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          IN MEMORIAM:  KEES PORTEGIJS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees werd geboren op 2 juni 1941. 
De eerste contacten van Kees en Gisela Portegijs met Avanti’31 dateren van september 1994. 
Kees en Gisela woonden destijds in Wijbosch, waar Kees ook lid was van onze zuster-
vereniging WEC. 
Kees gaf destijds aan dat hij met zijn bedrijf KEPO interesse had in sponsoring bij sv Avanti’31. 
Hoofdsponsor worden bij Avanti, dat leek hem wel wat. Met Egon  Manders was hij er al uit. 
Manders BP, vele jaren hoofdsponsor bij Avanti, had te kennen gegeven dat zij de komende 
jaren samen met KEPO het sponsorschap zouden oppakken voor twee jaren. 
Daags na de ondertekening van de overeenkomst kwam er bij Avanti een telefoontje van Kees 
dat er was ingebroken bij zijn pand, waarbij Kees vreesde dat de nieuwe kleding voor Avanti 
was meegenomen, maar dat bleek achteraf gelukkig niet het geval. 
KEPO is in 1983 door Kees Portegijs opgericht. Sinds jaar en dag voerde hij een groothandel in 
Veghel. De samenwerking met KEPO verliep altijd erg plezierig. Kees en Gisela voelden zich 
snel thuis bij Avanti, bij de wedstrijden van het eerste, maar ook bij de jaarlijkse feestavonden 
van de club waren ze altijd aanwezig. 
Op 8 juli 1996, toen het eerste sponsorcontract was afgelopen, werd er een nieuwe overeen-
komst getekend, maar nu voor 3 jaren. 
Midden jaren ‘90 ontstonden er bij Avanti’31 plannen om een Vriendenclub in het leven te 
roepen. Sportief waren het geen makkelijke jaren voor Avanti’31. De Vriendenclub wilde graag 
de sportieve prestaties bij Avanti’31 extra stimuleren. Kees Portegijs was een van de oprichters 
van de Stichting Vrienden van Sportvereniging Avanti’31. 
Om precies te zijn werd de akte op 11 maart 1997 opgemaakt. 
Kees heeft veel bijgedragen aan de club Avanti. Vele jaren als sponsor, maar ook in latere jaren 
als bestuurder, zowel bij de “Avanti Vrienden” als in het hoofdbestuur. 
In 2000 werd Kees voor het eerst gekozen in het bestuur. In 2004 besloot hij te stoppen, maar 
een jaar later kwam hij daarop weer terug en nam hij wederom zitting in het bestuur van de club. 
Kees was in die eerste bestuursperiode verantwoordelijk voor sponsoring en commerciële zaken 
en in het huidige bestuur had hij de portefeuille accommodatiebeheer.  
Ook was Kees bijna iedere dinsdagochtend op het sportpark de Molenheide te vinden om zijn 
andere vrienden “de Opa ploeg” mentaal te ondersteunen. 
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Op de zaterdagmiddag was Kees een vaste toeschouwer bij de jeugdwedstrijden en na afloop 
van deze wedstrijden was het altijd gezellig napraten met een pilsje in de kantine. 
Vorig jaar juni hebben we samen nog uitgebreid zijn 70e verjaardag gevierd, waar hij ontzettend 
van genoten had. 
Onlangs gaf Kees aan dat hij wilde stoppen met de Vrienden van Avanti. Hij wilde alles graag 
overgeven aan zijn mogelijk opvolgers. 
Helaas was Kees dit niet meer gegund. 
Op dinsdag 31 januari 2012 werden wij allemaal opgeschrikt met het nieuws dat Kees plotseling 
tijdens werkzaamheden voor zijn club Avanti’31 was heengegaan. 
Kees is niet meer onder ons. Wij allemaal zullen zijn kritische blik op onze club, zijn gezelligheid, 
zijn belangstelling voor iedereen en natuurlijk zijn liefde voor Avanti’31 gaan missen. 
Zaterdagochtend 4 februari is Kees gecremeerd.  
 
 
 
Gisela, Thomas, Bionda en Peter, Priscilla en overige familieleden,  
 
namens de gehele vereniging sv Avanti’31 heel veel sterkte gewenst ! 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Op 31 januari j.l. werd heel de vereniging opgeschrikt met het nieuws van het plotselinge 
overlijden van ons bestuurslid Kees Portegijs. 
Nauwelijks te bevatten dat dit Kees zomaar kon overkomen. Die dinsdagochtend gewoon net als 
elke dinsdag aanwezig om, daar waar nodig, de OPA ploeg te ondersteunen en een praatje te 
maken met de aanwezige OPA ploegleden. Daarna even naar huis en kort daarna weer op pad 
voor zijn club Avanti. 
Op het einde van de middag toen hij weer huiswaarts wilde keren ging het mis. 
Heel Avanti werd er stil van, dat Kees, die toch voor iedereen die sterke imposante, praatgrage 
en altijd van alles op de hoogte willen zijnde persoonlijkheid er plotsklaps niet meer was. 
Vele Avanti leden toonden hun blijk van medeleven door het condoleanceboek te tekenen dat 
enkele dagen in de kantine lag. 
Namens de vereniging sv Avanti’31 wil ik Gisela, Thomas, Bionda, Peter en Priscilla heel veel 
sterkte toewensen voor nu en zeker ook voor de periode die nog komen gaat. 
 
Een schril contrast is natuurlijk dat enkele weken later het carnaval weer volop gevierd werd in 
de kantine van Avanti. De zaterdag was zoals traditiegetrouw de kantine omgetoverd tot een 
waar feestpaleis, waar het gezellig was tot ’s avonds laat. 
De maandagochtend was het weer net als voorgaande jaren een gezellige boel tijdens het 
kaarten en kienen. 
Mijn complimenten voor de organisatie van de twee carnavalsdagen. 
 
Nu wordt het weer langzaam tijd over te gaan tot de orde van de dag. Het voetbal zal langzaam 
weer gaan regeren bij sv Avanti’31. Ons eerste elftal lag tot de winterstop mooi op schema wat 
betreft de gespeelde wedstrijden, maar nu na weken van afgelastingen zal men in een kort 
tijdsbestek vele wedstrijden moeten gaan spelen. 
Voor alle lagere elftallen gaat de competitie weer in maart van start. Vanaf deze plaats alle 
senioren-  en jeugdteams heel veel succes toegewenst. 
 
Omdat er nu dus een opengevallen plaats is gekomen in het bestuur, zijn wij op zoek gegaan 
naar een kandidaat om het bestuur te komen versterken en met name om de functie jeugdzaken 
te gaan behartigen. In de persoon van Astrid van Heeswijk, de huidige jeugdvoorzitster, menen 
wij die te hebben gevonden. 
Daarom zal het bestuur een ingelaste ledenvergadering laten plaatsvinden op 14 maart a.s. om 
tot een nieuw taakverdeling te komen. 
 
In dit clubblad kunt u de verdere details omtrent deze vergadering lezen. 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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UITNODING EXTRA LEDENVERGADERING 
 

14 maart 2012, 20.00 uur 
 

 
Als gevolg van het overlijden van Kees Portegijs is het nodig de taken binnen het bestuur 
opnieuw te verdelen. Tevens is naar voren gekomen dat het gewenst is om het bestuur aan te 
vullen met een nieuw bestuurslid.  
Op verzoek van het bestuur heeft Astrid van Heeswijk zich bereid verklaard, zitting te nemen in 
het bestuur met als taak “Jeugdzaken”. Sinds oktober 2011 was de Jeugdcommissie niet meer 
binnen het bestuur vertegenwoordigd, wat in het bestuur als minder gelukkig werd ervaren.  
 
Gelet op de statuten van onze vereniging dient een bestuurslid door de leden te worden 
gekozen.  
Op woensdag 14 maart 2012, om 20.00 uur, wordt daartoe in de kantine een extra leden-
vergadering bijeen geroepen. Alle leden die hebben voldaan aan hun contributieverplichtingen 
voor het 1e kwartaal 2012, zijn hiervoor uitgenodigd. 
 
De agenda van de vergadering luidt als volgt: 
 

1 – Opening door de voorzitter 
2 – Mededelingen uit het bestuur 
3 – Benoeming stemcommissie 
4 – Bestuursverkiezing 
5 – Sluiting 

 
Ad. 3: Op voordracht van het bestuur stelt Astrid van Heeswijk zich verkiesbaar als bestuurslid.  
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 9 maart 2012 aanmelden bij de secretaris, mits 
gesteund door tenminste 10 Avanti-leden, die voldaan hebben aan hun contributieverplichtingen 
voor het 1e kwartaal van 2012. Het bestuur zal op 10 maart via de website bekend maken of zich 
tegenkandidaten hebben gemeld.  
 
