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AVANTI 1 
 
 
Een kort verslag van de tot nu toe verlopen competitie. 
  
 
Op 4 juni 2009 hadden we een geweldige presentatie van ons nieuw tenue, met de 
spelers, bestuur, supportersclub, sponsors en genodigden.  
Na afloop vond iedereen het een goed begin van het seizoen. Omdat de vakantie in 
het zuiden heel laat was, moesten we creatief omgaan met de korte voorbereiding 
van het seizoen 2009/2010. De bekerwedstrijden hebben we dan ook gebruikt als 
oefenwedstrijden.  
 
Dat we niet zoals vorig jaar zouden beginnen, was na de derde wedstrijd wel 
duidelijk; uit bij S.M.G. werd met 1 -  2 verloren en er kwamen wat blessures bij 
belangrijke spelers. Die periode zijn we ook heel goed door gekomen met andere 
spelers die hun kans  gepakt hebben o.a. :Bas Hellings, Tjerk Princé en Ruben 
Puijenbroek. Daarbij kwam het verzoek van Christian v.d. Heijden om bij Avanti te 
komen voetballen, waarop snel werd gehandeld om een overschrijving te regelen.  
Na afwezigheid van 5 maanden is Robert v. Pinxteren terug uit Afghanistan. 
 
De laatste twee competitie wedstrijden zijn winnend afgesloten, wat ons bij een stand 
brengt van 13 wedstrijden en 17 punten, waarmee wij op de 7e plaats staan. 
 
Verder willen wij als doelstelling voor de derde plaats gaan, wat na een beslissings- 
wedstrijd tegen de nummer 3 van 2H op 5 mei promotie naar de eerste klasse kan 
opleveren. 
  
 
 
Groetjes  
John van Nielen 
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl     

                                                               
 

              

J a a r v e r s l a g   2009 
 
 
Het bestuur zag er in 2009 als volgt uit: 
 
 Jack Brus                                    Voorzitter 
 Theo Schuurmans                Penningmeester 
 Gerard van Houtum                           Secretaris 
 Rien van den Broek                         Vice-voorzitter en onderhoud       
                                                               van de reclameborden 
 Jan Tolk                                             Contactpersoon jeugdafdeling en                            
                                                              onderhoud van de reclameborden 
 Paul van der Bruggen                      Activiteiten 
 Adrie van Houtum   PR  
 Luciën van Lieshout   Activiteiten 
 Fons Heestermans                             2e secretaris en activiteiten 
 
  
Op vrijdag 30 januari 2009 werd de 44e Algemene Ledenvergadering van de 
Supportersvereniging s.v. Avanti ´31 gehouden.  
Deze ledenvergadering werd bezocht door 8 bestuursleden ( Penningmeester Theo 
Schuurmans was verhinderd) en 42 leden van de supportersvereniging.  
 
Tijdens deze vergadering werd, na 22 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid van 
de supportersvereniging, afscheid genomen van Mari Verhagen. 
Voor Mari en zijn echtgenote Wil waren er bloemen, een reischeque en een 
welgemeend applaus.  
Als dank voor zijn bewezen diensten werd Mari benoemd tot Erelid van de 
Supportersvereniging. 
 
Tijdens deze jaarvergadering werden diverse leden gehuldigd vanwege hun  
25-jarig en 40-jarig lidmaatschap van de supportersvereniging. 
 
Na afloop van de jaarvergadering werd Dirk van der Sangen verkozen tot  
“Supporter van het jaar 2008”.  Dirk kreeg als aandenken de pen met inscriptie.   
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In Memoriam: 
In 2009 hebben we afscheid hebben moeten nemen van één lid van onze vereniging.                      
Henk van Kessel overleed op 5 juli 2009.   
Daarnaast hebben we afscheid  moeten nemen van Marjan Kastelijn, echtgenote van 
.Gerry Kastelijn en José v.d. Broek, echtgenote van Herbert v.d. Broek.  
Mogen zij rusten in vrede. 
 
In 2009 organiseerde de supportersvereniging als vanouds weer diverse activiteiten. 
 
Op vrijdag 8 mei werd wederom de uitreiking van de Tiny van den Broek 
Sportiviteitprijs georganiseerd. 
Voorafgaande aan de uitreiking was er een training voor de E- en F-pupillen met  
medewerking van Jasper Waalkens, inmiddels speler van Willem II, Manon van de 
Boogaard, speelster van FC Utrecht en het Nederlands damesteam, en van diverse 
selectiespelers van Avanti. Hierna volgde de prijsuitreiking in een bomvolle kantine 
waarbij alle F-pupillen een medaille ontvingen uit handen van onze gasten. 
Voor de winnaars bij de D-pupillen, C- en B junioren waren er trofeeën en voor de 
winnaars bij de A-junioren, senioren en dames waren er waardebonnen. 
 
De supportersvereniging bedankt allen die avond aanwezige trainers en leiders en 
natuurlijk ook Jasper Waalkens, Manon van den Boogaard en de diverse selectie-
spelers voor het slagen van dit evenement. 
 
Het Penaltytoernooi, wat in de plaats moest komen van het Husseltoernooi, was 
gepland op 21 mei. Vanwege gebrek aan belangstelling kon dit nieuwe evenement 
geen doorgang vinden.  
 
In 2009 werd samen met de verenigingen WEC en Schijndel en de Lokale Omroep 
Schijndel Voetbal TV Bingo georganiseerd. Het resultaat van deze wekelijkse 
activiteit  is zonder meer goed te noemen. Door deze extra inkomsten zijn al diverse 
doelen gerealiseerd. Als belangrijkste dingen zijn te noemen :  
de aanschaf van een AED apparaat, het schenken van trainingspakken aan de 
voltallige selectie en hun begeleiding en het aanpassen c.q. vernieuwen van de 
geluidsinstallatie in de geluidscabine. Daarnaast werden diverse activiteiten binnen 
de vereniging financieel ondersteund.   
Meer hierover in het jaarverslag van onze penningmeester.  
 
