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NIEUWE TRAINER AVANTI ‘31 

 
 
Op vrijdag 21 januari, na afloop van de jaarvergadering van de Supportersvereniging, 
tekende Hans van Es zijn contract als hoofdtrainer van Avanti'31.  
 
Hans is met ingang van het seizoen 2011/2012 de nieuwe hoofdtrainer. 
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SPONSOR VOOR DE AVANTI MINI’S 
 
 
De allerjongste voetballers bij Avanti hebben een nieuwe sponsor.  
Jasper Groenendaal van Groenendaal Timmerwerken sponsort sinds januari de 
mini’s van Avanti.  

 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van BMC konden de mini’s 
trots hun nieuwe shirts aan het publiek laten zien.  
 
 
Bestuur, begeleiding en natuurlijk alle spelers en speelsters van de Mini’s bedanken 
Jasper hartelijk voor zijn sportieve bijdrage. 
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SPONSOR AVANTI’31  D2 
 

D2 KRIJGT NIEUWE TRAININGSPAKKEN EN SPORTTASSEN 
 
 
De D2 van Avanti’31 werd onlangs verrast met nieuwe trainingspakken en 
sporttassen.  
 
De sponsor hiervan is het Schijndelse interieurbouwbedrijf Homeflex. 
 
 

 
 
 
 
Spelers en begeleiders bedanken Mark der Kinderen van Homeflex hartelijk voor 
deze sportieve geste.  
De D2 is in elk geval helemaal klaar voor de tweede helft van de competitie.  
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              Supportersvereniging      
 

 
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Supportersvereniging 

SV Avanti’31 
 
 
Deze werd gehouden op vrijdag 21 januari 2011 in de kantine van sv Avanti’31 
 
Aanwezig: De bestuursleden Jack Brus, Gerard van Houtum, Rien van den Broek, 
Theo Schuurmans, Jan Tolk, Adrie van Houtum, Luciën van Lieshout en Fons 
Heestermans. 
 
Afgemeld: Paul van der Bruggen (vakantie). 
 
Er waren 44 leden van de supportersvereniging aanwezig (inclusief de 
bestuursleden). 
 
Opening. 
Voorzitter Jack Brus heet iedereen van harte welkom op de 46e jaarvergadering van 
de Supportersvereniging,  in het bijzonder de aanwezige ereleden. 
 
We staan even stil bij het overlijden van Erno ten Voorde. Ook staan we stil bij het 
overlijden van Joke van Kasteren, echtgenote van Ad van Kasteren en van Elly van 
Wanrooij, echtgenote van Wim van Wanrooij. Verder staan we ook even stil bij het 
overlijden begin van dit jaar van Jo Merks op 3 januari 2011 en Francien Brus-
Verhagen op 8 januari 2011. Jo was 40 jaar lid van onze vereniging, Francien 25 
jaar. 
 
Notulen vorige jaarvergadering. 
De notulen van de vorige jaarvergadering, welke werd gehouden op 29 januari 2010, 
zijn vóór de vergadering verstrekt. 
Jan van Houtum vraagt hoe het kan dat er 53 leden aanwezig waren en er 61 
gestemd hebben. Dit verschil zit in de 8 bestuursleden die niet bij de aanwezige 
leden geteld zijn. 
Verder waren er geen op- of aanmerkingen. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen. 
De volgende leden hebben zich afgemeld voor de jaarvergadering: 
Bestuurslid Paul van der Bruggen en de leden Bert op ’t Hoog, Tiny van Uden, Jet 
Schellekens-Kanters, Pieter Franssen, Jan Hellings, Bert van Engeland, Yvonne van 
Lieshout, Ben van de Mosselaer, Willie van der Heijden, Til van Beers en Ben van 
Vessem. 
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Er volgen nog enkele mededelingen van de voorzitter: 
 
 Met o.a. behulp van een foto van Jan van Houtum is het ontwerp voor de nieuwe 

vlag en het doek voor de ballenvanger gemaakt. Het resultaat hangt tijdens de 
vergadering in de kantine en zal bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal achter het 
doel opgehangen worden.  
Het bestuur is zeer tevreden met het resultaat. 

 De sportiviteitsprijs zal dit jaar uitgereikt worden op vrijdag 13 mei 2011. 
 Ook met de verkiezing “Man of the match”, de pupil van de week en het 

programmaboekje bij de thuiswedstrijden van Avanti 1 zullen we gewoon 
doorgaan. 

 De speurtocht/dropping was afgelopen jaar weer een groot succes en ook 
hiermee zullen we doorgaan. 

 Hoewel de uitreiking van de  periodetitels door de vele afgelastingen nog niet 
heeft plaats gevonden, is deze activiteit succesvol en zal dan ook worden 
gecontinueerd. 

 
Hierna bedankt Jack het bestuur van Avanti, de jeugdcommissie, het damesbestuur, 
het AJAC, het LERC, de Club van 100, de Opa ploeg, de terreinmeesters Guus van 
der Schuijt en Dirk van der Sangen,  Jan van Kasteren en zijn kantinepersoneel, Ad 
van Duijnhoven en Mari van Dinther voor het vele stencilwerk en Anita vd Oetelaar 
en haar Pierre voor het uitdelen van de programmaboekjes, de lotenverkopers Stan 
van den Broek en Tim Kastelijn en natuurlijk onze hoofdsponsor Ben van de 
Moosdijk en alle overige sponsoren. 
 
Jaarverslag secretaris. 
Gerard van Houtum leest het jaarverslag over het jaar 2010 voor.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Ruud Cromsigt, Rens Verhagen en Henri van den Broek. Reserve was Marcel 
Verhoeven. 
De financiële administratie werd op 17 januari 2011 ingezien en akkoord bevonden. 
De commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie op zeer 
overzichtelijke wijze was bijgehouden. 
 
Financieel overzicht 2010 en begroting 2011. 
Theo Schuurmans doet verslag van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2010. 
Tevens geeft hij aan hoe de begroting voor 2011 er uit zal zien. 
De financiële positie van onze vereniging  is goed te noemen, wat voornamelijk te 
danken is aan de opbrengsten van de TV Bingo. 
Jack bedankt Theo Schuurmans voor zijn werk het afgelopen jaar. 
 
