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Onderstaand “In Memoriam” is door een misverstand helaas niet in de Avantikrant van 
januari verschenen. Hierbij alsnog.  
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM: WIM VAN HERPEN 
 

 
Vrijdag 11 januari j.l. ontvingen wij het trieste bericht dat Wim van Herpen op 78-jarige leeftijd 
was overleden. 
 
Wim heeft een lange voetbalhistorie binnen Avanti’31. Na een korte periode waarin hij bij 
Schijndel speelde, kwam Wim in 1956 naar Avanti’31. De eerste wedstrijd voor onze club 
speelde hij tegen RKJVV in Den Bosch en met een 4-2 winst voor Avanti  was dat een mooi 
debuut. Wim heeft jaren succesvol in ons 1e elftal gespeeld. Twee gedenkwaardige momenten 
waren de kampioenschappen in 1957 en 1959. In dat laatste seizoen was onze trainer de oud 
PSV-er Berend Scholten. Scholten werkte bij Philips en als beloning voor het kampioenschap 
kreeg elke speler een Philips scheerapparaat. In een interview in de Avantikrant van 2009 
vertelde Wim, dat hij van dat scheerapparaat nooit afstand heeft kunnen doen.  
 
Wim heeft tot 1967 in ons eerste elftal gespeeld en daarna nog tot ver in de 80-er jaren in de 
lagere elftallen en het veteranenelftal.  
Wim was niet alleen een begaafd voetballer, zelf omschreef hij zich als een kopsterke 
middenvelder, maar ook de gezelligheid rond het voetballen heeft hem altijd sterk aan Avanti’31 
gebonden. Bij feestjes  waren Wim en zijn vrouw Betsie (die overigens meestal mee ging kijken 
bij de wedstrijden) dan ook graag van de partij.  
Wim heeft dan ook nooit overwogen om na het afsluiten van zijn actieve carrière zijn 
lidmaatschap van Avanti’31 op te zeggen. Enkele jaren geleden werd Wim nog gehuldigd voor 
zijn 50-jarig jubileum, een gelegenheid waarbij hij de gouden Avanti-speld ontving. 
 
Met het overlijden van Wim is Avanti’31 één van zijn “Helden Van Toen” verloren.  
 
 
Wij wensen Betsie en de verdere familie van Wim veel sterkte toe. 
 
 
 
 
Bestuur sv Avanti’31 
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IN MEMORIAM: GERRIE KASTELIJN 
 
 
Na een lange ziekteperiode is Gerrie Kastelijn maandag 4 februari op 67-jarige leeftijd 
overleden. Het bericht van het overlijden van Gerrie kwam niet onverwacht. Hij was al geruime 
tijd ziek, maar op het moment dat het bericht komt is maakt het toch veel indruk.  
 
Avanti’31 verliest in Gerrie Kastelijn een trouw lid, een erelid! 
 
Op de eerste plaats gaan onze gevoelens uit naar zijn kinderen, zijn kleinkinderen en alle 
overige familieleden. Vooral ook naar degenen die in de laatste periode van zijn leven zo 
bewonderenswaardig voor Gerrie hebben gezorgd. 
Mogen zij allen troost en bemoediging ontvangen om het verlies van Gerrie te kunnen dragen en 
kracht vinden om samen verder te leven. 
 
Al vanaf midden jaren 50 was Gerrie Kastelijn betrokken bij Avanti’31.Vader Antoon Kastelijn zal 
hierbij ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld. Samen met zijn oudere broer Ad was Gerrie 
op jonge leeftijd aan het voetballen geslagen bij Avanti’31, toen nog RKSVA geheten. Met de 
jeugd van Avanti maakte hij in die tijd (1958) de  verre reis naar Valkenburg, naar de voetbalclub 
Walram. Overnacht werd bij de ouders van de tegenstander. Er werden de nodige voetbal-
wedstrijden gespeeld en met een ijsje in de hand ging iedereen op de foto.  
 
