuk en dat blijf ik voorlopig 

ook doen. Verder is de zondag heilig voor mij; dan ben ik nooit bij 
Avanti. De zondag  is voor mijn gezin. Ik ben als vreemde bij 
Avanti binnengekomen, maar het voelt als een warm nest. Je wordt 
snel geaccepteerd en iedereen kent iedereen. Wat ik wel jammer 
vind is het feit dat 16- en 17-jarigen geen alcohol mogen drinken in 
de kantine. Maar goed, dat is de wet en daar hebben we ons maar 
aan te houden. 
 
De hobby’s van Ted zijn tuinieren en zijn honden; verder is hij een 
drukbezet man. 

Mariëtte was intussen aangeschoven en haar vroegen we naar de 
goede en slechte eigenschappen van Ted. 
De goede zijn volgens haar dat hij een gezelligheidsmens is, hij 
houdt van feestjes, en hij is een verenigingsman die mensen kan 
motiveren. 
De slechte eigenschap is dat hij nooit naar huis kan. 
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Hierna stelden wij Ted nog een aantal vragen waar hij als volgt op 
reageerde: 
 
Waar erger je je aan    Oneerlijkheid 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland dan      Gemeenschapsgeld beter 
        uitgeven. 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan      Islamitische Staat 
 

Naar welke internetsite surf je het  
meest       Voetbalzone en Avanti 
 
Auto        Hyundai 
 
Beste trainer      Frank de Boer 
 
Stad        Parijs 
 

Jeugdidool      Marco van Basten 
 
Moeilijkste beslissing ooit   Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Trouwen met Mariëtte 
  
Onderschatte voetballer    Harvey van den Dungen 
 
Overschatte voetballer    Veldman 
 

Hoogtepunt      Dat iedereen nog gezond is 
        in mijn gezin 
 
Dieptepunt      Overlijden vader 
 
Tijdschriften      V.I. 
 
Televisie       Studio sport en V.I. 
 

Beste muziek      Hard Rock 
 
Beste boek      Psychologische thrillers 
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Eten        Alles behalve tomaten 
 
Drank       Pilske 
 
Vakantie        België 
 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen      Met mijn kameraden 
 
Welke sporten vind je interessant  

en welke niet      Schaatsen en motorcross 
        wel en Formule 1 niet 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur 
in de eredivisie     PSV en Daley Sinkgrave 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus 
op tv       Johan Derksen 
 

 
 
Ted, bedankt voor de gastvrijheid en dit gesprek, en succes met je 
elftal dit jaar. 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN 
 

 
 
 
De verjaardagen van de leden van Avanti worden dagelijks vermeld 
op de website www.avanti31.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avanti31.nl/
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WIJ WENSEN JULLIE ALLEN  

 
 

 
FIJNE FEESTDAGEN  

EN  

ALLE GOEDS VOOR 2015 
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