Bestuursverkiezing. 
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. 
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Als nieuw bestuurslid wordt door het bestuur voorgedragen Hans van Roij. 
Mari Verhagen, Bert van Uden en Noud Bouwmans worden bereid gevonden om als  
stemburo te fungeren. 
Het aantal uitgebrachte stemmen is: 44. 
Gerard, Adrie, Luciën en Hans krijgen ieder de volledige 44 stemmen. 
Jack nodigt Hans uit om achter de tafel plaats te nemen en wenst hem veel succes 
als nieuw bestuurslid van de supportersvereniging. 
 
Verkiezing voorzitter. 
Aftredend voorzitter Jack Brus vraagt aan de leden of zij met een applaus willen laten 
horen dat zij akkoord gaan met de voordracht van het bestuur om Gerard van 
Houtum te benoemen tot de nieuwe voorzitter. Er volgt een luid applaus, dus de 
leden laten horen het er mee eens te zijn. 
Gerard bedankt de leden voor de steun en neemt de “voorzittershamer” van Jack 
over. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie. 
Gerard vraagt aan Henri van den Broek, Rens Verhagen en Ruud Cromsigt of zij ook 
voor komend jaar de kascommissie willen vormen. Zij gaan hiermee akkoord. 
Marcel Verhoeven zal wederom als reserve optreden. 
 
 
Rondvraag. 
 
Bert van Uden: 
 Bert bedankt voor de medewerking bij de dropping, vooral Luciën van Lieshout 

die er ook zeer veel tijd ingestoken heeft. Het bestuur bedankt Bert voor het 
opnieuw organiseren van een zeer geslaagde dropping. 

 
Jan van Houtum: 
 Jan vraagt of het mogelijk is om bijv. de shawl  en de paraplu van de supporters-

vereniging op de site van Avanti  te zetten en zo aan te prijzen, zodat ook 
mensen die geen lid van onze vereniging of Avanti zijn deze artikelen kunnen 
bestellen/aanschaffen. Gerard zegt dat we als bestuur momenteel bekijken hoe 
we deze artikelen meer onder de aandacht kunnen  brengen en dus ook meer te 
verkopen. Dit alles om meer blauw en wit langs de lijn te krijgen. Deze tip van Jan 
zullen we meenemen. 

 De TV Bingo is in de afgelopen 3 jaren een geweldig succes gebleken en heeft 
de supportersvereniging een mooi extraatje opgeleverd. Jan vraagt of de 
supportersvereniging  goed na wil denken over de besteding van dit geld in de 
toekomst. Ook dit is een goede tip van Jan. Hier is intern in de bestuurs-
vergadering al over gesproken en we zijn er ons terdege van bewust, dat het geld 
een goede besteding moet krijgen binnen “Avanti ’31”. 

 
Wil de Laat: 
 Wil feliciteert Gerard namens het bestuur van Avanti’31 met zijn verkiezing tot 

voorzitter.  
Hij bedankt voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en hij hoopt dat 
deze samenwerking in de toekomst zo zal blijven. Gerard bedankt Wil en geeft 
aan dat hij er ook van uit gaat dat het met de samenwerking wel goed zit. 
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Rens Verhagen: 
 Rens bedankt namens de selectie voor de activiteiten die de supporters-

vereniging het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt en hij hoopt dat dit de 
komende jaren ook weer gedaan zal worden. Gerard geeft aan dat het prettig is 
om te horen dat het wordt gewaardeerd wat de supportersvereniging voor 
activiteiten doet. Wij zullen er dan ook gewoon mee door gaan. 

 
Aan het eind van de vergadering worden diverse leden gehuldigd vanwege hun 
jubileum. 
Binnen ons ledenbestand waren 3  leden 25 jaar lid van de supportersvereniging: 
Til van Beers, Carli van den Ekart en Peter Hellings. 
Carli en Peter werden hiervoor gehuldigd. Til van Beers had zich afgemeld. 
 
Vijf leden binnen de vereniging zijn al 40 jaar lid: 
Henk van Liempd, Cees den Otter, Harrie Tausch,  Ben van Vessem en Jo Merks. 
Henk en Cees waren aanwezig en zijn hiervoor gehuldigd. De heer Jo Merks is 
helaas op 8 januari 2011 overleden. Ben van Vessem had zich afgemeld. 
 
Eén persoon zijn we nog vergeten in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap: Jack 
Brus. 
Jack heeft 19 jaar diverse functies bekleed binnen het bestuur van  de supporters-
vereniging en is kortgeleden gekozen tot voorzitter van Avanti’31. Ook hij wordt 
natuurlijk gehuldigd en wordt op voorspraak van het voltallig bestuur, en met 
instemming van de leden van de Supportersvereniging, als waardering voor zijn 
grote verdiensten voor de supportersvereniging, benoemd tot “Erelid”.  
Dit wordt gevolgd door een luid applaus van alle aanwezige leden. 
 
Tenslotte wordt de “Supporter van het Jaar 2010” bekend gemaakt. 
Deze werd alweer voor de 24e keer gekozen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Henk 
Toelen.  
Als blijk van waardering ontvangt Henk een pen met inscriptie, een shawl en een 
paraplu. Voor zijn vrouw Lenie is er een mooie bos bloemen. 
 
Sluiting. 
Kersverse voorzitter Gerard van Houtum bedankt tenslotte iedereen voor zijn of haar 
komst en inbreng en nodigt iedereen uit om er gezamenlijk nog een borrel op te 
pakken. 
 
De notulist, 
Fons Heestermans 
2e secretaris Supportersvereniging s.v. Avanti’31. 
 

 
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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DANKBETUIGING 

 
 
 
 

Supportersclub, Begeleiding en Spelers 1e Elftal Avanti ’31, 
 
 
Heel hartelijk bedankt voor de leuke attentie en bloemen, die wij ontvangen hebben 
bij de verkiezing: Supporter van het jaar 2010. 
 
Het is een mooie waardering ! 
 
 
 
 
Henk en Lenie Toelen 
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1931  ‐  2011 

8o jaar 

“ Lucky Jump “ 
 

Loterij ten bate van 80 jarig bestaan s.v. Avanti ‘31 
 

Op 9 juli 2011 zal als afsluiting van de festiviteiten in verband met het 80-jarig 
bestaan van onze vereniging een bijzondere loterij worden gehouden:   
                                                “Lucky Jump“. 
 