In Gerrie’s  hart is altijd een grote en bijzondere plaats ingeruimd geweest voor Avanti. 
Als voetballer, scheidsrechter, elftalbegeleider en vooral in zijn latere levensjaren steeds vaker 
werkzaam  in de Avanti-organisatie. Altijd stond hij voor iedereen klaar.  
Op 26 september 1980 werd Gerrie bij gelegenheid van zijn 25 jaar lidmaatschap onderscheiden 
met de zilveren Avanti-speld. 
 
Midden jaren tachtig trok het 5e seniorenteam van Avanti een weekend lang naar Parijs. De 
organisatie van het weekend lag bij de Commissie HOK, waarbij de K stond voor Kastelijn. 
Ook was Gerrie van de partij bij de reis naar Duitsland. Het was 1988 toen Oranje Europees 
kampioen was geworden. Ter plekke maakte hij grapjes met de Duitse jeugd en vertelde dat hij 
Rinus Michels was, de legendarische trainer van Oranje. 
 
Evenals zijn vader Antoon was Gerrie jarenlang bestuurslid van de Avanti-veteranen. Tot eind 
jaren negentig bleef hij in dat bestuur. 
Ook als veteranenspeler heeft hij steeds volop genoten. Vanaf de rechtervleugel kon hij aardig 
uit de voeten, maar toen langzamerhand de jaren gingen tellen liet een knieblessure hem vaak 
aan de kant. Zet mij maar wissel, was dan zijn opmerking. 
Na afloop van de wedstrijden posteerde Gerrie zich aan het eind van de tafel. Hij regelde de 
drank aan tafel, noteerde de gebruikte consumpties, vroege vertrekkers rekenden bij hem af. 
Aan het eind van de dag was er dan ook nog vaak een fooi voor de ober en het overschot dat 
spaarde hij voor de week erna. Hij zorgde goed voor zijn voetbalkameraden. 
 
Verschillende kampioenschappen heeft Gerrie mee binnengehaald. Na afloop werd er altijd 
nagekaart in de kantine of in het toenmalige clubhuis. De deur in de Lieseindsestraat stond  ook 
vaak open. Eieren bakken met voetbalmaten tot  diep in de nacht.  Zo ging dat in die tijd. 
Of in winterse periodes naar het clubhuis van de Supportersvereniging, waar Adri en Nelleke 
van Alebeek de scepter zwaaiden. Gerrie regelde in die tijd de ‘petossie’ avonden voor de 
veteranen. Avonden die onvergetelijk zijn.  
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Kortom, in de Avanti veteranen heeft Gerrie erg veel energie gestopt. Niets was hem te veel.  
 
De jaarlijkse voetbaltoernooien in Voorthuizen liet Gerrie met zijn Marjan ook nooit voorbijgaan.  
Ook was hij driftig in de weer  in de winterperiode bij de werkzaamheden/verkoop van de 
Kerstbomen. Na afloop vond je Gerrie aan de bar bij clubhuis ’t Venneke, temidden van al zijn 
Avanti-vrienden. 
Bij de vele playbackavonden van de veteranen was hij ook van de partij. Het maakte hem niets 
uit. Werken en gezellig met elkaar bezig zijn, daar hield hij van. Kaartavonden bij Avanti, het 
bierconcert met carnaval bij ‘t Venneke  en de uitstapjes naar de Vrije Teugel. 
Gerrie kon daar volop van genieten. 
 
In de organisatie van Avanti’31 heeft hij steeds zijn draai kunnen vinden. Hij stond open voor 
samenwerking en voor overleg. Je kon een beroep op Gerrie doen, hij was er altijd. Tot het 
laatste moment heeft hij voor Avanti’31 gewerkt. Denk ook hierbij aan zijn activiteiten bij het 
kaarten op de vrijdagavond in de kantine en aan de Avanti-spaarkas. Vanaf het eerste uur,  
25 jaar lang heeft Gerrie het geregeld. 
 
In september 2005 is Gerrie onderscheiden met een gouden Avanti-speld voor 50 jaar 
lidmaatschap. Voor al zijn inzet voor de vereniging werd hij bij die gelegenheid door de 
Algemene Ledenvergadering tot erelid benoemd. 
  
Wat thans overblijft zijn onvergetelijke en dierbare herinneringen aan Gerrie Kastelijn. Te veel 
om op te noemen. In gedachten zal Gerrie voor altijd bij ons blijven. 
 