Het bestuur biedt leden die op 14 maart niet aanwezig kunnen zijn de mogelijkheid om 
schriftelijk te stemmen. Dit kan door in de periode 10 t/m 13 maart 2012 bij de secretaris via  
e-mail (info@avanti31.nl) dan wel per telefoon 06-22504163 een stembiljet op te vragen.  
Dit stembiljet kan tot uiterlijk 14 maart 19.00 uur bij de secretaris worden ingeleverd, uitsluitend 
door het afgeven van het stembiljet in gesloten envelop, op adres Watermolen 30 te Schijndel, 
dan wel op zaterdag 10 of zondag 11 maart 2012 in de bestuurskamer.  
 
Het bestuur zal op de eerste bestuursvergadering na 14 maart (dat zal zijn op 19 maart 2012) de 
nieuwe taakverdeling bekrachtigen.  
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Deze taakverdeling wordt dan als volgt: 
 
Jack Brus   : Voorzitter 
 
Fons Heestermans  : Penningmeester 
 
Ton Zandbergen  : Secretaris en PR 
 
Ben vd Mosselaer  : Vice-voorzitter en Interne Communicatie, Website 
 
Will de Laat : Kantine, Accommodatie, wedstrijdmaterialen en kledingsponsoring,  

  2e penningmeester 
 
Bert vd Moosdijk  : Commerciële zaken/Sponsoring, 2e secretaris, TC 
 
John van Boxmeer  : Wedstrijdsecretaris en LERC 
 
John Kools   : Financiële ondersteuning 
 
Wil Welvaarts   : Zeskamp, Externe Communicatie/PR, Beleidsplan, Website 
 
Astrid van Heeswijk : Jeugdzaken 
 
 
 
 
 
Namens het Bestuur 
 
Ton Zandbergen, secretaris 
06-22504163 
info@avanti31.nl  
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Thema van de maand februari  
 
VOETBAL IS MOEILIJK, DUS HOUDT HET SIMPEL!!! 
 
 
Winterperiode  
 
Zoals iedereen wel heeft meegekregen hebben we de afgelopen periode door de barre 
weersomstandigheden niet tot nauwelijks kunnen trainen en voetballen! 
We hopen dat we na de carnaval op zaterdag 25 februari weer kunnen starten met de 
competitie, dit zullen dan inhaal- of bekerwedstrijden zijn. Op zaterdag 3 maart gaat de 
competitie voor alle teams weer verder! 
 
 
Carnaval  
 
Op zaterdagmorgen 18 februari organiseerde het AJAC een carnavalsochtend in de 
kantine van Avanti voor alle pupillen. De E- en F-pupillen hebben een spelletjes ochtend 
gehad en de D-pupillen hebben onderling een toernooitje gevoetbald op het kunstgras. 
 
 
Spooktocht  
 
Zoals al eerder vermeld op de website is de Spooktocht voor de C-junioren een tweetal 
keer afgelast i.v.m. de weersomstandigheden. De Spooktocht zal zeker opnieuw gepland 
worden, dus houdt de website goed in de gaten! 
 
 
Vervoerslijsten  
 
Begin van vorige maand zijn er weer voor alle elftallen nieuwe vervoerslijsten uitgedeeld. 
Vanwege de vele afgelastingen in de maanden januari en februari verzoeken wij iedereen 
om deze goed in de gaten te houden, zodat we op zaterdag geen onverwachte problemen 
hebben. In principe is het zo dat wanneer de wedstrijd van een bepaalde datum wordt 
ingehaald op een andere datum dan degene die voor de originele datum stond ingepland, 
de geplande chauffeurs dan ook tijdens de inhaalwedstrijd rijden.  
Mochten hierover vragen zijn, stel deze dan aan de leider van het betreffende team of aan 
een lid van de jeugdcommissie. 
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Doe mee en meld je aan! 
 
 

AVANTI JEUGDZESKAMP 2012 
 

Wanneer:  Zaterdag 26 mei 2012 
Waar:  Sportpark Molenheide (Avantilaan) 
    Hoofdveld  S.V. Avanti 
 

 

Iedereen kan meedoen 
 

(dus ook als je geen lid bent van Avanti) 

 

Leeftijd deelnemers  6 – 16 jaar 
Team minimaal 10 spelers + team captain (min. 18  
 jaar) 

Aanmelden via  www.avanti-jeugdzeskamp.nl 
 
Aanmelden vóór 16 april ! 
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Beste jeugdlid van Avanti, 
 
Na het overweldigende succes van afgelopen jaar gaat het dit jaar voor de tweede keer 
gebeuren: de Avanti Jeugdzeskamp. En weet je wat zo leuk is, iedereen kan meedoen! 
Je hoeft dus niet persé lid te zijn van Avanti.  
 
Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar worden gestreden om de veelbegeerde hoofdprijs. 
Maar niet alleen een hoofdprijs, alle deelnemers krijgen een mooie herinnering.  
Het winnen van de hoofdprijs is de uitdaging, het meedoen het plezier! Wat let je om je 
samen met je voetbalteam of met je vrienden of vriendinnen in te schrijven.  
Zorg dat je een team bij elkaar krijgt van minimaal 10 personen. Belangrijk is wel dat je 
minimaal 6, en maximaal 16 jaar bent. Ook dient een teamcaptain deel te nemen om 
alles in goede banen te leiden. Het team bestaat dus uit minimaal 11 personen.  
We raden je echter wel aan om met meer spelers aan te melden, bijvoorbeeld 14 of 16, 
zodat je kunt rouleren en je je eigen team kunt aanmoedigen. 
 
Op zaterdag 26 mei zal de strijd plaatsvinden op het hoofdterrein van Avanti op 
sportterrein Molenheide aan de Avantilaan.  
Niet alleen de spieren en behendigheid worden beproefd. Ook zullen muzikaal de 
krachten worden gemeten. De dag wordt namelijk afgesloten met een grandioze 
playback wedstrijd waaraan jouw team deelneemt. Uiteindelijk bepaalt een prominente 
jury welk team de meeste punten over de gehele dag heeft behaald. Dat team mag zich 
dan de winnaar noemen van 2012. Daarnaast maakt iedereen kans op de 
originaliteitprijs! 
 
Ben je sportief en houd je van een uitdaging? Kijk op www.avanti-jeugdzeskamp.nl en 
meld je vóór 16 april aan! 
 
Graag begroeten we op 26 mei dan ook jouw team!! 
 
 
 
Organisatie Avanti Jeugdzeskamp 2012 
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!!!! 
 
En daar kwamen ze aan met z’n drieën, op weg naar Jan voor de derde helft, maar gelukkig had 
dochterlief toch nog even tijd voor ons om enkele vraagjes te beantwoorden. 
Al verschillende jaartjes lid van ons aller Avanti en een zeer betrouwbare sluitpost in het team, 
waar spelers en leiders maar wat trots op zijn. 
In de persoon van moederlief ook een uitstekend supporter, altijd positief naar het team toe.  
 
Mag ik mij even voorstellen : 
 
 Ik ben:           Rowanne  (Solo Gomes) Vroomans 
 Ik ben:              13  jaar   
 School:         Elde  college 
 Ik voetbal in:   de  D-1 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:   toen ik  4 jaar was 
 
3. In welk team kwam je toen    ik kwam in de  F-5,  toen ik 5 jaar werd 
    Wie was toen jouw trainer/leider:               Pietje  Brus (ze zijn Pietje nog niet 
       vergeten) 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:          gezelligheid met het hele team 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:      ik ben keepster 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                           meisjesteam van de U.S.A.  
     van welke voetballer ben jij een grote fan :    Hope  Solo 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:          top  40 
 
8. Kijk  je wel eens t.v.                                           ja 
    naar welke programma´s:                            politie serie  Flikken  
 
9. Mag je van papa en mama ´s avonds    
    op tv wel eens voetbal kijken:      jazeker 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:     dat ik pupil van de week mocht zijn 
 
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                                    het hele team waar ik nu in speel 
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:                    Avanti is een gezellige club 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:           eigenlijk niks 
 
14. Waar heb je tijdens een  
     wedstrijd een hekel aan:                                 als de scheids niet goed fluit 
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15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
      wel eens heel boos maken:                             als mijn medespelers niet goed hun best  
       doen    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:                       op gewoon gras 
 
17.  Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                   soms 
       en wanneer/waarom :                                     als ik niet goed in mijn vel zit 
 
18.  Wat doe je het liefst op de computer:            hyves 
 
19.  Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou:                                     niks, weet ik zo gauw niet         
 
20. Wordt  Avanti 1  dit seizoen kampioen:          nee 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen 
       van Nederland:                                                 P.S.V. 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: misschien, als we maar goed blijven  
        spelen 
23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen:                                      nee  (maar wel in de derde helft bij Jan) 
 
24. Wat wil je later worden:                                    juffrouw of prof keepster 
 
25. Ken jij,  behalve je eigen leiders,   Ron van Heeswijk 
       nog meer mensen bij Avanti,    Mark van de Meerendonk 
       die zich inzetten voor de jeugd, en noem  Gijs van de Boogaard 
       er (buiten mij om) eens 5 op:                         Ferry Dekkers 
       Mark der Kinderen 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
      vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:                                goed blijven voetballen en vooral  
       doorgaan 
 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking:       nee 
 
Rowanne :  bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en voor wat je team 
betreft hoop ik van harte dat er misschien toch nog een kampioenschap in zit. 
Aan de leiders / trainers  van jou team zal het zeker niet liggen. Die gaan ervoor, dat weet ik 
zeker. 
 