In 2009 werd voor het eerst na iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal  
De Man van de Wedstrijd gekozen door een deskundig panel van 3 personen. 
De attentie die hierbij wordt aangeboden wordt wekelijks geschonken door 
bierbrouwerij St. Servattumus. 
 
Kampioenschappen: 
Avanti mocht in 2009 maar 2 kampioenen begroeten. Bij de junioren wist alleen ons 
B2 het kampioenschap te behalen. Bij de senioren was er de titel voor Avanti 3. 
 
Op 15 mei jl. zijn de kampioenen in het zonnetje gezet door het Bestuur van Avanti, 
Jeugdcommissie, Club van 100 en natuurlijk de Supportersvereniging. 
Spelers, trainers en leiders, nogmaals proficiat met de behaalde kampioenschappen. 
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In 2009 waren er ook de bekende activiteiten die jaarlijks terugkeren, zoals de Loterij 
van de Wedstrijdbal, wat nog steeds een succes is door onze verkopers Renzo en 
Mauro Brus en vanaf het begin van het huidige seizoen Roland van Engeland..  
  
Ook is er nog steeds de Mascotte van de Wedstrijd  in het persoontje van een  
E- of F-pupil,  bij iedere thuiswedstrijd van Avanti 1. 
Leden van het bestuur van de supportersvereniging en Henk Toelen zorgen voor de 
prima ontvangst en begeleiding van deze pupil. Zij zorgen er mede voor dat deze 
pupil de middag van zijn of haar leven krijgt.     
 
Tijdens de thuiswedstrijden van Avanti 1 geeft de supportersvereniging het 
Programmaboekje Avanti 1 uit. 
Ad van Duijnhoven zorgde iedere thuiswedstrijd ervoor dat de boekjes gedrukt 
waren. Ook Joke van Kasteren heeft een aandeel in het succes van het 
programmaboekje. Joke deelt voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Avanti 1 de 
boekjes uit bij de hoofdingang. 
 
De Dropping / Speurtocht vond plaats op 29 december 2009.  
Dit zeer populaire evenement bij  Avanti-leden en aanhang is inmiddels een vaste 
activiteit geworden van de Supportersvereniging in samenwerking met Bert van 
Uden. Dit jaar waren er ongeveer 70 deelnemers,  
Het onderwerp van deze dropping was: Schijndel 700.  
De winnaar van 2009  werd, voor het derde opeenvolgende jaar, het team van "Het 
Bierkransje". 
De supportersvereniging dankt alle vrijwilligers van die avond voor hun medewerking. 
  
Net als voorgaande jaren werden er ook in 2009 diverse attenties in de vorm van  
een bloemetje of envelop bezorgd bij geboortes, huwelijken, bij ziekte of bij een 
jubileum. 
 
Tot slot wil het bestuur van de supportersvereniging iedereen hartelijk bedanken die 
op de een of andere manier iets voor onze vereniging heeft betekend het afgelopen 
jaar. 
Op de eerste plaats het bestuur van Avanti, de Jeugdcommissie, de damesafdeling, 
het AJAC, het LERC, Jan van Kasteren en Lenie Russens en hun kantinepersoneel, 
de terreinmeesters Guus van der Schuyt en Dirk van der Sangen en Ad van 
Duijnhoven voor het stencilwerk. 
Ook bedanken wij onze oude en nieuwe hoofdsponsor  Bouwbedrijf van Kampen en 
BMS Schijndel voor hun aandeel in de activiteiten van de supportersvereniging. 
 
Namens de supportersvereniging iedereen bedankt, ook zij die we mogelijk vergeten 
zijn.  
We hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie allen mogen doen. 
 
Dit was een jaaroverzicht van de supportersvereniging over het jaar 2009. 
De supportersvereniging wenst alle seniorenteams en jeugdelftallen veel succes toe 
in hun wedstrijden na de winterstop. 
Natuurlijk zullen wij, waar mogelijk, op alle mogelijk manieren blijven ondersteunen. 
 
Namens de Supportersvereniging sv Avanti’31, Gerard van Houtum, Secretaris 
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Jaarvergadering Supportersvereniging 

 
Op 29 januari 2010 werd de 45e Jaarvergadering van de Supportersvereniging 
gehouden. Op de druk bezochte vergadering werden diverse leden gehuldigd 
vanwege hun 25- en 40-jarig lidmaatschap. 

Rien v.d. Broek werd, samen met zijn vrouw Lia, in de bloemetjes gezet vanwege zijn 
25-jarig jubileum als bestuurslid van de Supportersvereniging, waarvan hij ook een 
aantal jaren als voorzitter heeft gefungeerd.  
 
 

 

 

Bart van Uden werd gekozen als " Supporter van het Jaar 2009 " 
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De 25-jarige jubilarissen van links naar rechts: Ben Vervoort, Hans Markus,                           
Henny Pennings, Harrie Cromsigt en Leo van Boxel. 
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De 40-jarige jubilarissen van links naar rechts: Piet van Kasteren, Jan van Uden,  
Leo van Uden, Ad van Kasteren, Willie van der Heijden, Jack van Uden, Eric van den 
Broek, Jo van Kessel, Roel Pennings, Lenie Russens-van Uden en Bert van Uden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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AON DE TAP 
 
 

 
 
De carnaval zit dur wir op Tinus. 
Hopeluk zen wu ok van de snuw af. Wu hebbe dees jaor wel errig veul snuw en kauw 
gehat. Ut lekt wel of wei in Oosterijk zitte. 
 
Kekte ok nor du olimpiese speule Klaas? 
Ik keik overdaag nor du herhalinge. Snagts moet ik slope endoe ik da nie, dan ben ik 
overdag nergens. Zoiets noeme zu jette lekke. Ik vein ut wel skon da Sven ut goet 
du. 
 