Kinderen, kleinkinderen en overige familieleden, allen veel sterkte toegewenst. 
 
Gerrie, bedankt voor alles wat je voor Avanti’31 hebt gedaan. 
 
We gaan je missen. 
 
 
 
Bestuur sv Avanti’31 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
 
Het mooie volksfeest genaamd Carnaval is inmiddels weer achter de rug, en ik mag wel zeggen 
dat deze editie voor mij en Astrid wel heel speciaal was. 
Het Prins en Prinses zijn van Oiversland was een ervaring om nooit te vergeten. 
Even heb ik Avanti los moeten laten, maar tijdens deze stille winterperiode was dat geen 
probleem. 
Nu alle feestneuzen weer opgeborgen zijn, wordt het weer tijd voor het spelletje VOETBAL. 
 
Inmiddels hebben, ondanks de slechte gesteldheid van de velden, al enkele teams bij de jeugd 
een start van hun nieuwe voorjaarsreeks gemaakt. 
Ook onze standaardelftallen bij de jeugdafdeling hebben hun eerste competitiewedstrijden 
achter de rug, met goede resultaten. 
Ons 1e elftal heeft enkele oefenwedstrijden op kunstgras kunnen spelen en zo meteen zal 
blijken of ze klaar zijn voor de start van de tweede competitiehelft. 
Bij het verschijnen van deze editie van het clubblad heeft men waarschijnlijk de eerste wedstrijd 
tegen MVC al achter de rug en zijn hopelijk de eerste punten van 2013 binnengehaald. 
 
Vanaf 3 maart a.s. gaan alle seniorenteams werken met het digitale wedstrijdformulier. Het zal 
even wennen zijn voor iedereen, maar na verloop van tijd zal blijken, dat iedereen hierbij gebaat 
is.  
Er zal geen papieren rompslomp meer zijn en natuurlijk zal Avanti zorg dragen voor een goede 
begeleiding hiervan. 
 
Ook een initiatief van onze jeugdafdeling, waar het bestuur voor 100% achter staat, is dat sinds 
enkele weken onze C-junioren de wedstrijden leiden van onze E- en F- pupillen. 
Een heel mooi gebaar van deze jonge leden, waaruit straks misschien nieuwe scheidsrechters 
opstaan, waar wij, of zelfs de KNVB straks, profijt van kunnen gaan hebben. 
Avanti heeft voor deze jonge scheidsrechters in ieder geval een schitterend scheidsrechters-
tenue geregeld, zodat het aan de juiste uitstraling niet zal ontbreken. 
 
Rest mij iedereen de komende periode heel veel succes toe te wensen, en hopelijk zijn we 
onderhand verlost van de barre weersomstandigheden en afgelastingen. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 

Prestatief 
Stefan Kastelijn heeft deze periode evaluatiegesprekken met de mensen van de begeleiding van 
de selectie van het eerste en tweede elftal. In de volgende uitgave van ons clubblad hopen we u 
te vertellen hoe de begeleiding voor het nieuwe seizoen georganiseerd is. Ook de eventuele 
vacatures zullen dan definitief bekend zijn (en hopelijk ook al ingevuld!). 
 
Trainer 2e elftal 
Zoals het er nu uitziet, hebben we binnen onze vereniging geen geschikte kandidaat voor het  
2e elftal. Daarom zijn we onze voelhorens nu aan het uitsteken buiten onze vereniging. Is er 
nieuws, informeren we u uiteraard. Heeft u ambities of tips voor ons, geef dit dan door aan 
Stefan Kastelijn. 
 
Recreatief 
Trainen op donderdag: het kan echt! 
 

Een dringend verzoek aan onze spelers van het 3e t/m 13e elftal! 
 

Kom donderdag naar de training van 19.30 uur. Wij hebben er alles aan gedaan om een trainer 
te hebben. We kunnen zelfs putten uit 3 trainers! De training op de donderdagavond voor 3 t/m 
13 wordt verzorgd door Bertie Havinga. Bij afwezigheid van Bertie zal Rick van den Hoogenhof 
deze voor zijn rekening nemen en is ook Rick verhinderd, dan is Stefan Kastelijn bereid de 
training te verzorgen. Na afloop kan er natuurlijk nagekletst worden in onze gezellige kantine! 