De bedoeling is dat het hoofdveld verdeeld wordt in genummerde vakken van één 
vierkante meter, waarbij een parachutist zal bepalen op welke (lot)nummers  de 
prijzen zullen vallen. Deze parachutist zal opstijgen in een luchtballon en boven 
Sportpark De Molenheide worden gedropt.                                                                                         
Voorafgaande aan de sprong zullen alle nummers middels een computer door elkaar 
gehusseld worden, zodat iedere deelnemer gelijke kansen heeft. 
De hoofdprijs valt in het vak waar de parachutist zal landen, de overige prijzen vallen 
in de direct aangrenzende vakken. 
Om de loten aan de man te brengen, wordt een vriendelijk beroep gedaan op alle  
A- en B juniorenelftallen, de senioren en de dames, om mee te helpen met de 
verkoop van deze loten. De boekjes zullen binnenkort bij deze elftallen worden 
uitgedeeld.                               
De prijs van een lot bedraagt € 2,- en als hoofdprijzen zijn te winnen een reischeque 
van € 750,- een 82 inch LCD TV en een complete tuinset. Verder zijn er nog diverse 
andere waardevolle prijzen te winnen. 
Verdere informatie volgt via jullie leiders/trainers. 
S.V. Avanti ’31 en de Commissie Avanti 80 rekenen op  jullie aller medewerking  ! !
        
De opbrengst van deze loterij zal geheel ten goede komen aan de festiviteiten die 
rond dit jubileumfeest én het 40-jarig bestaan van onze damesafdeling worden 
gehouden : 
- 2 juni  Hemelvaartsdag,  Zeskamp voor onze jongste leden  (D-E-F- pupillen). 
- 1 juni  Jubileumwedstrijd  Avanti 1 tegen oud FC Den Bosch (afscheid John  

           van Nielen) én Jubileumwedstrijd  Dames.  
- 4 juni  Feestavond  met als thema:   ALLEMACHTIG 80 ! ! 

 
“Commissie Avanti 80”                                                                                                           
Jan Hellings, Gerard van Houtum  en Henny de Jong 

 

 11



 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
Deze keer hebben we een man benaderd voor Sportret die in Sint-Michielsgestel  is 
geboren. Op latere leeftijd is hij bij Avanti gekomen en hij heeft daar zijn draai 
inmiddels goed gevonden. Jarenlang heeft hij gevoetbald bij Avanti, maar door een 
blessure (versleten knie) is hij drie jaar geleden gestopt als actief voetballer.  
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 
 

   LUCIEN VAN LIESHOUT 
 
 
 
Luuk  is 47 jaar oud en gehuwd met Yvonne van Kampen. Ze hebben 2 kinderen: 
Luc 19 jaar oud en Niels 17 jaar oud. Niels voetbalt in de A1 van Avanti.  
Na de lagere school heeft Lucien de LTS gevolgd in de richting installatie techniek, 
waarna hij bij Harrie Immens is gaan werken. 
 
Zoals vermeld is Lucien in Sint-Michielsgestel  geboren aan de Nieuwstraat 84, waar 
later het  cafe “t Krukske” werd gevestigd. Vlak na zijn geboorte is de familie Van 
Lieshout verhuisd naar Oss, waar zijn ouders een café exploiteerden. Na 7 jaar zijn 
ze weer naar Sint-Michielsgestel verhuisd, waar zijn ouders het café ‘t Krukske 
hebben geopend. 
Lucien heeft 1 broer en 1 zus. Vanaf zijn jonge jaren heeft hij aan sport gedaan. 
“In Oss heb ik nog even aan judo gedaan. Toen wij terug gingen naar Gestel ben ik 
gaan voetballen bij v.v. Gestel. Ik zal ongeveer 8 jaar zijn geweest toen ik ben 
begonnen.  Ik heb eigenlijk nooit echt in standaardelftallen gevoetbald.  Ik was een 
back, een degelijke speler en moest het wel van mijn inzet hebben. De tegenstander 
kwam me drie keer tegen voor ze mij voorbij waren.” 
 
Lucien heeft als jonge jongen veel meegemaakt, vertelde hij ons. 
“Op mijn 9e jaar is mijn vader verongelukt in Duitsland. Dat betekende dat mijn 
moeder alleen in het café stond  met drie kleine kinderen. Na een paar jaar leerde ze 
Emiel kennen, waarmee ze het café verder uitbouwde en weer een gezinssituatie 
creëerden.   
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Met voetbal liep ik een dubbele enkelbreuk op. De enkel is verkeerd gezet, waarna 
zeven operaties volgden. Ik ben toen ook enkele jaren gestopt met voetballen, om 
later toch weer te beginnen. Ik voetbalde toen in het 5e elftal in een vriendengroep, 
wat een leuke tijd was. Op stap gaan deden we meestal in Schijndel.” 
 
Uiteindelijk kwam Lucien dan toch bij Avanti terecht en de reden was dat hij in 
Schijndel ging wonen. 
“In die tijd ging ik in ‘t Stuupke in Schijndel uit en leerde daar mijn huidige vrouw 
Yvonne kennen. Yvonne is een dochter van Wim van Kampen van het gelijknamige 
taxibedrijf en in die tijd reed ik ook taxi voor Van Kampen.  
Nadat we getrouwd waren ben ik met Jeroen Steenbakkers in 1989 bij Avanti terecht 
gekomen. Ik kwam in het 8e elftal en werd meteen speler/leider. Dat had er ook mee 
te maken dat we het hele seizoen maar 9 spelers ter beschikking hadden. Dat was 
geen fijne start binnen Avanti. Het jaar erop werd Gert-Jan Bolwerk leider en hadden 
we 19 spelers ter beschikking. Ik speelde toen met jongens zoals Herbert en Eric van 
den Broek, Sjef Beekmans, Perry van Grinsven en Carlo van Herpen. Met dit elftal 
werden we vaak 2e, maar nooit kampioen.” 
 