Ut voetballe zal hopeluk wel vort elleke week durgoan. 
Gelukkig wel Klaas, ut voetballe moet gin zommersport worre. Wei hebbe dan fietse 
en zwemme. Dees jaor hebbe wu ok ut WEEKA in Zuid Afrika. Ut is nie te hope da ut 
doar errig heet wort, anders….ik weet ut niet. 
 
Hedde al iets geheurt of wu al unne neije vurzitter hebbe of op ut oog Klaas? 
Ik denk van nie Tinus. Zun dur probleme zen binne ut bestuur Tinus?  
Ginne sik en daluk ginne vurzitter. Ik vein da onze ouwe vurzitters Jos en Jan ut heft 
in hant moete neme en vlug vur un oplossing moete zurge. Is die nie vlug te veine, 
dan mar unne intrim vurzitter.  
Ik verwaagt nie da Wil stopt zolang es zu ginne aandere hebbe.  
Hei duug ut volgens men nog nie zoo slegt.  
Mar Tinus, Wil die moet beslisse, nie wei ! 
 
 
 
 
      Klaas en Tinus  

 9



 

 
 

Inschrijfformulieren liggen in de kantine bij Jan aan de bar. 
Of schrijf je in bij: 

Bart Schakenraad, tel. 06-22386254 
Haico van Schaijk, tel. 073-5432207
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Voor dit Sportret  zijn we op bezoek geweest bij een man wiens roots eigenlijk bij 
onze zustervereniging  Schijndel  liggen. Jarenlang heeft hij gevoetbald  en getraind 
bij Schijndel, voordat hij bij Avanti  is komen trainen. We hebben een leuk  gesprek 
gehad met: 
 
 
 

   MARCEL VERHOEVEN 
 
 
 
Marcel  is 39 jaar en  gehuwd met Esther. Samen hebben ze twee kinderen, Pien die 
8 jaar oud is, en Jelle die 6 jaar oud is en voetbalt bij de F3 van Avanti. 
Na de lagere school is Marcel naar de LTS gegaan om daarna de Ahrend vakschool 
te gaan volgen. Daar heeft hij tot 1989 gewerkt, om vervolgens bij een drukkerij op 
Duin te gaan werken. Deze drukkerij ging echter in 1997 failliet. Tot aan de dag van 
vandaag is Marcel werkzaam bij Zonnelux, waar hij in de buitenmontage van 
zonweringen werkt. 
Marcel is geboren en getogen op de Lijsterbeslaan te Schijndel. Hij heeft één zus. 
Zijn vader heeft bij Olland gevoetbald. 
 
Vanaf zijn 6e jaar tot aan zijn 37e  jaar heeft Marcel bij Schijndel gevoetbald. 
We waren wel benieuwd wat voor een voetballer hij altijd is geweest. 
“Ik ben eigenlijk een voetballer die het van het harde werken moest hebben. Ik was 
tweebenig en was eigenlijk een middenvelder, hoewel ik ook wel in de spits heb 
gevoetbald. Ik ben ook een paar keer kampioen geweest. Ik kan me nog een 
wedstrijd van A1 herinneren  toen we tegen JVC moesten voetballen. Wij deden mee 
voor het kampioenschap en die wedstrijd werd gestaakt door een vechtpartij. We 
kregen een punt in mindering  en dat kostte ons het kampioenschap. Tiny Russens, 
onze leider, wilde de ruzie sussen en werd later nog voor een paar wedstrijden 
geschorst. Ik vond en vind nog steeds dat het een belachelijke beslissing was van de 
KNVB om Tiny te schorsen. Bij de jeugd heb ik gevoetbald met Jacques de Gier, 
Theo van Geffen en Harm de Boer. 
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Na zijn overstap naar de senioren kwam Marcel niet in de selectie van Schijndel 
terecht. 
“Dat klopt, ik kwam in het 5e elftal terecht, nadat ik mijn enkelbanden had gescheurd. 
Dat was een vriendenelftal, waar ik een 4-tal jaren in gevoetbald heb. Ik ben daarna 
gevraagd om in het 7e elftal te komen voetballen. Dat was een elftal met jonge 
jongens die ik bij de jeugd had getraind. Tot aan mijn 37e heb ik in dit elftal 
gevoetbald. Een erg mooie tijd, waarin ik ook een keer kampioen ben geworden.” 
Buiten zijn voetbalcarrière was hij dus ook actief op het trainersvlak. 
“Ik heb dat inderdaad jaren gedaan. Ik ben in 1989 gaan trainen en in 1990 heb ik 
het diploma Jeugd Voetbal Trainer gehaald. Later heb ik nog “Trainer coach 3” 
gehaald. Ik heb altijd de jeugd getraind. Op donderdag trainde ik wel de lagere 
seniorenelftallen, maar mijn hart lag bij de jeugd. Van de jeugdleden krijg je veel 
terug als trainer. De jongens nemen nog iets van je aan. Ik ben bij de F-jes begonnen 
als trainer, om daarna C1, B1 en A1 te gaan trainen.” 
Als hij zolang de jeugd heeft getraind, dan zullen er ook wel jongens doorgestroomd 
zijn naar het eerste elftal, leek ons. 
“Er zijn inderdaad wat jongens later in het eerste elftal van Schijndel terecht 
gekomen, zoals Kay de Visser, Roy Schellekens, Tijn van den Donk en Sjoerd Jans. 
Laatstgenoemde en Jurgen en Ruben Puijenbroek voetballen dit seizoen bij Avanti in 
de selectie. Ik was wel veel op de voetbalvelden te vinden in die tijd. Ik had geluk dat 
mijn vrouw Esther ook actief was bij de Schijndelse jeugd, waardoor we dan veel 
samen van huis waren.” 
 