 
Voorbereiding nieuwe seizoen 
Tijdens de laatste bijeenkomst is door John van Boxmeer gevraagd om uiterlijk 1 april a.s. (geen 
grap!) bekend te maken welke spelers en/of leiders doorgaan c.q. overwegen te stoppen. Met 
deze informatie en de spelers, die overkomen vanuit de jeugd, gaan we aan de slag om alle 
teams weer zo volledig mogelijk aan de start te laten verschijnen in september. Het klinkt nog 
ver weg, maar elk seizoen blijkt weer, dat in deze periode al de eerste aanzet hiervoor gegeven 
moet worden. 

 
Vrouwen- en meisjesvoetbal: binnenkort vriendinnendag! 
Wendy van der Heijden (verantwoordelijk binnen de technische commissie voor het vrouwen- en 
meisjesvoetbal) is samen met de jeugdcommissie bezig om in beeld te hebben welke meisjes er 
bij onze club spelen. Alles is erop ingesteld om in het komende seizoen minimaal 1 meisjesteam 
actief te hebben. 
 
In het voorjaar gaan we, in samenwerking met de KNVB, een vriendinnendag organiseren. 
Meisjesvoetbal is in Nederland de snelst groeiende sport en daar past ook bij Avanti ’31 zeker 
één meisjesteam bij. 
 
De datum van de vriendinnendag zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden! 
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Jeugdvoetbal 
Trainers jeugdselectieteams bekend! 
 
Het komend seizoen zijn dit de trainers van de jeugdselectieteams: 
A1 Pieter Fransen 
B1 Jeffrey Creusen 
C1 Henrie van Doornik 
D1 Ron van Heeswijk 
E1 Geert van Heeswijk 
F1 Jelmer Broks  
Selectiekeeperstrainer Frans Brouwers 
 
We hopen in het volgende clubblad bekend te maken hoe de rest van de begeleiding van de 
selectieteams eruit komt te zien. Dat geldt ook de trainers en begeleiding van de niet-
selectieteams. 
 
Marcel Verhoeven zal ondersteuning gaan geven aan Hans van Es en Henk Broks. Zijn 
belangrijkste taak wordt om de trainers van de niet-selectieteams van de A- t/m de  E-teams te 
ondersteunen en helpen. Alles met als doel om met elkaar nog beter te worden, waardoor we 
ook betere voetballers en voetbalsters gaan krijgen. 
 
 
 
Cursussen en themabijeenkomsten 
 
Maandag 25 februari start (of is gestart) de cursus pupillentrainer. 20 cursisten hebben zich 
opgegeven, waarvan maar liefst 8 van onze vereniging. We wensen iedereen veel succes! 
 
Op vrijdag 5 en 19 april organiseren we samen met onze clubcoach bij de KNVB, Joop 
Oosterveld themabijeenkomsten voor onze trainers. Ook trainers en clubs uit onze regio zullen 
hiervoor uitgenodigd worden. Thema van deze 2 avonden is: “Hoe zet ik een juiste structuur 
en een goede organisatie van een training op, waardoor ik het meeste rendement uit de 
training haal?”  
Een zeer interessant thema, waar al onze (jeugd)trainers profijt van zullen hebben.  
 
Geef u dus op voor deze 2 themabijeenkomsten. 
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   Avanti ’31 gaat C spelers inzetten als scheidsrechter bij  
  wedstrijden voor de E en F pupillen.  

 

 
Avanti ‘31 slaat een nieuwe weg in! Om in de toekomst verzekerd te zijn van goede 
scheidsrechters gaat Avanti ’31 alle C-jeugd spelers "warm" maken voor het scheidsrechtersvak. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is dus belangrijk, dat we goede scheidsrechters 
opleiden, zodat we in de toekomst voldoende mensen hebben die met plezier een 
voetbalwedstrijd kunnen leiden. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 
Roy van Steen en Mark van der Heijden zullen als coördinator optreden. Roy en Mark worden 
ondersteund door een aantal begeleiders. Iedere C-speler wordt gevraagd een wedstrijd te 
begeleiden bij een E- of F-wedstrijd. De jeugdscheidsrechter wordt daarbij de gehele 
wedstrijd bijgestaan door een begeleider. De scheidsrechters krijgen ook een tenue, fluitje etc. 
Van te voren wordt uitgelegd waar ze als scheidsrechter op moeten letten en krijgen ze tips hoe 
de wedstrijd te begeleiden. 
 