Jo Toelen 
 
 
 Lachen maar : 
 Kleine Jan heeft op zolder een kinderbox  gevonden. 
 “Mammie, mammie “  roept hij opgewonden, we krijgen een baby ! 
 De val staat al klaar. 
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OUDE VOETBALSCHOENEN 
 

 
 
 
 
Dat de voetbalschoentjes, die u als ouders inlevert als deze te klein zijn, via ons winkeltje  op het 
sportpark,  altijd goed terecht komen,  bewijst bovenstaande foto maar weer eens. 
Via  ons bestuurslid, Ben v/d  Mosselaer, zijn deze voetbalschoentjes terecht  gekomen  in  
Gambia. 
Wat is  Mohammed Trawaly  trots met zijn nieuwe voetbalschoentjes.  
En natuurlijk ook met zijn voetbal. 
       
Ben, bedankt voor de mooie foto’s. 
 
Jo Toelen 
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              Supportersvereniging  

      

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
SUPPORTERSVERENIGING SV AVANTI’31 

 
 
Deze werd gehouden op vrijdag 20 januari 2012 in de kantine van sv Avanti’31. 
 
Aanwezig: de bestuursleden Gerard van Houtum, Rien van den Broek, Theo Schuurmans, Jan 
Tolk, Luciën van Lieshout, Paul van der Bruggen, Adrie van Houtum, Hans van Roy en Fons 
Heestermans. 
 
Afgemeld: niemand 
 
Er waren 46 leden van de supportersvereniging aanwezig (inclusief de bestuursleden). 
 
1. Opening. 
Voorzitter Gerard van Houtum heet iedereen van harte welkom op de 47e jaarvergadering van 
de Supportersvereniging in het bijzonder de aanwezige ereleden. 
 
We staan even stil bij het overlijden van enkele leden van de supportersvereniging in 2011: Jo 
Merks op 3 januari 2011, Francien Brus-Verhagen op 8 januari 2011, Sjef van Uden op 21 maart 
2011 en Rob van Iperen op 15 september 2011. Ook gaan onze gedachten uit naar de 
overledenen binnen sv Avanti’31. 
 
2. Notulen vorige jaarvergadering. 
De notulen van de vorige jaarvergadering, welke werd gehouden op vrijdag 21 januari 2011, zijn 
voor de vergadering verstrekt. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De volgende leden hebben zich afgemeld voor de jaarvergadering: 
Mevrouw van Kessel, Ton Zandbergen, Arno Brus, Harrie Bouwmans, Yvonne van Lieshout, 
Rijn Rijkers en Vincent de Vroomen en John van Boxmeer. 
 
Er volgen nog enkele mededelingen van de voorzitter: 
Alle activiteiten die de supportersvereniging in 2011 heeft georganiseerd zullen ook in 2012 
weer voorbij komen. 
 De uitreiking van de sportiviteitsprijs zal op vrijdag 11 mei 2012 plaatsvinden. 
 Er zal weer worden gestreden om de periodetitel.  De eerste periodetitel is inmiddels 

uitgereikt. De eindstand:  1e  Avanti 8, 2e Avanti 12 (veteranen) en 3e Dames. 
 Bij de thuiswedstrijden zal de “man of the match” weer worden gekozen. 
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 De “pupil van de week” zal in samenspraak met Jo Toelen en onder begeleiding van Henk 
Toelen en enkele bestuursleden van de supportersvereniging weer present zijn bij de 
thuiswedstrijden van Avanti 1. 

 Er zullen loten verkocht worden bij de thuiswedstrijden en er zal een programmaboekje 
aanwezig zijn. 

 De Los TV Bingo was weer zeer succesvol, dus hier gaan we gewoon mee door. 
 De dropping zal ook weer eind december worden gehouden. Bestuur is blij dat Bert van 

Uden zijn bijdrage weer wil gaan leveren. 
 Het opknappen van de tribune, wat momenteel gebeurt, is een activiteit die de 

supportersvereniging zeer toejuicht. We horen dan ook graag waar wij iets kunnen 
betekenen voor sv Avanti’31. 

 
4. Jaarverslag secretaris. 
Fons leest het jaarverslag over het jaar 2011 voor. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Henri van den Broek, Ruud Cromsigt, Rens Verhagen en reserve Marcel Verhoeven. 
De financiële administratie werd op 17 januari 2012 ingezien en akkoord bevonden. De 
commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie er keurig uit zag en ze verleent 
dan ook decharge aan de penningmeester. 
 
6. Financieel overzicht 2011 en begroting 2012. 
Theo Schuurmans doet verslag van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2011. Tevens leest 
hij de begroting voor 2012 voor. 
De financiële positie van onze vereniging is goed te noemen, wat mede te danken is aan de 
opbrengsten van de LOS TV Bingo.  
Gerard bedankt Theo voor zijn werk het afgelopen jaar. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Aftredend in het bestuur zijn Rien van den Broek, Paul van der Bruggen, Jan Tolk en Fons 
Heestermans. Zij allen stellen zich weer herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Jan Hellings en Ben Vervoort worden bereid gevonden om als stembureau te fungeren. 
Het aantal uitgebrachte stemmen is: 46. 
Rien, Paul en Jan krijgen alle 46 uitgebrachte stemmen, Fons krijgt er 44.  
Dit betekent dat alle vier de bestuursleden weer voor een periode van 3 jaar zijn gekozen. 
 
Vice voorzitter Rien van den Broek vraagt dan aan de aanwezige leden om met een luid applaus 
te laten horen of men het er mee eens is dat Gerard van Houtum komend jaar weer de voorzitter 
is. 
Dit applaus volgt meteen, dus Gerard weet wat er komend jaar van hem verwacht wordt. 
 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Henri van den Broek heeft er 3 jaar opzitten in de kascommissie en moet dit jaar aftreden. 
Gerard bedankt Henri voor de afgelopen jaren en wellicht kunnen we in de toekomst op een of 
andere wijze weer gebruik maken van zijn diensten. 
Marcel Verhoeven is bereid om komend jaar samen met Rens Verhagen en Ruud Cromsigt de 
kascommissie te vormen. Piet Vorstenbosch zal komend jaar de reserve zijn. 
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9. Huldiging jubilarissen. 
In ons ledenbestand zijn er 4 leden 25 jaar lid van de supportersvereniging: Mevrouw van 
Kessel, Hans van Engeland, Harrie Bouwmans en Ton Steenbekkers. De eerste 3 leden hebben 
voor vanavond afgemeld, zodat alleen Ton Steenbekkers wordt gehuldigd. 
Er is ook 1 lid 40 jaar lid van de supportersvereniging: Rijn Rijkers. Ook Rijn heeft afgemeld voor 
vanavond. 
 
Binnen het bestuur van de supportersvereniging is er een bestuurslid inmiddels  21 jaar 
bestuurslid: Paul van der Bruggen.  
Vorig jaar kon hij niet gehuldigd worden omdat hij op vakantie was,  daarom wordt hij dit jaar 
alsnog in de bloemetjes gezet voor zijn 20-jarig bestuursjubileum. 
 
Hierna wordt de “supporter van het jaar 2011” bekend gemaakt. 
Deze keer voor de 25e maal. De eer viel te beurt aan Jan van Houtum. Als blijk van waardering 
ontvangt Jan een pen met inscriptie, een shawl en een paraplu. Voor zijn vrouw Coby is er een 
mooie bos bloemen. 
 