Dan komt later de switch naar Avanti. Hoe kwam dat zo? 
“Ik heb helemaal niets met bepaalde gevoelens die er tussen Avanti en Schijndel  
leven. Ik denk trouwens dat dit ook nagenoeg niet meer speelt en iets is wat vroeger 
veel meer meespeelde. Je ging toen niet van Avanti naar Schijndel of andersom. 
Tegenwoordig is dat gelukkig allemaal anders. Mijn zoon Jelle speelde 2 jaar 
geleden bij  Avanti. Ik ben toen gevraagd om het elftal van Jelle te gaan trainen en 
zaterdags mee te gaan. Ik vond dat leuk en heb dat graag gedaan.” 
Zo kwam Marcel ook in contact met de technische commissie van Avanti. 
“Ik kende Sjef Weber al, omdat ik een aantal jaren geleden heb gesolliciteerd bij 
Haarsteeg, waar ik Roger Schouwenar zou gaan assisteren. Ik moest toen bij Sjef op 
gesprek.  Ik heb Sjef en later Henk Broks leren kennen als twee zeer betrokken 
mensen binnen de jeugdafdeling van Avanti. Eenmaal in de maand is er overleg 
tussen de T.C. en de trainers van de standaardelftallen.  
Vorig jaar heb ik C1 getraind en dit jaar train ik A1, iets waar ik veel plezier aan 
beleef. Ik wilde in eerste instantie niemand  voor de voeten lopen. Ik was pas twee 
jaar bij Avanti, toen Sjef mij vroeg om A1 te gaan trainen. Dat is gelukkig geen 
probleem geworden en ik heb een goed contact met andere trainers/leiders.” 
Avanti en Schijndel zijn twee verenigingen die verschillende ambities hebben met het 
vaandelteam van hun vereniging. Volgens Marcel is er ook wel een verschil  tussen 
beide verenigingen. 
“Schijndel wil erg professioneel werken maar kan dat niet altijd waarmaken. Avanti  
daarentegen is een grote familie. Ik was laatst met mijn dochter Pien in de kantine 
van Schijndel. Pien zei toen dat het bij Avanti toch wel iets gezelliger was. En dat is 
ook zo. Avanti straalt meer warmte uit. 
Ik kijk ook weer uit naar het jaarlijkse uitstapje met de jeugdtrainers/leiders en 
jeugdscheidsrechters. Een weekend wat altijd goed in elkaar gezet wordt door de 
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jeugd-commissie. Erg mooi vind ik ook dat  de Club van 100 en de supportersclub 
een bijdrage leveren aan het weekend. Zij maken het mogelijk dat we kunnen gaan 
bowlen of een andere activiteit kunnen gaan doen.” 
 
De hobby van Marcel is de Boschwegse trimclub. Avantileden zoals Hubert van 
Houtum, de Witte, Eric Schevers, Adje van Kampen en Mark Kuipers fietsen buiten 
het seizoen elke week een groot aantal kilometers.  
Esther vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van haar man. 
Marcel is zorgzaam en staat voor iedereen klaar. 
Als slechte eigenschap vindt ze dat Marcel wel erg ongeduldig kan zijn. 
 
 
Hierop legden we Marcel de gebruikelijke vragen voor: 
 
Waar erger je je aan:   Bedreigen van hulpdiensten door dronken 
      jongeren. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan:     Q koorts en Mexicaanse griep 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest:     Voetbal.nl en Marktplaats.nl 
 
Auto:      Fiat 
 
Beste trainer:    Guus Hiddink en Tiny Russens 
 
Stad:      Eindhoven 
 
Jeugdidool:     Romario 
 
Moeilijkste beslissing ooit:   Nog niet gehad 
 
Makkelijkste beslissing ooit:  Overstap naar Avanti 
 
Onderschatte voetballer:   Berry van Aarle 
 
Hoogtepunt:     Geboorte van de kinderen 
 
Dieptepunt:     Nog niet gehad 
 
Politieke voorkeur:    PVDA 
 
Tijdschriften:     V.I. 
 
Televisie:     Voetbal Insite 
 
Beste CD:     Carousel van Phil Collins 
 
Beste film:     Brave Heart 
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Eten:      Lust alles 
 
Drank:      Pilske 
 
Actrice:     Sandra Bullock 
 
Vakantie:     Nederland en Oostenrijk 
 
Met wie zou je graag een avondje  
stappen:     Maakt niet uit als het maar gezellig is 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur 
in de eredivisie:    PSV en Affelay 
 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op TV:     Johan Derksen 
 
 
 
Marcel, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog lang als vrijwilliger binnen onze 
verenging actief zult zijn. 
 
       
 
     Noud Bouwmans  
 
     Frans van Rozendaal 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
 
Naam       Bart van Schaaijk    
      
Leeftijd      31    
 
Woonplaats      Schijndel    
 
Antwoord op de vraag van Maikel  Als ik geen bananen eet, dan ben ik het 

zelf!  
 
In het dagelijks leven     Teamleider bij Brabant Wonen  
 
Elftal       5e     
 
Positie       Voorstopper    
 
Hoe lang voetbal je al?    23 jaar.    
 
In het veld heb ik een hekel aan   De tegenstander   
 
Zou graag weer willen voetballen met  Rico Tuunter  
Waarom:      Altijd mooie gesprekken in het veld. 

       
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ? Communicatie. Als iedereen die iets te 

zeggen heeft binnen Avanti hetzelfde had 
verteld, dan was er bijvoorbeeld een stuk 
minder gezeik geweest bij het uit elkaar 
halen van het 3e.   
      

Andere hobby’s?     PSV, wielrennen, hardlopen   
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Goed bezig jongens. 
        
Maak me wakker voor  Laat mij maar lekker liggen… 

    
Nooit meer      Een marathon lopen (denk ik). 
 