Lucien spreekt met veel trots en respect over de toenmalige sponsor van zijn elftal 
namelijk ‘t Stempke. 
“’t Stempke was zeker een goeie sponsor. Als wij op zondag terugkwamen van een 
wedstrijd, dan stonden de schnitzels al te pruttelen op de kachel. Velen zullen 
Sjaantje van ‘t Stempke nog wel kennen. Een fantastische vrouw die veel te vroeg is 
overleden. Sjaan kreeg kanker en elke speler is bij Sjaan geweest om afscheid te 
nemen. Dat zegt ook wel iets over hoeveel wij met haar op hadden. Na de dood van 
Sjaan kregen alle spelers een tenue en een trainingspak met de naam Sjaan erop.  
Tsja, zo’n sponsor hebben we natuurlijk nooit meer gehad.”  
 
Na een aantal jaren ging Lucien bij de zaterdagveteranen bij Avanti voetballen. 
“Mijn zoon Niels voetbalde op zaterdag en daarom ben ik ook op zaterdag gaan 
voetballen, zodat ik zondag wat meer tijd had voor mijn gezin. Ik heb 4 jaar met dit 
elftal gevoetbald en heb een leuke tijd gehad . Drie jaar geleden heb ik moeten 
stoppen omdat ik een versleten knie had.” 
De versleten knie had ook consequenties  voor het werk van Lucien. 
“Ik kon met die versleten knie mijn werk niet meer blijven doen. Binnen Immens is 
toen naar een andere baan gekeken voor mij. Ik ben een tijdje tekenaar geweest 
binnen dit bedrijf, maar dat beviel me niet zo goed en gelukkig was er nog een 
andere mogelijkheid. Ik ben momenteel werkvoorbereider en bezoek klanten en stuur 
personeel aan. Zo heb ik toch een redelijke vrije baan en dat bevalt me prima.” 
 
Sinds een aantal jaren zit Lucien in het bestuur van de supportersclub. 
“Vier jaar geleden ben ik gevraagd door Jacques Brus, om samen met Arie van 
Houtum toe te treden tot het bestuur van de supportersclub. Ik heb daarmee 
ingestemd en heb hier tot op heden geen spijt van. Ik ben medeverantwoordelijk voor 
de activiteiten die de supportersclub het hele jaar door organiseert. Enkele van die 
activiteiten zijn: Periodetitel, omroepreclame, wedstrijdboekje, dropping die samen 
met Bert van Uden georganiseerd wordt,TV Bingo die momenteel erg goed loopt.   
Eén keer in de maand vergaderen we. Inmiddels is bekend dat Jack Brus het 
voorzitterschap van de supportersclub heeft verruild voor dat van voorzitter van het 
hoofdbestuur. Ik vind het erg jammer dat Jack weg gaat uit ons bestuur, maar ik 
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respecteer zijn beslissing wel. Het heeft ook voordelen, want de “lijntjes”zijn nu wel 
kort met het hoofdbestuur.   
Inmiddels is de nieuwe voorzitter van de supportersclub bekend en dat is Gerard van 
Houtum. Gerard is ook een goede voorzitter. Ik heb begrepen dat Jack de 
communicatie binnen Avanti wil verbeteren. Dat lijkt me een goed streven, want daar 
ontbreekt het wat mij betreft nogal eens aan.” 
 
Als hobby’s heeft Lucien darten en muziek luisteren en kijken. 
Yvonne vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Lucien. 
Als goede eigenschappen heeft Lucien dat hij positief is ingesteld, een sociale man 
is, een perfectionist en een gezelligheidsmens. 
Als slechte eigenschap zegt Yvonne dat hij de tijd niet altijd in de gaten houdt. 
 
Hierna legden we Lucien nog de gebruikelijke vragen voor: 
 
Waar erger je je aan     Oneerlijkheid 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Na 40 jaar werken met pensioen 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Kinderporno 
Naar welke internetsite surf je het meest Avanti, muzieksites en lokaal nieuws 
Auto       Peugeot 407 
Beste trainer      Bert van Uden 
Stad       Amsterdam 
Jeugdidool      Ralf Edstrom 
Moeilijkste beslissing ooit    Nog niet gehad 
Makkelijkste beslissing ooit   In Schijndel gaan wonen met Yvonne. 
Overschatte voetballer    Brian Roy 
Hoogtepunt      Geboorte kinderen 
Dieptepunt      Verlies dierbaren 
Politieke voorkeur     VVD/PVV 
Televisie      Nieuws en films 
Muziek      Alles van klassiek tot pop 
Beste film      Silence of the lamb 
Beste boek      Heineken 
Eten       Lust alles 
Drank       Pilske 
Vakantie      Kroatië 
Met wie zou je graag een avondje gaan   
stappen      Met vrienden van vroeger toen  
       Schijndel een echt uitgaansleven 
       kende 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de  
eredivisie      PSV en Dudszak  
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op tv René van der Gijp 
 
Dank je wel Lucien voor dit interview en veel succes als bestuurslid van de 
supportersclub! 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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LEDENMUTATIES 
 
 
 
NIEUWE LEDEN 

 

MLYK34B Mathajan Raveendranathan 
14-

04-00

NTTQ93M Vinthusan Raveendranathan
23-

01-94

NTXQ82C Safwen Jemai 
23-

01-06

NTYG62V Dejay vd Brink 
16-

01-07

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OUD LEDEN 
NKMG156 Dragana Golijanin 14-02-98 
BXWD38N Danny van Heertum 01-08-87 
BXWB64I Remy Klotz 28-09-82 
TXKG755 John Habraken 23-12-76 
MKJJ45U Maud van Kaathoven 16-03-95 
FPSL45X Arno Verhoeven 06-09-91 
FYPG60T Sakib Klempic 4-08-92 
NRGG43E Tyrell Kuipers 4-11-94 
MCSV32P Celine Vermeer 21-11-93 
 

 16



 

 17

 