10. Rondvraag. 
 
Bert van Uden: 
 Bert bedankt het bestuur voor de medewerking tijdens de dropping en feliciteert de 

jubilarissen van vanavond. 
 Bert vraagt ook of het mogelijk is om voor de jaarvergadering van 2012 in het december-

nummer van de avanti-krant een uitnodiging te plaatsen. Gerard antwoordt hierop dat we als 
bestuur er volgend  jaar ook weer voor zullen kiezen om alle leden een schriftelijke 
uitnodiging sturen. 

 
Jack Brus: 
 Jack feliciteert de herkozen leden en wenst hen veel succes de komende jaren. 
 Ook feliciteert Jack jubilaris Ton Steenbekkers,  Supporter van het jaar 2011 Jan van 

Houtum en bestuurslid Paul van der Bruggen als ruim 20-jarig bestuurslid. 
 Namens sv Avanti’31 bedankt Jack voor de “blauw-witte tribune”  en geeft aan het prettig te 

vinden dat de lijnen tussen sv Avanti’31 en de supportersvereniging kort zijn en de 
samenwerking zeer goed is. 

 Tenslotte wenst hij de supportersvereniging veel succes. 
Gerard haalt nog even aan dat hij Gijs Russens en Mark der Kinderen zojuist heeft bedankt voor 
de werkzaamheden aan de tribune, maar zeker mogen niet vergeten worden de “opa-ploeg” en 
Cor Schippers en Jan Broeren. Bij dezen dus nogmaals iedereen bedankt. 
 
Jan van Houtum: 
 Jan bedankt het bestuur voor zijn zojuist gekregen onderscheiding en geeft aan dat hij deze 

onderscheiding voor 2012 weer probeert te bemachtigen. 
 Jan roept op om in 2012 Avanti 1 meer te ondersteunen en er in 2012 in alle opzichten een 

goed sportief jaar van te maken. Hij kijkt er ook al naar uit om er in 2014 een geweldig feest 
van te maken bij het 50-jarig bestaan van de Supportersvereniging. 

 
Gerard geeft aan dat de supportersvereniging zich in de toekomst meer wil laten zien en graag 
wil ondersteunen bij bijvoorbeeld teambuildingactivieiten van de selectie.  
Ook staan we open voor acties zoals nu het opknappen van de tribune. Klop bij ideeën gerust 
aan bij de supportersvereniging. 
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11. Sluiting. 
Gerard van Houtum bedankt 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. 
Secretaris Supportersvereniging sv Avanti’31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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EEN VERFRISSENDE OPKNAPBEURT  
VOOR ONZE TRIBUNE 

 
 
De afgelopen weken is onze tribune flink onder handen genomen. Nadat met assistentie van 
Mark der Kinderen alle banken goed waren afgeschuurd, heeft Gijs Russens de banken in een 
nieuwe laklaag gezet en de achterwand van een frisse witte kleur voorzien.  
Als slot van deze opknapbeurt is de op de achterwand een belettering geplaatst met onze 
clubnaam. Iedereen die bijgedragen heeft aan het fraaie resultaat, heel hartelijk dank. Ook dank 
aan de Supportersvereniging voor het ter beschikking stellen van het materiaal. 
 
Op de foto’s is het resultaat goed te zien.  
N.B. de heren die hier de letters aan het aanbrengen zijn, zijn Tonny Daniëls, Jan Broeren en 
Hans Louwrensen. 
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Voor deze uitgave van Sportret hebben we een man benaderd die we al een tijdje “op de korrel” 
hadden. Een man met twee rechtse handjes en daardoor een belangrijk lid  van de organisatie 
van de dorpszeskamp. Ondanks het feit dat hij in “ turp” is geboren, is hij inmiddels al jaren een 
fanatiek vrijwilliger binnen onze vereniging. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 

RIEN RIJKERS 
 
 
Rien is 66 jaar en getrouwd met Sjan Lammers. Sjan was herstellende van een voetoperatie op 
het moment dat wij met Rien spraken. Hopelijk is ze weer goed ter been als dit Sportret  uit 
komt. Samen hebben ze twee kinderen: Jurgen is 38 jaar oud en is leider/trainer van F4, het 
elftal waar Sam, de kleinzoon van Rien, in voetbalt. Zijn andere zoon Edwin is 41 jaar. Rien is 
opgegroeid net voorbij het Duits lijntje tegenover het pannenkoekhuis. Hij heeft twee broers en 
een zus.  
 
Op zijn 10e is Rien gaan voetballen bij Schijndel. 
“Ik heb de standaardelftallen t/m de B-1 doorlopen bij Schijndel. Ik was een middenvelder, 
werkte hard en fungeerde als stofzuiger op het middenveld. Ik heb gevoetbald met jongens als 
Frans Berkelmans en Wim Cromsigt, jongens die later het eerste elftal van Schijndel hebben 
gehaald. Dat was aan mij niet besteed. Toen ik overging naar de A-junioren ben ik gestopt met 
voetballen. Ik was timmerman en was meer geïnteresseerd in geld verdienen met beunen dan 
een voetbalcarrière. Ik ging in die tijd vaak naar café Adje Persoons en dan had je toch wel een 
stukje inkomen nodig. 
 
Dat Rien stopte bij Schijndel wilde niet zeggen dat hij nooit meer heeft gevoetbald. 
“Dat klopt, ik ben op mijn 22e weer gaan voetballen. Ik heb in de wild voetbal competitie tot mijn 
42e jaar met veel plezier gevoetbald. Met Oosterholt ben ik toen een keer kampioen geworden. 
Wij hadden met dat elftal zelfs een uitwisseling met een Duitse voetbalclub uit Hannover. We 
sliepen toen in het stadion en hebben een mooie tijd gehad met dat elftal.  
Een mooi verhaal is dat we 2 à 3 keer per jaar  tegen een elftal uit de gevangenis Vught 
voetbalden. Je zult begrijpen dat we alleen maar uitwedstrijden voetbalden. Gewapende 
bewakers hielden toezicht terwijl wij onze wedstrijd speelden. Eén keer heb ik het meegemaakt 
dat er een speler probeerde te ontsnappen. Na de wedstrijd kregen we altijd een paar pilsjes in 
het kleedlokaal en dan vertrokken we weer. Wel iets wat me altijd is bijgebleven.” 
Met het wildvoetbal  ging het goed volgens Rien en ze behaalden knappe resultaten. 
“We zijn met ons elftal een keer kampioen van Schijndel  geworden. Ook voetbalden we in een 
zware competitie in Den Bosch waar ik nog tegen Jantje Trum heb gevoetbald. Later zijn we nog 
een keer Brabants kampioen geworden.  
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Ook de toernooien op de Lijsterbes en de Ruwenberg waren altijd mooi om te spelen. Er was in 
die tijd ook veel publiek langs de lijn. Het leefde erg onder de Schijndelse bevolking. Er stonden 
soms wel 200 toeschouwers langs de lijn.” 
Zoals vermeld is Rien in het dorp opgegroeid. Toch kwam hij op vroege leeftijd op de Boschweg 
wonen. 
“Toen ik trouwde met Sjan zijn we in de Michiel de Ruijterstraat  gaan wonen en daar wonen we 
nog steeds met veel plezier. Toen onze jongens bij Avanti gingen voetballen, werd ik door Mart 
van Heeswijk gevraagd of ik geen leider/trainer wilde worden. Ik ben toen samen met Bert  
op ‘t Hoog  als leider begonnen van B-4.  De trainingsvelden van Avanti waren toen nog niet zo 
goed als tegenwoordig. Zo stond ik overdag op de bouw in de blubber en ‘s avonds bij Avanti 
nog een keer. Ik heb dat jaren gedaan. Ik had wel liever de oudere jeugd omdat die wat meer 
weerwoord gaven en dat maakte het voor mij ook leuker.“ 
 
In die tijd kwam  de toenmalige jeugdvoorzitter en duizendpoot Mart van Heeswijk  op veel te 
jonge leeftijd plotseling te overlijden. 
“Er viel toen wel een gat. Mart regelde veel en had alles in zijn hoofd zitten. Will de Laat en Hans 
Bijsterbosch hebben in het begin dit verlies proberen op te vangen. Ik ben daarna nog even 
jeugdvoorzitter geweest. Er is toen het een en ander voorgevallen zonder daar verder op in te 
gaan en daarom ben ik gestopt als jeugdvoorzitter. Later heeft Henk van Liempd het jeugd-
voorzitterschap jarenlang op een goede manier ingevuld.“ 
Hierna wilden we het graag met Rien hebben over de zeskamp die dit jaar zijn 25e uitgave gaat 
beleven. 
“Ik ben 25 jaar geleden begonnen met de zeskamp, samen met een aantal andere leden van 
Avanti . In die tijd was het de hele week sjouwen om de zeskamp op tijd klaar te krijgen. Mart 
van Heeswijk had de sleutel van de werf van bouwbedrijf gebr. Schellekens en wij konden het 
materiaal zo halen. Mart had de gave om overal spullen te halen waar ze het goedkoopst waren. 
Hij wist altijd iedereen te paaien.  
Dit jaar is de 25e editie van de zeskamp. Inmiddels is het allemaal veel professioneler, maar er 
moet elk jaar weer veel werk worden verzet door verschillende vrijwilligers. Ook hebben we 
noodgedwongen professionele beveiliging in moeten huren, omdat het anders niet meer 
beheersbaar was. Dit jaar hebben we ook een zeskamp voor jongeren tot 16 jaar. We hadden 
dit  5 jaar eerder willen doen, maar daar was toen geen draagvlak voor. Achteraf jammer. 
Inmiddels is er een terugloop te zien van deelnemende teams. Ik vind dat sommige teams  te 
makkelijk stoppen. Ze willen er niet al te veel voor doen.” 
 