Met een miljoen ga ik     Lekker genieten 
    
Toekomstplannen  Gezond blijven en met de mensen die me 

dierbaar zijn oud worden.   
     
Hoe ver ga je komen met je team  Ik ben bang dat we net geen kampioen 

gaan worden. 
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Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ? Hoe kan het dat jij elke week belt of je 

mee mag naar PSV, je staat te juichen in 
je PSV shirt als ze weer scoren en dat je 
toch blijft beweren dat je voor Ajax bent? 
     

 
Aan wie speel jij de balpen door? Dennis van der Heijden  
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DARTEN SCHEMA 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 xx 4-1 4-0  4-0 2-4 4-3 3-4 4-2 18-   

feb 
0-4 11-   

feb 

2 1-4 xx 4-1 11-     
feb 

2-4 4-2 11-     
feb 

4-0 4-1 4-3 0-4

3 0-4 1-4 xx 4-0 0-4 1-4 1-4 4-0 0-4 0-4 1-4

4 0-4 11-     
feb 

0-4 xx 1-4 2-4 3-4 3-4 0-4 1-4 28-
jan 

5 4-2 4-2 4-0 4-1 xx 4-3 4-3 4-1 28-
jan 

4-0 18-   
feb 

6 3-4 2-4 4-1 4-2 3-4 xx 4-3  4-1 4-0 1-4 0-4

7 4-3 11-     
feb 

4-1 4-3 3-4 3-4 xx 3-4 11-   
feb 

28-
jan 

3-4

8 2-4 0-4 0-4 1-4 1-4  4-3 4-3 xx 4-3 3-4 1-4

9 18-   
feb 

1-4 4-0 4-0 28-
jan 

0-4 11-   
feb 

3-4 xx 2-4 0-4

10 4-0 3-4 4-0 1-4 0-4 4-1 28-
jan 

4-3 4-2 xx 0-4

11 11-   
feb 

4-0 4-1 28-
jan 

18-   
feb 

4-0 4-3 4-1 4-0 4-0 █ 
                  
 

  1        CAWI 
  2        Willies & Rienus 
  3        Goed Zat 
  4        BP 
  5        Vinger Vlug 
  6        Lieroo 
  7        Doe mar we 
  8        Sep & Herbie 
  9        G.J. Darts 
 10       Bierorgels 
 11       Bart & Stefan 
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Nummer Naam Koppel Deelnemer Adres Telefoonnummer Tijd
Wim van Wanrooy Zonnebloemstraat 75 06-43448152 14-jan 28-jan 25-fe
Carlie van de Ekart Lavendelhof 12 073-6141009
William Duinkerken Wilhelminaplein 10 06-16794009 28-jan
Rien van Drongelen Wilhelminalaan 8 073-5477712
Robert van de Ven Lidwinastraat 155 28-jan
Peter Lichtenberg Wijsstraat 27 06-40890677
Patrick Verhoeven Jan van Amstelstraat 39 06-23981901
Paul Ligtenberg Wijstraat 27 06-21676915
Harold van Houtum 4-feb
Ronnie van Wanrooy Crocushof 22 06-40890437
Luciën van Lieshout Zonnebloemhof 9 06-52370395
Jan Roozendaal Baselaarshof 7 073-5493798
Hans van Roy Hyacinthof 5 073-5498661
Bert van Engeland
Stephan de Gordijn Haakakker 9 06-30492540 28-jan 18-feb 11-m
Herbert van de Broek Gasthuisstraat 28 06-51000507
John Broks Bedrijvenweg 4
Geert Habraken Jan van Cuikstraat 06-27018773
Danny Beekmans Jan van Galenstraat 74 06-41174185  
Erik van de Heijden Houtpad 8 06-43973575
Bart Verhoeven 4-feb
Stefan Schevers 06-12536865

Harold van Houtum
Dennis van der Heijden

winnaar 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

LieRoo

Doe mar we

9

10

Vinger vlug

Bart & Stefan11

CAWI

Willies & Rienus

Goed Zat

Sep & Herbie

G.J. DARTS

Bierorgels

BP

20,30

20,30

21,00

20,30

21,00

20,30

20,30

Vinger vlug

20,30

20,30

20,30

21,30

  



 

Koppel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  5    Vinger vlug 4 4 4 4 4 4 4 4 32 12  
2  6    Lieroo 4 3 1 2 4 4 4 0 4 3 29 27
3 11   Bart & Stefan 4 4 4 4 4 4 4 28 5
4 10   Bierorgels 0 4 4 4 4 3 0 4 4 27 19
5  1    CAWI 4 4 2 4 3 4 0 4 25 18
6  7    Doe mar we 3 3 3 4 4 4 3 24 23
7  2    Willies & Rienus 4 0 1 4 4 4 4 2 23 19
8  8    Sep & Herbie 4 4 0 2 0 3 1 1 1 4 20 37
9  9    G.J. Darts 3 2 4 1 4 0 0 14 20

10  3    Goed Zat 1 4 4 0 0 1 1 1 0 0 12 32
11  4    BP 1 0 2 3 1 0 3 0 10 32

 

STANDENLIJST

LERC DART TOERNOOI

Stand
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BILJARTCLUB, EN NOG VIJF………. 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 26 januari 
 
De eerste partij van deze avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (75) en Gerrie 
Kastelijn(34). Mede door een slechte start van Gerrie wist Jos al vroeg in de partij 
een mooie voorsprong op te bouwen. Helaas voor Jos miste hij in deze wedstrijd een 
paar mooie ballen waardoor hij aan het einde van de wedstrijd de bonuspunten 
misliep. Gerrie wist op deze avond zijn vertrouwde niveau niet te vinden en moest 
toezien hoe hij naar een kansloze nederlaag werd gespeeld. Jos wist te partij te 
winnen in 20 beurten en kwam uit op een gemiddelde van 3.75.Gerrie die niet verder 
kwam dan 23 caramboles kwam uit op 1.15. 
 