VERJAARDAGEN IN MAART 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 

01 maart Ad v. Kampen 
  Mohamed Mahamud 
  Pieter Dibbets 
03 maart Zakarya Ibrahimi 
04 maart Marie v. Dijk 
  Bjorn Swartjes 
05 maart Dirk v.d. Sangen 
  Pieter Lucius 
  Joppe v.d. Broek 
  Tom Schellekens 
06 maart Lars v. Drunen 
07 maart Kristel v. Buuren 
08 maart Henri v.d. Broek 
  Lucas Gomes 
  Kevin v.d. Aa 
09 maart Rob Schuurmans 
10 maart Niels v. Zoggel 
  Teun Goossens 
  Wesley Kluijtmans 
  Guus v. Boldrik 
11 maart Harm v. Geffen 
13 maart Patrick Beekmans 
  Bas v. Gaal 
  Berry Spierings 
14 maart Ties Deelen 
  Sander v. Helvoirt 
15 maart Sam v. Doornik 
  Werner v. Weert 
16 maart Anouk Bongers 
  Danny Biemans 
  Mike Biemans 
  Karin v.d. Wijdeven 

17 maart Ramon Canete 
  Erwin Groenendaal 
18 maart Mari Verhagen 
  Peter Verhoeven 
19 maart Michael Tavares 
21 maart Toon v.d. Brand 
  Jurgen v. Puyenbroek 
  Mauro Brus 
  Steven v.d. Broek 
22 maart Roy v.d. Mosselaer 
  Harold v. Houtum 
23 maart Wim v. Wanrooy 
  John v.d. Bulk 
  Maarten Pothof 
  Thieu v. Gorkum 
24 maart Justin Heukers 
25 maart Nick v. Kasteren 
  Marcel Habraken 
  Maik v. Roy 
26 maart Ruben Gomes 
27 maart Bart Schepens 
28 maart Dennis v. Schijndel 
  Jill Fransen 
29 maart Haris Karaosmanovic 
  Sem v. Roozendaal 
  Mees v.d. Heijden 
30 maart Bas v. Dam 
  Danny Beekmans 
  Tonnie v. Engeland 
31 maart Egon Manders 
  Tonnie Kastelijn 

 
 



 

GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam                                                          Steff van Kaathoven  
                                                             
Leeftijd                                                        18               
  
Woonplaats                                                  Schijndel                 
  
In het dagelijks leven         Scholier 
 
Elftal                                                            A1                  
  
Positie                                                          Onder de lat 
  
Hoe lang voetbal je al?                            7 jaar en 212 dagen  
  
In het veld heb ik een hekel aan          Natrappers 
  
Zou graag willen voetballen met              Lionel Messi 
Waarom     Omdat hij echt álles kan met de bal.   
                                                                                     
Waar zou meer aandacht aan besteed            
moeten worden bij Avanti’31 ?   De ballen                           
                                                                                                 
Andere hobby’s?                                           FC Barcelona kijken en uitgaan 
  
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Ga zo door! 
                                                                                  
Maak me wakker voor                 Kentucky Fried Chicken  
      (zoals mijn voorganger)             

Nooit meer                                                    Verliezen 
  
Met een miljoen ga ik                  Leven van de rente 
                         
Toekomstplannen                  Kaasboer worden natuurlijk              
                                                                                    . 
Hoe ver ga je komen met je team      Middenmoot 
  
Antwoord op de vraag van degene  
die jou de balpen heeft doorgegeven         Allang gehaald jongeman! 
       
                                                                                     
Heb je een vraag aan degene die   Gaan we binnenkort dan eindelijk een keer 
van jou de balpen krijgt ?            samen een pilsje nuttigen? 
                                               
Aan wie speel jij de balpen door?             Renzo Brus 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ut begint tog wel errig benauwt te worre Tinus? 
Ik heb er nie zo’n goeie keik op. Een geluk da zu de konkurrente nog taus kreige.  
Da kan wel zen Klaas. BVV waar ok une konkurent en dar van kreegde ok een flinke 
jas. Ik ha verwaagt da wei dees jaor aanvallent sterker ware geworre, mar da valt 
vies tege. Hoe ut komt weet ik nie, dur moet tog iets vuranderre. Zo kan ut nie bleive 
goan.  
Aandere speulers miskien? Wie weet Tinus, un aander speulweize. Ik verwaagt ok 
wel un reactie van ut bustuur of du tegniese kommissie. Es wu dees jaor zon 
degradere dan speule wu volgent jaor in zuid twee en da zu jammer zen. Avantie is 
tog goet gezien in du tweede klas in zuid een en he ok leuke derbies. 
 
Ok jammer zu ut zen vur ons 80 jaorig bestaon. Zon fist is nooit leuk es wei zon 
degradere.  
Mar Klaas, door moete wei mar nie aan denke, moet houwe.  
 
Wei han ok gere un vrouw es burgemester van Skendel. Wei han dees in de Tap 
geskreve en…. ze hebbe nor ons geloustert.  
Ok inne keer Tinus!!  
Wei woun ok un vrouw es voorzitter bei Avantie, mar da is nie gebeurt.  
Miskien un volgende keer Klaas.! 
 
 
       Klaas en Tinus 
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AFSCHEID SPELERS BIJ AVANTI 12 
(zaterdagveteranen) 

 
 
Vorige week zaterdag speelden vijf Avanti-voetballers hun afscheidswedstrijd.  
 
Christian Gevers, Hans Verhagen, Pieter Fransen, Rein Mathijsen en Hubert van 
Houtum hadden na een lange voetbalcarrière recent besloten de actieve voetbalsport 
te laten voor wat het is.  
Maar voor ze hun voetbalschoenen definitief in de wilgen konden hangen was er nog 
een officieel afscheid te vieren.  
Avanti 12, de zaterdagveteranen, had speciaal voor de gelegenheid een wedstrijd 
georganiseerd, waarvoor vele oud voetballers hun voetbalschoenen nog maar eens 
uit het vet hadden gehaald.  
Voorzitter Jack Brus zette de vijf oud-spelers nog even in het zonnetje.  
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STANDENLIJST DARTS 
 

     

                     
Koppel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Stand 

  6    Bertjes Dart Arena 4 4 4 4 4 4 4 4           32 5 
  4    Champions 4 4 4 4 4 2 4 2 4          32 17
  5    Vinger vlug 1 4 4 4 4 4 2 2           25 19
  3    Lieroo 4 2 0 4 2 4 4 1 4          25 25
  1    De Skerpes 4 4 2 4 1 1 0            16 22
  8    Pintejagers 3 4 0 4 4              15 13
  7    CaWi 0 2 2 4 4 3             15 18
  9    Sep & Herbie 4 2 0 4 1 4             15 18
 10   Fanclub Pietertje 2 2 4 0 0 2 1 2           13 29
  2    De Meijerij 1 1 0 1 3 0 2 1           9 32
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 
 
 

 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
Dinsdag 25 januari. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Leo v. Boxel (34). Het 
werd een partij waarin beide spelers niet tot hun beste spel konden komen, waardoor 
er weliswaar een gelijkopgaande strijd ontstond, maar het niveau niet erg hoog lag. 
De partij duurde dan ook 25 beurten voordat Jos zijn laatste carambole wist te 
maken. Leo bleef steken op 27 caramboles en scoorde een gemiddelde van 1.08. 
Jos kwam uit op 2.60. 
 