Een andere activiteit waar Avanti inkomsten uit genereert is het parkeren tijdens Paaspop. 
“Jan Hellings kwam met het voorstel om het parkeren rondom Paaspop te gaan regelen; dat zou 
een leuk bedrag opleveren voor de club. Het bestuur zag het niet zitten en Jan Hellings is toen 
begonnen met A-spelers en de opbrengst zou voor de A-junioren zijn. Jos Smits en Jan van 
Houtum kwamen kijken tijdens Paaspop en zagen wat voor inkomsten wij binnenhaalden. Van 
de opbrengst wilden wij met A1 en A2 een weekendje weg. Echter, het bestuur wilde dat we het 
geld toch aan Avanti gaven. Dat is ook gebeurd, maar ik ben toen wel gestopt omdat ik me 
hierin helemaal niet kon vinden!” 
Een andere activiteit waar Rien actief in is geweest zijn de jeugdkampen.  
“Samen met o.a. Bert op ‘t Hoog heb ik jarenlang de jeugdkampen georganiseerd. Een van de 
leukste activiteiten die ik heb gedaan binnen Avanti. Bert werd ook wel “captain Iglo” genoemd; 
hij drukte altijd wel een stempel op de kampen. Iedere jeugdspeler kent Bert dan ook; hij was 
zelfs wel eens verkleed als Kerstman. Als Bert iets wilde vertellen, dan luisterde de rest ook. 
Sommige jongens hielden Bert de eerste avond van het kamp uit zijn slaap. De tweede avond 
wilden die jongens op tijd naar bed. Echter, Bert ging met zijn imposante gestalte voor de 
slaapkamer staan; er ging niemand naar bed vóórdat Bert daar zijn toestemming voor gaf.  
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We hadden er in die tijd ook een kookstaf bij. Er moest immers gekookt worden voor zo’n 80 tot 
100 jongens.   
We zijn een keer in Houthalen in België op kamp geweest en we hadden daar een dropping 
uitgezet. Een paar jongens hadden een vuurtje gestookt in de bossen, waarna de parkwachter 
bij de organisatie aan kwam. Gelukkig konden we hem met een flesje bier lijmen. Terwijl de 
parkwachter aan het bier zat, hadden enkele jongens de fiets van de parkwachter helemaal uit 
elkaar gehaald. We hebben daar later nog vaak om moeten lachen.  
Ook is Jacques Brus een keer met een groep verdwaald, waarbij we de politie hebben 
ingeschakeld. Verder gingen we ‘s avonds met de oudere jeugd ook op stap. Jan Hellings 
zorgde altijd dat hij de microfoon in handen kreeg en steevast klonk dan het nummer van 
Raymond van ‘t Groenewoud. Een erg mooie tijd, waar ik met veel  plezier op terugkijk.” 
 
De hobby’s van Rien zijn fietsen en op vakantie gaan. 
 
Sjan vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Rien. 
De goede zijn volgens Sjan dat Rien een man van de afspraken is, verder is hij sociaal en staat 
altijd voor anderen klaar. 
De slechte is dat Rien ongeduldig kan zijn. 
 
 
Hierna legden we Rien nog wat vragen voor: 
 
Waar erger je je aan    Mensen die hun afspraakniet nakomen. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland: Stille armoede oplossen. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan: De crisis in Europa. 
 
Auto      Renault. 
 
Beste trainer     Richard Speeks,  jeugdtrainer bij Schijndel. 
 
Stad      San Marino. 
 
Jeugdidool     Johan Neeskens. 
 
Moeilijkste beslissing ooit   Stoppen als jeugdvoorzitter. 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Met Sjan trouwen. 
 
Onderschatte voetballer    Overtoom (Heracles Almelo) 
      Jody van de Burgt (Avanti) 
 
Overschatte voetballer   Orlando Engelaar (PSV) 
 
Hoogtepunt     Geboorte van kleinzoon. 
 
Dieptepunt     Overlijden van dierbaren. 
 
Politieke voorkeur    Stem niet meer. 
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Tijdschriften     V.I. 
 
Televisie     Actualiteiten. 
 
Beste muziek     Andre Rieu en James Last. 
 
Beste film     Ben Hur. 
 
Eten      Alles behalve zuurkool. 
 
Drank      Pilske en cognac. 
 
Vakantie     Buitenland. 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan De zeskampcommissie.  
stappen.  
  
Welke club en speler heeft je voorkeur in Kevin Strootman, heb geen voorkeur voor een 
eredivisie      club. 
 
 Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  Johan Derksen. 
 
 
 
 
Rien, bedankt voor het gesprek en de gastvrijheid.  
 
We hopen dat je nog lang als vrijwilliger in welke hoedanigheid dan ook voor onze club actief 
mag blijven. 
 
 
 
 
 

                                                    Noud Bouwmans 
 
                                                    Frans van Rozendaal 
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AVANTI ZESKAMP 2012 
 

Geef je nu nog op !! 
Nog enkele plaatsen vrij voor 25e editie 

Dorpszeskamp Schijndel !! 
 
Ons jubileum de 25e editie belooft weer een spektakel te worden !! 
 
Op  1e pinksterdag, 27 mei a.s., zal wederom de Dorpszeskamp van Schijndel worden 
gehouden. Voor dit altijd spektakel biedende evenement zijn nog een paar plaatsen vrij! 
Voor ploegen die nog niet ingeschreven hebben telt dat wie het eerst betaalt zeker is 
van deelname. Bij een maximum van 28 ploegen stoppen wij immers de inschrijving !! 
 
Willen jullie nog meedoen maak dan z.s.m. € 50,00  over aan de SNS bank rek.nr. 
8920327068  t.n.v. E. Sleutjes  onder vermelding van naam van de ploeg en het tel nr 
van jullie  contactpersoon. 
 
Wij kunnen jullie alvast bekendmaken dat het thema dit jaar zal zijn  
 

TYPISCH BRABANTS 
 
DAARNAAST  EXTRA VERRASSINGEN I.V.M. 25 JAAR BESTAAN EN OP 
ZATERDAG EEN HEUSE JEUGDDORPSZESKAMP (ZIE ELDERS IN DIT  BLAD). 
 
Voor nadere info kunt u terecht bij    Noud Bouwmans  tel.nr.  06-51859657. 
 
Op 12  maart a.s. is er de captainavond in de kantine van Avanti  waar alle spelen 
worden toegelicht en er geloot wordt voor de playbackshow !! 
 
Dus als je nog mee wil doen, geef je snel op bij Noud of ondergetekende.  
 
 
 
Jan Hellings    06 13258514 

 23



 

 24

VERJAARDAGEN MAART  
 
 

01 maart Ad v. Kampen 
  Kaj de Visser 
  Pieter Dibbets 
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 Lucas Gomes 
  Sebastiaan ten Have 
  Kevin v.d. Aa 
09 maart Rob Schuurmans 
10 maart Niels v. Zoggel 
  Teun Goossens 
  Wesley Kluijtmans 
  Guus v. Boldrik 
  Michael v.d. Heijden 
11 maart Harm v. Geffen 
  Rutger Timmer 
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 Danny Biemans 
  Mike Biemans 
  Jeanne v. Liempd 
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 Jarno Bijnen 
  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 Mees v.d. Heijden 
  Kees Vorstenbosch 
30 maart Danny Beekmans 
31 maart Tonnie Kastelijn 



 

LEDENMUTATIES 
 
 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 
PGJG06T Bram vd Sangen Schootsestraat 28 6-10-2006 
PGJV76R Jochem Spierings Mouterij 24 20-9-2000 
 
 
 
 

oud leden 
knvb nr naam geb. datum 
NNBV234 Gert vd Meijden 19-05-2004 
ASBK730 Wim Hellings 31-1-1941 
BYVL622 Kees Portegijs (overleden) 2-6-1941 
BYCV04Z Stefan Kerkhof 13-9-1990 
BXWD71S Bas Hellings 29-2-1988 
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DANKBETUIGING 
 
 

Bestuur, supportersvereniging, Club van Honderd, alle leden van S.V. 
Avanti’31, 
 
Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij 
ontvingen na het overlijden van  
 

    KEES PORTEGIJS 
 
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen. Dit zal ons ook 
tot steun zijn in de komende tijd.  
 