De tweede partij van de avond ging tussen Leo v. Boxel(36) en Cor Mooy (28).Het 
werd een spannende partij die gewonnen leek te gaan worden door Leo doordat hij 
met een mooie serie van 14 een grote voorsprong op wist te bouwen. Toch wist Cor 
te profiteren van een mindere fase van Leo en met goed spel wist hij zijn achterstand 
bijna geheel goed te maken.Net als de vorige partij werd ook deze beslist in de 20e 
beurt. In deze beurt wist Leo zijn 36 caramboles vol te maken.Cor die de nastoot had 
wist in deze beurt zijn nog te maken caramboles te produceren waardoor hij een 
verdiende remise behaalde. Gemiddelde van beide spelers,Leo 1.80 Cor 1.40. 
 
Hierna speelden Henk Kanters (22) en Adrie v. Liempd (40) tegen elkaar. In deze 
wedstrijd ging het lange tijd gelijk op ,waardoor er een spannende strijd ontstond.In 
de afgelopen periode blijkt dat er steeds meer rekening gehouden moet worden met 
Henk die zich de laatste tijd flink verbeterd heeft en al menige overwinning wist te 
behalen. Ook in deze partij wist hij als overwinnaar uit de strijd te komen. Hij deed 
dat in 19 beurten waardoor er ook nog 2 bonuspunten aan zijn totaal konden worden 
toegevoegd. Henk behaalde een gemiddelde van 1,15 Adrie die 35 caramboles 
scoorde behaalde een gemiddelde van 1.84. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (38) en Jo 
v.Uden(34)  Ondanks een wat minder begin wist Bert in deze partij al snel een mooie 
voorsprong te nemen.Met goed spel en een mooie serie van 9 liep hij steeds verder 
weg van Jo die ondanks dat ook hij zeker niet slecht speelde geen moment 
aanspraak kon doen op een eventuele overwinning.Bert wist de partij in slechts 16 
beurten te beslissen en behaalde naast de 2 bonuspunten een mooi gemiddelde van 
2.38.Jo die uitkwam op 22 caramboles scoorde een gemiddelde van 1.38 
 
Dinsdag 2 februari 
 
De eerste wedstrijd van deze avond werd gespeeld door Bert v. Uden (38) en Leo v. 
Boxel (36). Leo die nog altijd hoog in het klassement staat kon op deze avond zijn 
hoge positie niet waarmaken. Door een snelle achterstand moest hij gedurende de 
gehele wedstrijd in de achtervolging. Mede door pech lukte het hem echter niet om 
tot een goed niveau te komen. Bert daarentegen was ook deze avond goed op dreef 
en wist de partij dan ook makkelijk naar zijn hand te zetten. Mede door een goede 
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serie van 10 wist hij de partij in slechts 18 beurten winnend af te sluiten. Hierdoor 
pakte hij voor de tweede keer achtereen de 2 bonuspunten. Bert kwam uit op een 
gemiddelde van 2.11 Leo die niet verder kwam dan 14 caramboles scoorde 0.78. 
 
Hierna speelden Gerrie Kastelijn (34) en Mari Pennings(34) tegen elkaar. Mari die de 
laatste tijd goed in vorm is,en zelfs de leiding kan nemen in de competitie,was ook in 
deze wedstrijd de bovenliggende partij. Met regelmatig spel met weinig poedels wist 
Mari de partij te dicteren. Gerrie die zeker ook niet slecht speelde moest echter zijn 
meerdere in Mari erkennen. Ook Mari wist de wedstrijd binnen 20 beurten te 
beslissen en behaalde daardoor ook weer 2 zeer belangrijke bonuspunten. Mari 
kwam met 34 caramboles in 19 beurten uit op een gemiddelde van 1.79 Gerrie die 
24 caramboles maakte kwam uit op 1.26. 
 
Hierna speelden Cor Geerts (40) en Henk Kanters(22) tegen elkaar. Vooral Henk 
begon zeer goed aan de wedstrijd door in zijn eerste beurt gelijk een serie van 6 te 
produceren. Cor kon hier in deze fase van de partij weinig tegenover zetten en moest 
toezien hoe Henk in zijn eerste 10 beurten geen enkele poedel maakte. Hierdoor wist 
hij zijn voorsprong zelfs uit te bouwen. Jammer was het dat Henk voor zijn laatste 
caramboles nog vrij veel beurten nodig had. Hierdoor kon Cor nog wat dichterbij 
komen maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere in Henk erkennen. Ook Henk 
behaalde zijn winst in 19 beurten en verdiende daarmee ook 2 bonuspunten. Hij 
kwam uit op een gemiddelde van 1.16 Cor die toch nog 31 caramboles maakte kwam 
uit op 1.63. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk(75) en Cor 
Mooy(28). Het werd een spannende partij waarin beide spelers moeizaam op gang 
kwamen.Het was Cor die halverwege de partij een voorsprong  wist te nemen ,en het 
zag er op dat moment niet goed uit met de winstkansen van Jos.Toch wist hij zich 
weer in de wedstrijd te knokken en met een mooie serie van 21 caramboles werd het 
weer een echte wedstrijd. Cor wist zich echter op tijd te herstellen en besliste in de 
32e beurt de partij alsnog in zijn voordeel.Met 28 caramboles in 23 beurten scoorde 
Cor een gemiddelde van 1.21 Jos die uitkwam op 70 caramboles scoorde 3.33. 
 
Dinsdag 9 februari. 
 