Na de wedstrijd wordt het kort nabesproken en krijgen de scheidsrechters een consumptiebon. 
De begeleider zal bij de leiders en tegenstanders uitleggen het hoe en waarom. Ook zullen 
begeleiders "optreden" tegen ouders, mocht dit noodzakelijk zijn. 
 
De C-spelers krijgen vooraf een brief mee naar huis, in de brief staat informatie voor de ouders 
en wordt om hun goedkeuring gevraagd. Wij roepen ouders ook op om naar hun zoon of dochter 
te komen kijken wanneer die een wedstrijdje fluit. 
 
16 februari zijn de eerste wedstrijden bij de E- en F-Pupillen geleid door onze C-Junioren.  
Zeer positieve reacties ontvangen we van iedereen. Ook de jeugd zelf is erg enthousiast!  
 
Wilt u meer weten of zou u in de toekomst ook wel begeleider willen worden, neem dan contact 
op met Roy of Mark. Hun telefoonnummers zijn resp. 06-39581766 en 06-13016207. 
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TRAINEN RECREATIEF 

VOETBAL SENIOREN 
 

VANAF NU (WEER) 

ELKE DONDERDAG 

OM 19.30 UUR TRAINING 
 

TRAINERS: 

BERTIE HAVINGA 
RICK V.D. HOOGENHOF of 

STEFAN KASTELIJN 
 

NA AFLOOP 3E HELFT KANTINE 
 

KOMT ALLEN!!! 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
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 vanaf heden weer volop kunnen voetballen!  
 
Carnaval  
Op zaterdagmorgen 9 februari organiseerde het AJAC een carnavalsochtend in de 
kantine van Avanti voor de E-, en F-pupillen. De E- en F-pupillen hebben in carnavalsoutfit 
onderling gevoetbald en verder nog cupcakes gebakken en versierd. Het was een 
geslaagde ochtend! 
 
Horrornight 
Zoals al eerder vermeld op de website is de Horrornight voor de D-pupillen verzet. De 
nieuwe datum voor deze activiteit is vrijdag 1 maart van 18.30 uur tot ca. 21.30 uur. Indien 
je nog niet bent aangemeld, kun je nog (snel) opgeven via een mail naar hairzz@home.nl of 
bel naar 06-54231776. 
 
Begeleidingsavonden jeugdtrainers 
Op de vrijdagavonden 5 en 19 april worden er trainingsavonden voor alle jeugdtrainers 
georganiseerd in samenwerking met onze clubcoach Joop Oosterveld van de KNVB en 
onze jeugdcoördinatoren Hans van Es en Henk Broks.  
Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar! 
 
Cursus Pupillentrainer bij Avanti’31 
Op maandagavond 25 februari start bij Avanti een cursus Pupillentrainer in 
samenwerking met de KNVB. Er zullen 8 jeugdtrainers van Avanti aan deze cursus 
deelnemen. Allemaal veel plezier & succes!  
 
Data toernooien  
De data voor de thuistoernooien zijn bekend: 
  

 Zaterdag 11 mei   F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag)  

 Zaterdag 25 mei   D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag)  

 Zaterdag 1 en zondag 2 juni Duke’s Trophy  
 
 
Wedstrijdverslagen  
Wil je ook graag jouw verslag op de website van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan je verslag in een Word-bestand naar website@avanti31.nl.  
Het verslag zal vervolgens op de site worden geplaatst (foto’s zijn ook welkom).  
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!!!!!! 
 