 
 
Gisela Portegijs 
Bionda, Peter & Priscilla 
Thomas 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Jelmer Broks     
      
Leeftijd      18 jaar      
 
Woonplaats      Schijndel     
 
In het dagelijks leven     student     
 
Elftal       A1       
 
Positie       Net waar ik nodig ben   
 
Hoe lang voetbal je al?    12  jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan  Tegenstanders die mijn medespelers 

beledigen.    
 
Zou graag willen voetballen met  Messi,  

Dan weet ik waar ik de bal altijd kwijt 
kan. 

Waar zou meer aandacht aan besteed   
moeten worden bij Avanti’31 ?   Communicatie 
        
Andere hobby’s?     Tennis, en sport kijken op tv  
       
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Kamaan ! 
 
Maak me wakker voor    Een knappe meid!   
 
Nooit meer      Met de bus op vakantie.  
 
Met een miljoen ga ik     Verhuizen naar het buitenland. 
    
Toekomstplannen     Gymleraar worden. 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Net boven de streep. 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven    Via gekke Jan uit de Moskee.  
 
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?     Waar haal jij die snelheid vandaan? 
 
Aan wie speel jij de balpen door?   Fabian Koenen. 
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 Boom (77) over zijn ervaringen met de Boschwegse voetbalclub 

 

De helden van toen:  
Nico Boom 
 
In de serie ‘De helden van toen’, brengen Bert van Uden en Miranda van 
Houtum een bezoekje aan oud-spelers van Avanti. Een blik terug in de tijd. Wim
van Herpen, Sjef van Houtum, Martin van Heeswijk, Bert van der Plas, Wim van
Bokhoven en Jan van Schijndel kwamen eerder aan het woord. In dit nummer 
vertelt Nico
Avanti ’31. 



 

Zijn vader was er absoluut niet blij mee maar 
de liefde deed Nico Boom een dikke vijftig jaar 
geleden besluiten te gaan voetballen bij S.V. 
Avanti ’31 in Schijndel. De Vlijmenaar 
voetbalde al van jongs af aan bij de Vlijmense 
Boys. “Mijn vader heeft me echt een paar 
weken niet aangekeken. Ik keepte al een jaar 
of zes in het eerste elftal van de Vlijmense 
Boys”, vertelt hij thuis aan tafel. “Toen Avanti 
25 jaar bestond, ontmoette ik op de receptie 
Truus. Ik was verkocht. Inmiddels zijn we al 
weer zo’n 49 jaar getrouwd.’’ 
Nico en Truus wonen in een sfeervol 
appartement in de soms gekscherend 
genoemd ‘blikken doos’, appartementen-
complex ’t Convent. “In juni wonen we hier vier 
jaar. Het is fijn wonen. We hebben prachtig 
uitzicht op het Kloosterpark”, zeggen ze.  
Nico en Truus woonden ook een tijdje op 
industrieterrein Duin, in de Jan van 
Amstelstraat en boven de kapsalon van de 
ouders van Truus aan de Boschweg die haar 
broer Gerry later overnam en waar ook Truus 
werkzaam was. “Pa van Alebeek zat in het 
bestuur van Avanti”, vertelt Nico. “Ze hadden 
een keeper nodig. Samen met Meester Van 
Oss, de buurman van Truus, haalde haar 
vader me over bij Avanti te komen keepen. Ik 
moest een proefwedstrijd spelen. Ik had nog 
nooit zo slecht gekeept”, vertelt hij met een 
brede lach op zijn gezicht. 
De inmiddels volledig ‘ingeburgerde’ 
Schijndelaar geniet duidelijk van het ophalen 
van herinneringen. Op tafel liggen diverse 
oude foto’s. “Ik heb wat kilometers gemaakt op 
mijn fiets. We hebben 7,5 jaar verkering gehad 
en ik woonde nog gewoon in Vlijmen. Het was 
een uitdaging om bij Avanti te gaan 
voetballen. Ik wist niet wat ik hier zou 
tegenkomen. Ik heb bij Avanti echt  
een mooie tijd meegemaakt.” 
Al van jongs af aan was het voor Nico duidelijk 
dat hij ‘onder de lat’ thuishoorde. “Ik had mijn 
lengte mee en een hekel aan veel lopen. Als 
we rondjes moesten lopen sneed ik graag de 
hoeken af….. Maar in de tijd van Berend 
Scholten kon je dan een extra rondje lopen.” 
Precies weet de oud-Avantikeeper het zich 
niet meer te herinneren maar hij denkt dat hij 
zes competities voor het eerste elftal uitkwam. 
“Ik heb echt niet meer alle data paraat. Het is 
allemaal al zo lang geleden maar het seizoen 
1958-1959 was echt een hoogtepunt. Toen 

werden we 
kampioen. Ik 
kan me de 
beslissingswed
strijd uit tegen 
OJC Boxtel 
nog goed 
herinneren. 
Truus durfde 
toen niet te 
kijken. Ze vond 
het te 
spannend. Wim van Houtum scoorde na de
rust 0-1. De voorzitter van OJC, hij had veel 
geld, diende protest in. Het was volgens hem
buitenspel. We durfden bijna niet blij te zijn.

Bang dat we de
punten toch nog 
kwijt zouden 
ra

 

 
 

 

ken. Dat was 
 niet het 

e 

n 
we dan 

 

 maakten wel 

 in 

gelukkig
geval.” 
 
Ook de 
wedstrijden 
tegen zijn 
vroegere club d
Vlijmense Boys 
vond Nico 
bijzonder. “E
zeker als 

nog wonnen ook. We zaten in dezelfde 
competitie. Ik weet dat ik een keer tijdens een 
wedstrijd de hoek in dook om de bal te pakken
en met mijn hoofd tegen de paal knalde. Die 
waren toen nog vierkant maar ik had de bal. 
De meeste van mijn vroegere teamgenoten 
konden er wel mee omgaan maar sommigen 
vonden me een ‘overloper’. Ze
eens hatelijke opmerkingen.” 
Nico was ook een tijd leider van het eerste 
elftal. Volgens ingewijden was hij altijd druk

Een keurige vangbal van keeper Nico 
Boom in Boxtel  tijdens de wedstrijd  
OJC Boxtel – S.V. Avanti ’31. 
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de weer. In de rust kregen zijn voetball
grapefruit met daarover druivensuiker 
geserveerd. “Ik heb het altijd met veel plezier
gedaan”, aldus de Schijndelaar. “Ik heb oo
nog een tijd gevoetbald bij het tweede en 
derde en bij de veteranen.” Truus: “Ja, daar 
heb je vooral veel ‘gepruufd’.” Nico: “Klopt. Op 
weg naar huis ben ik wel eens met mijn fiets i
de sloot terecht g
een mooie tijd.”  
Ook zat Nico een tijd in de elftalcommissie. 
“Toen onze zoon ging motorcrossen hield het 
een beetje op bij Avanti. Toen moest ik in de 
weekenden met hem mee. Dat was ook leu
Of Nico een talentvol keeper was vindt hij 
moeilijk om van zichzelf te zeggen. “Ik ben w
ooit benaderd door Wilhelmina Den Bosch. 
Dat was toen nog betaald voetbal. Martien 
Kastelein ging er destijds ook naar toe. Ik he
een paar keer mee getraind. De trainer had 
flink gedronken. Hij zei tegen mij: ‘loop eens 
wat harder joh’. Toen vroeg ik aan hem of hij 
überhaupt nog wel kon lopen. Die opmerking 
wist hij niet te waarderen.” En dan l
had een nog grotere mond dan de 
Bosschenaren. Ik had me erg veel voorgeste
van Wilhelm
dus tegen.” 
Toen Nico in dienst zat maakte hij ook de
van een voetbalteam van soldaten. “We 
speelden tegen België. Ik mocht een halve 
wedstrijd meedoen. Dat was echt hartstik
leuk. Stra
zingen.” 
Het hechte team en de sfeer bij Avanti 
spraken de van oorsprong Vlijmense keeper 
aan. “Als we uit moesten naar Vlijmen, legden 
we altijd aan bij het café van mijn broer Hu
Ook bij ons thuis was het altijd ‘d’n zoete 
inval’. Op ons balkon stond een koelkast vo
drank. Ik weet nog dat teamgenoten onze 
koelkast hadden leeggemaakt en dat ik die 
later in mijn voetbaltas terug vond. We ginge
ook vaak met een heel stel ’s ochtends om 
6.00 uur naar de ‘vissersmis’ in Den Bosch. 
Het was een grandioze tijd. We hadden plezi
en niemand ha
geen rotzooi.” 
Ook de vrouwen hadden het volgens Truus
heel gezellig onder elkaar. “We spaarden 
glazen, weet ik nog.” 
De geboren en getogen Schijndelse lokte h
man niet alleen naar Avanti maar ook het 