Ook de tweede partij van de avond tussen Cor Geerts (47) en Jo v. Uden (32) was er 
een waarin slecht gescoord werd. Veel poedels en weinig grote series zorgden er 
voor dat de wedstrijd  maar liefst 31 beurten in beslag nam. Het was Jo die als eerste 
zijn caramboles vol wist te maken en met een gemiddelde van 1.03 de zege pakte. 
Cor kwam met 43 caramboles uit op een gemiddelde van 1.39. 
 
In de partij tussen Bert v. Uden (44) en Mari Pennings (30) hierna, werd wederom  
veel gevraagd van het uithoudingsvermogen, want ook deze partij duurde maar liefst 
32 beurten. Vooral de laatste caramboles wilden maar niet uit de keu komen. Bert 
scoorde met nog 1 carambole te maken liefst 5 poedels, waardoor Mari op het 
nippertje de overwinning wist te behalen. Mari kwam uit op een gemiddelde van 0.94. 
Bert scoorde 1.34. 
 
In de volgende partij speelde Cor Mooy (28) wederom tegen Mari Pennings (30).  
Dit keer liep het bij Mari een stuk beter dan in zijn voorgaande wedstrijd. Met goed 
spel wist Mari al snel een mooie voorsprong te nemen. Cor moest het antwoord 
hierop schuldig blijven. Gelukkig voor hem leverden de laatste caramboles van Mari 
wat problemen op, waardoor Cor toch nog enigszins terug kon komen. Maar verder 
dan 21 caramboles liet Mari het niet komen en hij maakte de partij in de 17e beurt uit. 
Hierdoor verdiende hij als eerste en enige speler deze avond de 2 bonuspunten, 
waardoor hij 24 punten kon laten bijschrijven. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Jo v. Uden 
(32). Bert, die in zijn eerdere partij van de avond niet sterk speelde, was nu duidelijk 
beter in vorm. Met enkele mooie series wist hij al snel een voorsprong op te bouwen. 
Jo kon niet in zijn ritme komen en moest toezien hoe Bert in de 23e beurt de 
overwinning wist te grijpen. Bert kwam uit op een gemiddelde van 1.92, terwijl Jo niet 
verder kwam dan 26 caramboles en een gemiddelde van 1.13. 



 

Dinsdag 1 februari. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (47) en Cor Mooy 
(30). Het was de eerste officiële wedstrijd van Bert sinds hij lid is geworden van onze 
club. Dat alle begin moeilijk is werd ook nu weer eens bevestigd, want de eerste 
beurten kon Bert maar moeilijk tot scoren komen. Hierdoor kon Cor een kleine 
voorsprong opbouwen, maar na een mooie serie van 10 van Bert ontspon er zich 
een spannende partij.  Zonder echt goed te spelen hielden beide spelers elkaar goed 
in evenwicht. Het was Cor die wist te profiteren van een kleine inzinking bij Bert en hij 
kon daardoor de partij in de 20e beurt winnend afsluiten. Cor kwam daarmee uit op 
een gemiddelde van 1.50. Bert, die 39 caramboles wist te maken, kwam uit op 1.95. 
 
De tweede en laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) 
en Jo v Uden (34). Jos bewees in deze partij dat hij niet voor niets de koploper van 
de competitie is. Met uitstekend spel wist hij al snel in de wedstrijd een grote 
voorsprong op te bouwen. Jo kon niets anders doen dan bewonderend toekijken hoe  
Jos de ene na de andere serie wist te produceren. Met een hoogste serie van 21 kon 
Jos terugkijken op een uitstekende wedstrijd, die hij in slechts 11 beurten wist te 
winnen. Het resultaat was een mooi prima gemiddelde van 5.90 en 2 extra 
bonuspunten, waardoor de koppositie weer wat steviger is geworden. Jo kwam uit op 
14 caramboles en een gemiddelde van 1.27. 
 
 
Dinsdag 8 februari. 
 
Als eerste werd gespeeld de partij tussen Cor Geerts (42) en Cor Mooy (30). 
Cor Geerts begon de partij erg sterk met een mooie serie van 10, waardoor Cor 
Mooy al direct op een achterstand werd gezet. Deze achterstand kon Cor in het 
verloop van de wedstrijd niet meer goed maken omdat Cor Geerts geen moment 
verzwakte. Ondanks enkele poedels wist Cor de partij in slechts 11 beurten naar zich 
toe te trekken en liet daarmee zijn tegenstander kansloos. Cor Geerts behaalde een 
mooi gemiddelde van 3.81. Cor Mooy bleef met 12 caramboles met 1.09 net boven 
de 1. 
 
De tweede partij tussen Bert v. Uden (42) en Bert v. Alebeek (47) werd wel een 
spannende pot. Vooral Bert v. Alebeek kwam goed uit de startblokken en wist in het 
begin een kleine voorsprong op te bouwen. Bert v. Uden bleef echter aanklampen 
door regelmatige spel zonder grote series, maar met weinig poedels wist hij toch aan 
te klampen. Lang was niet duidelijk wie er als overwinnaar uit de strijd zou komen. 
Bert v. Uden wist echter goed te profiteren van een mindere periode van zijn 
tegenstander en kon de partij in de 17e beurt als eerste uitmaken. Bert v Alebeek wist 
in zijn nabeurt  de ontbrekende 7 caramboles te maken, waardoor deze partij in een 
remise eindigde. Bert v. Uden kwam uit op een gemiddelde van 2.47 terwijl Bert v. 
Alebeek uitkwam op 2.76. 
 