 
Het was vandaag weer zeer rustig op ons sportpark, omdat ook vandaag weer vele 
jeugdwedstrijden moesten worden afgelast in verband met de toestand van de velden. 
Gelukkig zagen wij, al diep in de namiddag,  in de verte een jonge knul lopen, en later bleek dat 
het onze Roel was. 
Roel is momenteel jeugd speler van een 1e divisie club. Hier kan hij zijn voetbal kwaliteiten (die 
hij  onbetwist in huis heeft ) volop ten toon spreiden, en wie weet wat er uiteindelijk in de 
toekomst nog meer uit komt.  Wij wachten een en ander met spanning af. 
 
 
         Mag ik mij even voorstellen : 
 
 
  Ik ben :      Roel Kappen   
  Ik ben        11  jaar 
  School   :       Kwekkeveld 
   
 
 
 
1. Ik voetbal in :        D – 2  van FC Den Bosch ( ja Lis, 
         ik kon er niet onder uit) 
        Lis is nu eenmaal geen supporter  
        van FC Den Bosch.  
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:           toen ik  5  jaar was 
 
3. In welk team kwam je toen     ik kwam toen bij de mini’s   
    Wie was toen jouw trainer/leider:   Opa  Toon 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen: je mag bij voetbal zo hard je kan 

tegen de bal trappen                                                  
dat heeft bij ons thuis al heel veel 
ramen gekost 

 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:                  links buiten of links half 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                                        P.S.V. 
      van welke voetballer ben jij een grote fan:            Jeremain  Lens 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:                       ja van deze tijd en hardcore  
 
8. Naar welke programma’s kijk je het meest op tv:      naar eredivisie live, Nickelodeon en  

Slan t.v.                          
                                               
9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden op tv: alle voetbalwedstrijden 
 



 

 12 

10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
wat je bij Avanti hebt meegemaakt:                        het winnen van de district beker en 

de kampioenschappen van de F- 5 
en de  E-1  

11. Heb je ook vriendjes/ vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                                                 Sophie, Toon, Jelle, Wesley, Tim en 
        Jason (je ziet,nog genoeg vrienden 
         bij Avanti) 
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:                                   ik vind nog steeds alles leuk bij 

Avanti 
 
13. Wat vind je minder leuk bij Avanti :                       alles is goed bij Avanti 
 
14. Waar heb je tijdens een  

wedstrijd een hekel aan:                                            als de scheids niet goed fluit  
 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd 
       wel eens heel boos maken:                                        jazeker, als het niet lekker loopt 
                                                                                                   
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:                                                       ja zeker        
       en wanneer/waarom :                                                als ik mijn zin niet krijg 
 
18.  Wat doe jij het liefste op de computer:                     You Tube en Hyves 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 

worden volgens jou:                                                   meer kunstgras velden 
 
20. Wordt  Avanti 1 dit seizoen kampioen:                  ik denk van niet maar hoop van wel 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
       van Nederland:                                                           P.S.V. 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: ik denk het niet 
 
23. Heb je nog meer familieleden die aan 
       voetbal doen :                                                   mijn opa is voorzitter geweest van 
        BMC en een neefje van mij voetbalt  
        bij Nulandia  

(zijn vader Peter heeft ook bij 
Avanti gevoetbald) 

 
24. Wat wil je later worden:                                              stratenmaker en/of prof voetballer 
 
25. Ken jij, behalve je eigen leiders, nog meer 
       mensen bij Avanti, die zich inzetten voor de 
       jeugd, en noem er (buiten mij) eens 5 op:  Mark, Marcel, Geert, Ron en Sjef 
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26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:                                          gewoon je best blijven doen op 

voetbal, dan komt alles goed 
 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking:                nee, niks meer 
 
 
 
 
 
Roel,  bedankt voor dit leuke gesprekje en blijf je best doen. Wij hopen dat je vooral veel plezier 
houdt in het voetbal, en heel veel succes bij de F.C.    
  
 
 
Jo Toelen 
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OPROEP AAN ALLE PUPILLEN-OUDERS 

   
 
 
Nu het al weer bijna maart is, zullen de weersomstandigheden langzaam beter aan het worden 
zijn. Dit weerhoudt mij er niet van om deze brief naar het Avanti clubblad te mailen.  
Reden hiervan is de ergernis die gedurende de winterperiode elk jaar weer terugkomt. 
 