Op deze avond gingen Cor Geerts (40) en Adrie v. Liempd (40) als eersten van start. 
Beide spelers moesten het zelfde aantal caramboles maken,waardoor er op een 
spannende partij gerekend kon worden. Beide spelers begonnen goed aan de 
wedstrijd maar vooral Cor die in zijn eerste 3 beurten maar liefst 22 caramboles wist 
te noteren ging als een raket van start. Adrie geraakte door zoveel geweld geheel 
van slag en kon zijn goede start dan ook geen vervolg geven. Gelukkig voor Adrie 
wist ook Cor dit hoge tempo niet vol te houden zodat hij aan het einde van de 
wedstrijd nog wat punten kon terugpakken. Cor won de partij overduidelijk en deed 
dat in slechts 16 beurten.(2 Bonuspunten) Hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde 
van 2.50.Adrie die toch nog 29 caramboles maakte kwam uit op 1.80. 
 
Hierna speelden Leo v. Boxel(36) en Jo v. Uden(36) tegen elkaar.Leo begon de partij 
erg goed ,iets wat niet gezegd kon worden van Jo die in zijn eerste 6 beurten slechts 
1 carambole scoorde. Leo wist met een mooie serie van 10 dan ook een flinke 
voorsprong op te bouwen. Toch werd het nog een spannende partij omdat Leo 
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halverwege de wedstrijd maar moeizaam tot scoren wist te komen en Jo in deze fase 
juist zijn beste spel vertoonde liep deze snel in op Leo en wist zelfs met 33 tegen 33 
gelijk te komen. De wedstrijd werd door Leo toch in zijn voordeel beslist door in de 
21e beurt zijn laatste 3 caramboles te maken.Jo miste vervolgens de nastoot 
waardoor Leo aan het langste eind wist te trekken. Leo behaalde een gemiddelde 
van 1.71 en Jo kwam uit op 1.57. 
 
De volgende wedstrijd werd gespeeld door Bert v. Uden(38) en Jos v. Heeswijk. Ook 
in deze partij begonnen beide spelers goed.Zonder grote series wist Bert toch 
regelmatig te scoren waardoor de druk op de schouders van Jos bleef liggen. Dat 
Jos hier goed mee om weet te gaan liet hij zien door in de 5e beurt een mooie serie 
van 19 te produceren. Maar Bert liet zich in deze partij niet van de wijs brengen en 
bleef zijn caramboles maken en zodoende de druk opvoeren. Door enkele missers 
van Jos wist Bert zelfs een mooie voorsprong op te bouwen welke hij niet meer uit 
handen gaf.Hij wist de partij in slechts 16 beurten te beëindigen waardoor ook hij 
weer 2 bonuspunten aan zijn totaal kon toevoegen. Jos bleef in deze wedstrijd 
steken op 41 caramboles en een gemiddelde van 2.56 Bert kwam uit op 2.38. 
 
In de volgende partij stond Mari Pennings(34) tegenover Cor Mooy (28). Mari die bij 
winst kansen zou blijven houden op de bovenste plaats van de standenlijst begon 
redelijk goed aan de wedstrijd hoewel hij enkele makkelijke ballen liet liggen. Beide 
spelers hielde elkaar lange tijd goed in evenwicht en het was dan ook niet zeker wie 
er aan het langste eind zou gaan trekken. Toch wist Mari te profiteren van een 
mindere periode van Cor en langzaam kon hij daardoor een kleine voorsprong 
opbouwen. Mari besliste de partij in de 21e beurt waardoor hij de 2 bonuspunten net 
aan zijn neus voorbij zag vliegen. Maar de overwinning leverde hem wel 10 punten 
op waardoor hij met nog 1 wedstrijd te goed wel eens de nieuwe leider zou kunnen 
worden. Mari scoorde een gemiddelde van 1.62.Cor kwam met 21 caramboles 
precies op 1 gemiddeld. 
 
De laatste partij van de avond werd een inhaalwedstrijd en werd gespeeld door Cor 
Geerts(40) en Mari Pennings(34). Bij winst zou Mari de leiding in het klassement 
nemen maar daarvoor moest hij wel afrekenen met Cor die in zijn eerdere partij van 
deze avond geweldig speelde. Mari was er dan ook niet gerust op maar zag al snel in 
deze wedstrijd dat Cor het niveau van zijn eerdere partij geen enkel ogenblik wist te 
bereiken. Zo goed als ging in zijn partij tegen Adrie v. Liempd zo stroef speelde hij 
nu..Mari kreeg hierdoor zonder zelf echt goed te spelen de kans om de wedstrijd toch 
te winnen. Maar ook bij Mari liep het niet erg vlotjes en het was te danken aan het 
slechte spel van Cor dat hij de overwinning  toch wist binnen te slepen. Hierdoor is 
Mari de nieuwe koploper en zal hij in de komende weken deze positie moeten gaan 
verdedigen. Mari gebruikte voor zijn overwinning 24 beurten en kwam daarmee uit op 
een gemiddelde van 1.41.Cor die slechts 26 caramboles produceerde kwam uit op 
een magere 1.08. 
 
 
Op de volgende bladzijde volgt de stand. 
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9-2-2010
STAN GESP ARB CARB TOT AANTAL PLAATS

Tussen-stand OOR TEGEN BEURT GEW ERL GEL UNT GEM CAR

M.PENNINGS. 17 32 547 34 10 5 2 166,47 1,53 34 1
B.v.UDEN. 17 00 501 34 10 7 163,64 1,73 38 2
C.GEERTS. 17 25 558 35 9 7 1 160,10 1,78 40 3
L.v.BOXEL 17 24 558 34 8 7 2 158,29 1,51 36 4
J.v.HEESWIJK 17 076 460 32 10 7 153,47 3,33 75 5
H.KANTERS. 16 326 592 358 9 6 1 151,17 0,91 22 6
A.v.LIEMPD. 16 565 514 313 8 7 1 149,25 1,81 40 7
G.KASTELEIJN 16 453 589 323 7 9 141,24 1,40 34 8
C.MOOIJ. 17 391 644 346 5 11 1 136,52 1,13 28 9
J.v.UDEN. 16 467 596 296 3 13 126,56 1,58 36 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2009 - 2010
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WIST U DAT ? 