toneel op. In 1969 richtte Truus samen me
anderen de Boschwegse toneelgroep op. 
“Nico kwam bij een van de repetities kijken. Er 
was iemand uitgevallen en Nico viel in.” Nico: 
“Ook dat heb ik altijd met veel plezier gedaan, 
en nog. Ik ben nu de tekst aan het leren voor 
het stuk ‘Lang en Gelukkig’. Ik speel de vader 
van Assepoester. Het is een bijzonder stuk da
donderdag 15 maart in het mooi
City Theater in première gaat.” 
Sporadisch is Nico nog te gast op het Avanti-
terrein. “Een van onze vier kleinzonen speelt 
bij Schijndel. Maar ook daar ga ik eigenlijk
weinig kijken. Bi

ers 
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n 
ekomen. Goh, wat was dat 
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achend: “Ik 

ld 
ina maar uiteindelijk viel het me 
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 te 
j Avanti ken ik bijna geen 

mensen meer.  
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
 
Dinsdag 24 januari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (40) en Henk Kanters (23). 
Beide spelers begonnen erg matig aan de partij. Vooral Henk had moeite om in zijn ritme te 
komen. Hierdoor kreeg Leo de kans om een mooie voorsprong op te bouwen. Maar Henk 
kwam in deze wedstrijd sterk terug en wist zelfs een serie van 10 te behalen. Hierdoor was 
de spanning weer geheel terug in de partij, die tenslotte toch nog in 22 beurten verdiend door 
Leo werd gewonnen. Henk bleef steken op 23 caramboles, waardoor de gemiddelden van 
beide spelers uitkwamen op 1.88 voor Leo en 1.04 voor Henk.  
 
De volgende partij werd gespeeld door Bert v Uden (40) en Adrie v. Liempd (44). Adrie, die 
in de stand van de competitie een mooie voorsprong heeft opgebouwd, begon ook in deze 
wedstrijd het sterkst. Bert kwam in het begin van de partij maar zeer matig tot scoren. Adrie 
kon hier echter niet voldoende van profiteren, waardoor de afstand tussen beide spelers 
overbrugbaar bleef. Hier wist Bert halverwege de partij goed op in te spelen en met enkele 
mooie series nam hij snel een voorsprong op Adrie, bij wie niets meer lukte. Met een sterk 
eindschot besliste Bert de wedstrijd alsnog in 21 beurten in zijn voordeel. Adrie verspeelde in 
de laatste fase van de partij belangrijke punten voor het kampioenschap. Bert kwam uit op 
een gemiddelde van 1.90 Adrie scoorde met 23 caramboles 1.09. 
 
In de volgende partij kwamen Cor Geerts (38) en Mari Pennings (34) tegen elkaar aan tafel. 
Mari, de eerste achtervolger op Adrie, wist wat hem te doen stond nl. winnen. Hierdoor 
ontstond er  een mooie partij, waarin beide spelers ver boven hun gemiddelden uitkwamen. 
Vooral Mari speelde een meer dan voortreffelijke partij. Na een aarzelend begin wist hij met 
mooie series van 11 en 13 een niet te overbruggen voorsprong nemen op Cor. Ook Cor 
speelde goed maar moest tegen zoveel geweld tenslotte toch capituleren. In slechts 9 
beurten maakte Mari de wedstrijd uit en kwam daarmee uit op een zeer mooi gemiddelde 
van 3.78. Cor, die toch ook 23 caramboles wist te maken, kwam uit op 2.56. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (28) en Cor Mooy (28). In 
deze wedstrijd gaven beide spelers elkaar niet veel toe, waardoor er zich een spannende 
partij  ontplooide. Zowel Bert als Cor wisselden goede momenten af met slechte, maar altijd 
bleven ze in elkaars voetspoor. Het was uiteindelijk Cor die in deze wedstrijd aan het langste 
eind wist te trekken. Hij deed dat in 19 beurten waardoor ook de bonus weer eens kon 
worden bijgeschreven. Bert bleef steken op 25 caramboles en een gemiddelde van 1.31. Cor 
behaalde 1.47. 



 

Dinsdag 31 januari 
 
Op de verjaardag van de koningin werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
Als eerste speelden Cor Geerts (38) en Bert v Alebeek (55) tegen elkaar. Cor die ,ondanks 
een goede wedstrijd de afgelopen week  tegen een gevoelige nederlaag was opgelopen, 
wilde dat in deze wedstrijd wel recht zetten. Slachtoffer hierbij was Bert v Alebeek die na een 
3 weekse vakantie in ieder geval uitgerust aan de start stond. Cor liet al snel zien dat er 
vandaag gewonnen diende te worden. Met goed geconcentreerd spel wist hij al snel een 
mooie voorsprong op te bouwen. Bert had vooral in het begin moeite om in zijn ritme te 
komen. Cor die zich nog enkele missers kon veroorloven won de partij dan ook verdiend in 
23 beurten. Bert die nog goed teruggekomen was kwam echter niet verder dan 45 
caramboles.  
De gemiddelden voor beide spelers waren 1.65 voor Cor en 1.96 voor Bert. 
 
De volgende partij ging tussen Bert (40) en Jo v Uden (34). Het werd een spannende partij 
waarin de spanning tot het laatst toe bewaard bleef. Beide spelers begonnen redelijk tot 
goed aan de wedstrijd en hielden elkaar mooi in evenwicht. Halverwege de partij wist Jo een 
kleine voorsprong te nemen, maar met een mooie serie van 10 kwam Bert sterk terug. In de 
17e beurt miste Jo zijn laatste carambole en dat stelde Bert in de gelegenheid  de partij uit te 
maken. In de nastoot lukte het Jo alsnog om er een remise uit te slepen. Beide spelers 
pakten daarmee ook de 2 bonuspunten mee. Bert behaalde een gemiddelde van 2.22, Jo 
kwam uit op 1.88. 
 
In de partij tussen Bert v.d. Greef (28) en Mari Pennings (34) begonnen beide spelers erg 
zwak aan hun wedstrijd. Beide spelers kwamen maar moeilijk tot scoren. Mari die zijn hoge 
positie op de ranglijst moest verdedigen herstelde zich het eerst en kon halverwege de 
wedstrijd een kleine voorsprong noteren. Bert daarentegen had moeite om een fatsoenlijke 
serie neer te zetten. Toch bleef de wedstrijd spannend. Bert wist als eerste aan zijn  laatste 5 
caramboles te beginnen. Maar  Mari wist in dit slotgevecht met een belangrijke serie van 6 
deze partij toch nog te winnen. Hij deed dat in 21 beurten waardoor zijn 2e plaats vooralsnog 
niet in gevaar kwam. Mari behaalde een gemiddelde van 1.62. Bert kwam met 26 
caramboles niet verder dan 1.24. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door  Jos v Heeswijk (65) en Bert v 
Alebeek (55). Speelde Bert in zijn eerste partij van de avond al onder zijn niveau,in deze 
wedstrijd ging het nog slechter met in zijn eerste 8 beurten maar liefst 6 poedels. Hierdoor 
kon Jos makkelijk  een grote voorsprong nemen .Zonder zelf tot grote daden te komen wist 
Jos de partij simpel naar zijn hand te zetten en met weinig poedels en regelmatige scores 
(6x een serie van 6) maakte hij de partij alsnog in slechts 16 beurten uit. Hierdoor  verdiende 
Jos ook de 2 bonuspunten en kruipt hij weer steeds dichter naar de koppositie. Bert scoorde 
in deze partij slechts 17 caramboles en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.06. Jos 
behaalde een zeer mooi gemiddelde van 4.06. 
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Dinsdag  7 februari 
 