We komen net van de vrijdagavondtraining terug, en de kinderen hebben zich goed vermaakt 
met een partijtje 4 tegen 4. Lekker nat van de regen en slidings die gemaakt zijn op het 
kunstgrasveld rijden we naar huis, om vervolgens na een warme douche de verhalen aan te 
horen van wie mijn dochter de bal af kon pakken, en welk team er had gewonnen. Helemaal 
trots, omdat onze mini een paar jongens van F4, F5 en F6 de bal had afgepakt. Ja, want ze 
hadden 4 tegen 4 gedaan met maar liefst vier teams. Dus voor de goede rekenaars, er waren  
8 kinderen van de 38 op de lijst staande spelers (en dan zijn de nog niet ingeschreven mini’s 
niet eens meegeteld).  
De reden voor de matige opkomst zal wederom wel weer de regen zijn. 
 
Het trieste van heel het verhaal is, dat er op deze avond wél vijf trainers vrijwillig aanwezig zijn. 
Bewondering heb ik keer op keer voor het enthousiasme dat deze mensen toch weer op de 
kinderen weten over te brengen. Als je het dan over de lage opkomst hebt, krijg je dingen te 
horen als: het zijn altijd dezelfden en je kunt niemand verplichten.  
Nee, verplichten kun je het inderdaad niet, en je kunt altijd een keer verhinderd zijn, maar 
bedenk wel, dat we een club van vrijwilligers zijn. 
Als je vanwege de kou dan wel een regenbui besluit dat je kind (die er overigens niets van voelt 
als je hem/haar goed aankleedt) niet hoeft te gaan trainen, denk dan eens na over het feit dat er 
wel mensen zijn die op dit moment ook in de kou en regen klaar staan om uw  kind te trainen.  
 
Maar mijn ervaring leert dat het niet de kinderen zijn, die last van het weer hebben, maar de 
ouders die toch ook in de dug-out, of met een paraplu, de training kunnen bekijken. 
Laten we genieten van het feit dat onze kinderen lekker hun ei kwijt kunnen in een sport die ze 
leuk vinden (ook al is het geen 20 graden). Binnen bij de kachel achter de computer of tv wordt 
tegenwoordig toch al genoeg tijd versleten.   
 
Tenslotte wil ik met woorden eindigen die ik als pupil van Pietje Brus al te horen kreeg: 
 
MANNEN, GE SMELT NIE VAN EEN BIETJE WOATER 
 
 
 
Schijndel, 1 februari 2013  
 
Een ouder met een paraplu en een warme jas 
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VRAAG: 
Hoeveel kennis hebben jullie van de voetbal 

spelregels? 

en 

worden jullie de nieuwe 

JEUGDSPELREGEL 

KAMPIOEN 2013? 
De Avanti ’31 voorronde wordt op vrijdag 8 maart gehouden in 

de kantine. Je neemt het met je vrienden uit je elftal dan op  

tegen jeugdspelers van andere Avanti ’31 teams! 
 

De kampioen van de districtsfinale gaat op uitnodiging van de 

KNVB naar een wedstrijd van het NEDERLANDS ELFTAL!! 

 

Meedoen?? 
Een team bestaat uit 4 deelnemers, plus een reservespeler. 

Jij en je vrienden/vriendinnen kunnen meedoen als jullie 

voetballen in een jeugdcompetitie van de KNVB en je leeftijd 

is 12 jaar of ouder. 

 

Aanmelden kan via jullie eigen voetbalclub bij 

Roy van der Steen of Mark van der Heijden 
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              Supportersvereniging  
 

           
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Supportersvereniging sv Avanti’31 

 
Deze werd gehouden op vrijdag 25 januari 2013 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 52 leden van de supportersvereniging aanwezig (inclusief de bestuursleden). 
 
Opening. 
Voorzitter Gerard van Houtum heet iedereen van harte welkom op de 48e jaarvergadering van 
de Supportersvereniging in het bijzonder de aanwezige ereleden. 
 
We staan even stil bij het overlijden van enkele leden van de supportersvereniging in 2012: 
Kees Portegijs overleed op 31 januari 2012 en Frans Schuurbiers overleed op 17 april 2012. 
Ook gaan onze gedachten uit naar de overledenen binnen sv Avanti’31. 
 