Ook in de partij tussen Leo v. Boxel (34) en Jos v. Heeswijk (65) werd goed 
gescoord. Ondanks een aarzelend begin speelden beide spelers een prima partij. 
Leo wist halverwege de wedstrijd te verrassen met een prima serie van 16, waardoor 
hij een voorschot op de overwinning kon pakken. Ondanks een wat minder slot wist 
hij de partij toch in slechts 14 beurten te winnen, wat een mooi gemiddelde van 2.43 
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opleverde. Ook Jos speelde een goede partij en kwam met 52 caramboles uit op 
3.71. 
 
In de laatste partij van de avond kwam Jos opnieuw in actie, nu tegen Mari Pennings 
(32). In deze partij kwam Jos geen moment in de problemen. Al snel in de wedstrijd 
kon hij met een mooie serie van 14 afstand nemen en hij wist deze voorsprong 
gedurende de gehele partij vast te houden. Wat Mari ook probeerde, het wilde deze 
avond niet lukken. Ook deze partij werd binnen de 20 beurten voltooid, waardoor er 
in alle wedstrijden de bonus verdiend werd. Jos won de partij in 18 beurten met een 
gemiddelde van 3.61. Mari, die niet verder kwam dan 25 caramboles, kwam uit op 
1.39. 
 
 
15 februari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (34) en Bert v. 
Alebeek (47). Ondanks een stroef begin wist Bert al snel een voorsprong te nemen. 
Leo schijnt het gevoel op dit moment een beetje kwijt te zijn en komt maar moeilijk tot 
scoren. Bert, die halverwege de partij een mooie serie van 12 produceerde, kwam 
dan ook niet in de problemen en won de wedstrijd in slechts 17 beurten, wat hem 
wederom 2 bonuspunten opleverde. Leo kwam niet verder dan 24 caramboles en 
behaalde daarmee een gemiddelde van 1.41. Bert kwam uit op 2.76. 
 
De volgende partij ging tussen koploper Jos v. Heeswijk (65) en Henk Kanters (26). 
Jos, die de laatste weken goed staat te spelen, kwam nu maar moeilijk uit de 
startblokken. Voor Henk was  het na zijn operatie weer zijn eerste wedstrijd na lange 
tijd. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Jos, ondanks een matig begin, naarmate 
de wedstrijd vorderde een stevige voorsprong wist te nemen. Door een matig slot 
van de partij liep Jos nog bijna de 2 bonuspunten mis, maar hij slaagde er toch in om 
de partij in de 19e beurt uit te maken en de belangrijke bonuspunten binnen te 
slepen. Henk, die nog duidelijk last had van zijn been, scoorde met 12 caramboles 
matig, maar dat zal de komende tijd zeker verbeteren. Jos scoorde een gemiddelde 
van 3.42, Henk kwam uit op 0.63. 
 
De laatste partij van deze avond werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Cor 
Geerts (42).Twee spelers die over het algemeen goed aan elkaar gewaagd zijn en er 
vaak een spannende pot van maken. Ook nu was lange tijd onzeker wie er aan het 
langste eind zou gaan trekken. Beide spelers scoorden erg matig maar de spanning 
vergoedde veel. Het was Bert die als eerste een mooie serie van 9 wist te maken en 
daarmee meteen een voorschot nam op de overwinning. Wat Cor hierna ook 
probeerde, hij kon niet dichter bijkomen en moest na 28 beurten toezien hoe Bert zijn 
laatste carambole wist te maken. Ook in de nabeurt lukte het Cor niet om te scoren, 
waardoor hij op 36 caramboles bleef steken. Bert behaalde een gemiddelde van 
1.50. Cor kwam uit op 1.28. 
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15-2-2011
STAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 19 1181 503 361 13 6 194,08 3,27 65 1
B.v.UDEN. 17 689 563 374 11 5 1 167,09 1,84 42 2
C.GEERTS. 17 634 528 338 9 8 158,52 1,88 42 3
C.MOOIJ. 17 409 604 329 7 8 2 155,07 1,24 30 4
L.v.BOXEL. 17 478 624 323 7 9 1 142,88 1,48 34 5
H.KANTERS. 16 336 570 341 5 9 2 139,91 0,99 26 6
M.PENNINGS. 16 414 599 316 8 7 1 135,71 1,31 32 7
J.v.UDEN. 16 430 608 304 6 10 134,44 1,41 34 8
A.v.LIEMPD. 8 266 275 160 2 6 70,50 1,66 38 9
B.v.ALEBEEK. 3 133 96 54 1 1 1 32,30 2,46 47 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE

 



 

 29

Steun Avanti en speel mee de                 

       Vriendenloterij 
Beste  Avanti-mensen, 

Speelt of speelde U al mee met de sponsorloterij ?? 

Zo niet, en hebt U interesse om mee te spelen, meld 
u nu dan aan via  Avanti bij Jan Hellings 06-3258514. 

Want als U mee gaat spelen met de inmiddels door 
de sponsorloterij omgeturnde VRIENDENLOTERIJ 
via Avanti, dan krijgt Avanti maar liefst de helft van 
uw inleg !!!!! 

Prijs per lot is slechts € 2,60, en nu niet alleen U 
maar ook uw vrienden hebben prijs !!! 

Speelde U al mee met de sponsorloterij, bel dan met 
de vriendenloterij  0900-300 1400 en geef de code 
van Avanti door. Dit is  3609 !!! 

Het kost U niets extra, maar Avanti krijgt de helft van 
Uw inleg !! U doet dus mee voor de prijzen en tevens 

steunt U uw club  AVANTI.    

 

Meld U vandaag nog aan s.v.p. !!! 



 

 
CONTACTADVERTENTIE 

 

 

Mijn zus, die nog steeds niet getrouwd is, heeft verleden 
week eindelijk een advertentie in een krant geplaatst. 

 
Aangezien zij geen 'moeilijke' is, heeft ze maar één 
zinnetje gepubliceerd : 

 
' IK ZOEK EEN MAN ! ' 

 
Enkele dagen later ontving ze al honderden reacties. 
Wat een succes ! 
 