Deze avond werden de volgende vijf wedstrijden gespeeld: 
 
De eerste partij werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Henk Kanters (28). Beide 
spelers begonnen matig aan deze partij. Jos die als beste uit de startblokken kwam kon de 
genomen voorsprong makkelijk vasthouden. Wat Henk deze avond ook probeerde, het wilde 
niet lukken. Hierdoor kon Jos ondanks een slechte partij toch de zege binnenhalen. Hij deed 
dat in 26 beurten en behaalde daarmee een matig gemiddelde van 2.50. Henk die niet 
verder kwam dan 19 caramboles kwam uit op 0.73. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Mari Pennings (34) en Bert v Uden (40). Beide 
spelers staan hoog op de ranglijst en winst zou wel eens de koppositie op kunnen leveren. 
Het werd ondanks de spanning nog een aardige partij ook, waarin lange tijd niet duidelijk 
was wie er aan het langste eind zou gaan trekken. Met een mooie serie van 11 wist Bert 
echter een gaatje te slaan. Mari counterde nog met een serie van 7 maar moest toch toezien 
hoe Bert in de 20e beurt de partij winnend wist af te sluiten. De gemiddelden van beide 
spelers waren voor Bert 2 en voor Mari die 28 caramboles maakte 1.40. 
 
De partij tussen Cor Geerts (38) en Cor Mooy (28) leek een makkelijke prooi te worden voor 
Cor Geerts. Maar een prima serie van 12 van Cor Mooy leek toch nog roet in het eten te 
gooien.Cor wist echter de aansluiting te houden en langzaam kon hij zelfs weer een kleine 
voorsprong nemen. Met zjn laatste carambole in de 19e beurt slaagde Cor er zelfs in om de 
bonus mee te pikken. Dat lukte Cor Mooy helaas niet omdat hij de nastoot niet wist te 
verzilveren bleef hij op 26 caramboles staan. Cor Geerts behaalde een gemiddelde van 
precies 2 Cor Mooy kwam uit op 1.37. 
 
Hierna speelden Bert v Alebeek (55) en Bert v.d. Greef (28) tegen elkaar. Beide spelers 
speelden de afgelopen weken niet sterk. Het bleek dat de wijze lessen die Bert v.d. Greef in 
de afgelopen week had ontvangen hun vruchten al snel opleverden. Met goed spel en goed 
geconcentreerd pakte Bert al snel een mooie voorsprong. Het moet gezegd worden dat Bert 
van Alebeek bepaald geen geluk had deze avond. Bert v.d. Greef pakte echter verdiend de 
overwinning en deed dat met veel overtuiging. In slechts 16 beurten klaarde hij de klus en 
verdiende daarmee met een gemiddelde van 1.75 ook nog eens 2 bonuspunten. Bert kwam 
niet verder dan 30 caramboles en een gemiddelde van 1.88. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (34) en Leo v. Boxel (40). 
Beide spelers konden in deze wedstrijd hun niveau niet halen waardoor er een lange partij 
ontstond. De spanning moest in deze wedstrijd veel vergoeden. Het was dan ook lang 
onzeker wie er als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Dat was uiteindelijk Leo die in 
de 25e beurt als eerste zijn te maken caramboles wist te bereiken. Jo bleef steken op 31 
caramboles waardoor de gemiddelden voor beide spelers onder de maat waren nl. 1.24 voor 
Jo en 1.60 voor Leo. 
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Dinsdag 14 februari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Leo v. Boxel (40). 
Het werd een lange partij met als enig hoogtepunt de serie van 12 van Leo. Beide spelers 
konden hun niveau geen enkel moment bereiken. De partij duurde dan ook  31 beurten en 
eindigde tenslotte in een remise. Adrie behaalde een gemiddelde van 1.42 Leo kwam uit op 
1.29. 
 
De tweede partij tussen Jos v Heeswijk (65) en Jo v Uden (34) was van een heel ander 
kaliber. Beide spelers speelden erg goed en het was lang niet duidelijk wie er aan het 
langste eind zou gaan trekken. Toen Jos halverwege de wedstrijd een serie van 19 wist te 
maken leek hij recht op de overwinning af te stevenen. Maar Jo wist zich toch weer terug te 
knokken in de wedstrijd. Ook deze partij eindigde dan ook in een voor beide spelers 
verdiende remise. Zij hadden echter maar 15 beurten nodig om tot dit mooie resultaat te 
komen en verdienden dus ook nog eens 2 bonuspunten. Jos kwam uit op 4.33 en Jo op 2.27 
gemiddeld. 
 
Hierna speelden Bert v Uden (40)  en Cor Mooy (28) tegen elkaar. In het begin van de partij 
hielden beide spelers elkaar goed in evenwicht. Halverwege de wedstrijd wist Bert echter 
een tussensprint te plaatsen, waardoor hij alsnog vrij makkelijk de overwinning wist binnen te 
halen. Bert gebruikte 21 beurten voor zijn 40 caramboles en kwam daarmee uit op 1.90. Cor 
die bleef steken op 17 caramboles kwam uit op 0.80. 
 
De partij tussen Bert v Alebeek (55) en Henk Kanters (26) werd eindelijk weer eens een 
overwinning voor Bert. Hoewel Henk zeker niet slecht speelde, moest hij toch toezien hoe 
Bert in de 20e beurt als eerste zij 55 caramboles vol wist te maken. Helaas voor Bert 1 beurt 
te veel om in aanmerking te komen voor de bonus. Henk bleef steken op 20 caramboles en 
behaalde daarmee een gemiddelde van precies 1, Bert kwam uit op 2.75. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (38) en Bert van de Greef(28). 
Het werd een spannende wedstrijd waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste 
eind zou gaan trekken. Met een mooie serie van 13 wist Bert echter een gaatje te slaan en 
de voorsprong die hij hiermee nam gaf hij in het verloop van de wedstrijd niet meer uit 
handen. Hij beëindigde de wedstrijd in de 18e beurt en verdiende daarmee ook nog eens de 
2 bonuspunten. Cor bleef steken op 33 caramboles en een gemiddelde van 1.83. Bert 
behaalde een gemiddelde van 1.56. 
 
 
Hieronder volgt nog de stand tot op dit moment. Het heeft er alle schijn van dat de competitie 
alleen maar spannender wordt naargelang we het einde naderen. 
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    EN NOG VIJF    

 STAND  BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012    

     LIBRE     

14-02-2012  CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

 GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  

            

B.v.UDEN. 17 627 512 335 11 4 2 166,75 1,87 40 1 

A.v.LIEMPD. 16 589 499 325 10 5 1 161,07 1,81 44 2 

J.v.HEESWIJK. 17 1018 519 334 9 6 2 160,02 3,05 65 3 

M.PENNINGS. 16 501 507 330 10 6  157,35 1,52 34 4 

J.v.UDEN. 16 468 596 309 7 7 2 152,63 1,51 34 5 

C.GEERTS. 17 549 635 327 7 10  146,17 1,68 38 6 

L.v.BOXEL. 16 516 568 308 7 7 2 143,53 1,68 40 7 

H.KANTERS. 16 329 596 325 6 8 2 138,88 1,01 26 8 

C.MOOIJ. 16 368 558 329 6 10  129,71 1,12 28 9 

B.vd.GREEF. 16 408 621 326 4 11 1 128,46 1,25 28 10 

B.v.ALEBEEK. 15 738 500 304 6 9  123,19 2,43 55 11 
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WILT U AVANTI STEUNEN  

EN ZELF OOK WAT VERDIENEN? 
 

Steun Avanti en speel mee met de 
 

VRIENDENLOTERIJ 
 
 

Beste  Avanti-mensen, 
 
De Vriendenloterij bestaat nu 1 jaar en haalt jaarlijks voor het goede doel 48 miljoen 
euro binnen. 
Dit bedrag halen zij door met geweldige prijzen te komen waarbij de focus ligt op 
“beleving”. 
Prijzen die je kunt delen met vrienden zoals bioscoopkaartjes, dinercheques 
ballonvaarten, weekendjes weg en vakanties ! 
 
Als U mee gaat spelen met de  VRIENDENLOTERIJ  via Avanti krijgt Avanti maar 
liefst de helft van uw inleg !!!!! 
Prijs per lot is per april voortaan 10 euro per trekking en niet alleen u maar ook uw 
vrienden hebben prijs !!! 
 
Speelde u al mee met de sponsorloterij, bel dan met  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. !!! 
 
 

Vraag een inschrijfformulier bij  Jan Hellings ! 
Ook een mooi cadeau om aan een vriend te geven! 
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