 
 

- Het carnaval in de kantine weer goed bezocht was? 
 

- Het ook erg gezellig was op maandag bij het kaarten en kienen? 
 

- De komst van de Crazy Pinternationals en ’t Overschotje en de Plekkers een 
geweldig succes was! 
 

- Het zaterdagsmorgens minder druk was bij de pupillen, maar er wel flink 
gestreden werd bij de spelletjes? 
 

- Het zaterdagmiddag gezellig druk was, waarbij er volop gedanst werd op de 
muziek van DJ Roberto? 
 

- ’s Maandags sommigen van de Lamploeg ook echt lam waren? 
 

- Iedereen wil dat het voetbal weer gewoon begint? 
 

- Avanti 1 pas op zondag 28 februari voor de competitie moet voetballen uit 
naar Brabantia? 
 

- Op de jaarvergadering van de supportersclub veel leden gehuldigd zijn voor 
jaren trouwe dienst? 
 

- Alle aftredende bestuursleden weer met vele stemmen herkozen zijn? 
 

- Bart v. Uden supporter van het jaar is? 
 

- Na de vergadering er nog lang en gezellig nagebuurt werd? 
 

- Nieuwe jonge mensen die interesse hebben in een bestuursfunctie zich bij het 
bestuur kunnen melden? 
 

- Het haringhappen weer uitstekend ging? 
 

- Dit gesponsord is door de Club van Honderd? Bedankt heren! 
 

 
 

De vliegende reporter 



 

TE KOOP  
t.e.a.b. 

 
 

Speelhuisje 
 
Mooi rood speelhuisje voor binnen. Vier zijden te gebruiken. 
Voorzijde is een winkeltje (tevens deurtje), één zijde poppenkast, één zijde 
postkantoor en de achterzijde is een schoolbord.  
De afmetingen zijn: 94 x 73 x 63 cm hxbxl (nokhoogte 130 cm). 
Ideaal voor peuters en kleuters. 
 
 
 
Ajax artikelen 
 
2x dekbedovertrek 
2x gordijnen (1,45 x 1,50) 
Behangrand 5 meter 
Prullebak  
Lamp voor aan het plafond 
Vlag 
Kussentje 
Vlieger 
Schoolspullen o.a. etui en ringmap 
 
 
 
 
Informatie:  073-5475455 
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Wisselend succes Avanti bij het Hometrainen 

Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari werd er door de supportersvereniging van RKSV 
Schijndel voor de 22e keer de hometrain 2e daagse georganiseerd in stapperij de 
Kafmolen. Avanti nam deze dagen met 5 teams deel aan dit goed georganiseerde 
evenement: 2 herenteams (A2) en 3 dames/meisjesteams.Bij de dames kwam 
Yvonne Wondergem in de finale net iets tekort om haar titel te prolongeren. 
Het meisjesteam bestaande uit Yvonne Wondergem en Janine Manders werd knap 
1e in het teamklassement. 
 
Ploegen Dames: 
1.         Avanti’31 Meisjes 1  (Yvonne en Janine) 
5.         Avanti’31, Dames 2  (Isabel, Denise, Yvonne Verkuijlen Penny en Lizzy)  
7.         Avanti’31 Dames/meisjes 3 (Lizanne, Dominique, Daphne, Celine en Kim) 
  
Ploegen Heren: 
11. Avanti’31 A2 team1 
19.  Avanti’31 A2 team 2 

Langs deze weg willen wij (A2 – Dames 1 – Dames 2  en de meisjes) onze voorzitter 
Will de Laat, de supportersclub van Avanti, Stapperij-zaal-catering De Kafmolen en 
Sjef Beekmans bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement. 
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IS NOOIT GRAPPIG 
 
 

- Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen! 
 

- Een zwembad in Bagdad een golfslagbad noemen! 
 

- Kuipstoeltjes in de Arena! 
 

- Een groep voetbalsupporters in een trein “rijtuig” noemen! 
 

- Honing met een bijsmaak! 
 

- Een manke die te hard van stapel loopt! 
 

- Een cardioloog die zegt: “Hier klopt iets niet.”! 
 

- Iemand na een allergietest vragen of hij al uitslag heeft! 
 

- Tegen een houthakker roepen: “En nou kappen.”! 
 

- Een spuitjunk die om een bijdrage voor de armen vraagt! 
 

- Een voetballer zonder doel in zijn leven! 
 

- Een geheim vertellen in een kamer met kliklaminaat! 
 

- Een anorexiapatiënt met mee-eters! 
 

- Een timmerman met plankenkoorts! 
 

- Een astmapatiënt een adembenemend verhaal vertellen! 
 

- Tijdens een ballonvaart door de mand vallen! 
 

- In een Duitse schoenenwinkel zeggen dat je maat 40-45 nodig hebt! 
 

- Een bloedmooie met hersens een miss-verstand noemen! 
 

- Met een brillenkoker teruggaan naar de opticien, omdat de bril niet gaar wordt! 
 

- Een exporteur die niets uitvoert! 
 

- Een vogel die in de nesten zit! 
 

- Een cavia die hamstert! 
 

- Een piloot van de KLM begroeten met: “Hi-Jack”.! 
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- Tegen een piloot van de KLM zeggen dat hij eruit vliegt! 
 

- Een dief die het niet pikt! 
 

- In het vliegtuig geen eten krijgen omdat de cock pit! 
 

- Tegen Assepoester zeggen dat ze haar muil moet houden! 
 

- Tegen een astronaut zeggen: “Loop naar de maan”! 
 

- Een telefoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen! 
 

- Aan een verloskundige vragen of haar werk bevalt! 
 

- Aan een asielzoeker vragen of hij al spaart voor zijn uitzet! 
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puzzel 


	  1        CAWI
	  4        BP

	 10       Bierorgels