En allemaal met dezelfde inhoud:  

'Kom de mijne maar halen!' 
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UIT DE OUDE DOOS 
(80 jaar geleden) 

 
Geseind van de Bilt aan alle posten 

“Weest op uw hoede”.!!!!!!!!!! 
 
Storm!Regen!Oorlog! 
 
Ik heb vandaag zenuwtabletten gekocht. Vandaag. Voor het eerst in mijn leven 
zenuwtabletten. Mijn zenuwstelsel kon het niet meer volhouden tegen 
krantenberichtentitels als, mislukte aanslag op de sneltrein Moskou, Mexico in 
opstand, Aden gebombardeerd, Mosterdgas, Moordaanslag en nog meer van die 
akelige moorden die vroeger alleen in detectiveromans stonden. Ik droom er  
‘s nachts van in allerlei mogelijke en onmogelijke fantasieën, fantomen en 
spookbeelden, bloed, moord, brownings zijn aan de orde van de nacht. 
 
Een voorbeeld: 
 
Werkelijkheid: Moskou-aanslag-door geheim complot op sneltrein Krakau-Moskou-
mislukt-politie op haar hoede-Kingshoff overtuigt zich van de veiligheidsmaatregelen-
treft ‘s nachts op geregelde afstanden van de lijn rechercheurs aan - is 
geruststellend. 
 
Droom: Boschweg, Schijndel, aanslag-door crisis-op Avanti-mislukt-bestuur op haar 
hoede-iemand overtuigd zich van de veiligheidmaatregelen—treft op geregelde 
afstanden en plaatsen leden van Avanti, bezield met liefde voor de club - is 
gerustgesteld. 
 
Het leven is een droom, het leven is werkelijkheid, alzo: 
 
Op een middag zijn we er eens op uitgetrokken, met de fiets. Linksom, rechtsom en 
afstappen, druk op de bel. Saluut! Nieuws van Avanti?? Onbekend. Hoe gaat het 
anders?? Stervende! Cijfers?? Treurig met bezoekers van de wedstrijden. Iets aan te 
doen?? Waarschijndelijk niet. Reklame maken, ook door de leden? We staan weer 
buiten. Ik neem een zenuwtablet, als dat zo doorgaat kan ik mijn tocht niet 
volhouden. 
 
Hup, ‘t fietsje op!! Rechtdoor. Slechts een klein eindje. Ring,de bel. Baas thuis!! Ja! 
Roepen a.u.b. Hoe is het met het terrein?? Slecht! Gras moet afgemaaid worden. 
Ja!! Gras moet gemaaid worden. Nieuwe palen moeten er komen. Schei uit!! Schei 
uit!! Waar moeten we het vandaan halen?? Kom tabeee!! Wacht eens! Nog iets! 
Draad moet er ook nog gespannen worden. De jongens vernielen alles. Ook dat 
nog.!!!!!!!!!!! 
Terwijl we de deur achter ons dicht trekken, horen we hem tegen zijn vrouw zeggen, 
waar moet dat naar toe?? En ik antwoord, we gaan naar Rome! Maar voorlopig nog 
niet. 
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We stappen weer op de trouwe reisgezel en fietsen een eindje door. Links van de 
weg stappen we af. Bonjour! Het laatste nieuws!! Kas is bijna leeg! Nog ergens 
schulden….. 
Ja, nog ongeveer 30 gulden. We kunnen niet betalen, veel entrees, bijna geen 
contributies..Goed! Mooi zo jongens. Doch daar komen we er niet mee. Hoe dan te 
verhelpen…..Weet ik niet.. Door reclame misschien..Ik zal het onthouden..Proberen! 
 
Terug op onze schreden! We keren ons fietsje,Trappen hard, we willen geen man 
zien, zeker niet de huizen waar we precies zulke slechte berichten kregen. We 
fietsen door!! Ze klagen overal. Eerst nog een tabletje!! 
Ja, loop maar door. De klop op de deur. Goededag. Zoo, lui in de stoel. .Alles zeker 
goed met Avanti…Iets veranderd…Alles stabiel…….Slecht teken joh……Nog veel 
donateurskaarten over..Nog 25…Potdorie zijn die nog niet verkocht.. Wat nu te 
doen..We zijn radeloos en reddeloos. 
Op mijn terugtocht betrap ik me dat ik aan het roepen ben van `Steunt Avanti`  !!!!!!! 
Ik neem een zenuwtablet. 
In die droom van me zou die man zijn gerustgesteld. Doch dat kan ik nu precies niet 
zeggen dat ik dat ben. Gerustgesteld! Hoe kan dat, terwijl we volop in de schuld 
zitten. Ofschoon dat tegenwoordig geen schande meer is. Zou dat nu niet verholpen 
kunnen worden… 
Weet ge wel dat we contributie en entreegelden nodig hebben voor ‘t betalen van de 
scheidsrechters, voor de ballen. Weet ge dat we nog maar 40 donateurskaarten 
verkocht hebben. Weet ge dat binnenkort de huur van het terrein betaald moet 
worden en we hebben geen cent in kas……..Misschien weet ge niet dat Avanti  in 
het jaar 1934 zo n 700 gulden nodig heeft. 
Ik weet een laatste middel, Parochianen van de Boschweg, oud en jong, kom eens 
op een zondagmiddag kijken naar Avanti. 
Het is maar een dubbeltje, we vragen niet veel en u kunt ander half uur genieten van 
de rapheid, snelheid, kracht en moed van de jeugd van Den Boschweg. U heeft geen 
koude, u leeft mee met het spel.!! 
Weh, ik vind daar niks aan, zult u zeggen!!! Och kom, wanneer u daar tweemaal is 
geweest, dan begrijpt u er alles van en ik weet zeker u komt volgende keer terug. 
Probeer het maar eens!! 
Men ziet Avanti leden nooit in de Heilige Familie`…Pardon, mijnheer, wilt u zo goed 
zijn op de tweede zondag van de maand naar de Avanti leden te kijken, dan zult u 
wel anders praten.  
En de 4e zondag dan……….Dan mogen we voetballen. Dat heeft zelfs de 
monseigneur goedgevonden. 
We rekenen op uw komst. Steunt een goed doel, steunt de jeugd van Den 
Boschweg, de jeugd van Schijndel. 
Ik dank U…….. 
 
 
Jan 

 
--  
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puzzel 
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