Notulen vorige jaarvergadering. 
De notulen van de vorige jaarvergadering, welke werd gehouden op vrijdag 20 januari 2012, zijn 
voor de vergadering verstrekt. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen. 
De volgende leden hebben zich afgemeld voor de jaarvergadering: 
Ben vd Mosselaer, Jo van Kessel, Ruud Cromsigt,  Rens Verhagen, Harry Cromsigt, Pieter 
Lucius, Stef Smits, Michel van der Heijden, Anton Schellekens, Yvonne van Lieshout en Ad van 
Duijnhoven. 
 
Er volgen nog enkele mededelingen van de voorzitter: 
Alle activiteiten die de supportersvereniging in 2012 heeft georganiseerd zullen ook in 2013 
weer voorbij komen. 

 Dit jaar zijn, zoals vorig jaar in de jaarvergadering was afgesproken, de uitnodigingen 
schriftelijk verstuurd. Volgend jaar zal de uitnodiging via de website, het tv-circuit in de 
kantine, de Avanti krant en via een mail naar de leden verspreid worden. Vandaar ook de 
vraag op de uitnodiging van dit jaar, om allen uw email adres door te geven aan de 
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supportersvereniging. Degenen die een schriftelijke uitnodiging willen volgend jaar, kunnen 
dit aangeven. 

 In het jaarverslag van de secretaris komen alle activiteiten van het afgelopen jaar nog ter 
sprake. De uitreiking van de sportiviteitsprijs zal plaatsvinden op 10 mei 2013. Er zal weer 
gezocht worden naar een bekende voetballer voor de uitreiking van de prijzen. De 
supportersvereniging zal deze uitreiking indien mogelijk  gebruiken om aandacht te vragen 
voor meer RESPECT voor elkaar op en rond de voetbalvelden. 

 Ook zullen we in 2013 weer doorgaan met de bekende activiteiten, zoals periodetitel, man of 
the match, pupil van de week, het programmaboekje en de lotenverkoop op zondagmiddag  
En natuurlijk de dropping. Laatste wellicht in een andere opzet. 

 De inkomsten uit de LOS TV Bingo zijn afgelopen jaar wat teruggelopen. Crisis? Toch is de 
start in 2013 weer hoopvol en gaan we hiermee door. 

 De supportersvereniging heeft afgelopen jaar de jeugdzeskamp financieel mede 
ondersteund. Wij hopen dat deze traditie wordt voortgezet, zodat deze net als de Grote 
Zeskamp, voor jaren op de agenda komt te staan. Misschien iets om op te nemen in het 
feestprogramma van het 50-jarig bestaan van de supportersvereniging. Een speciaal woord 
van dank aan de Zeskamp-organisatie, die ook de jeugdzeskamp tot in de puntjes heeft 
geregeld. 

 Ook heeft de supportersvereniging zich naast deze activiteiten op ander gebied laten gelden: 
de tribune heeft een metamorfose ondergaan, hiervoor heeft de supportersvereniging een 
belangrijke financiële bijdrage geleverd.  

 Verder heeft de supportersvereniging 2 lichtgewicht verplaatsbare doelen aangeschaft voor 
Avanti en twee monitoren aangeschaft in de kantine, die moeten gaan zorgen voor actuele 
berichtgeving, maar ook kunnen zorgen voor extra reclame. 

 
In 2014 bestaat de supportersvereniging 50 jaar. Er is een commissie geformeerd die zich bezig 
gaat houden met de voorbereidingen van dit jubileumjaar. 
 
Jaarverslag secretaris. 
Fons leest het jaarverslag over het jaar 2012 voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
Gerard bedankt Fons voor het gedane werk in het afgelopen jaar. 
 
Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Marcel Verhoeven, Ruud Cromsigt en Rens Verhagen. Reserve was Piet van Vorstenbosch. 
De financiële administratie werd op 16 januari 2012 ingezien en akkoord bevonden. De 
commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie op zeer overzichtelijke wijze was 
bijgehouden en ze verleent dan ook decharge aan de penningmeester. 
 
Financieel overzicht 2012 en begroting 2013. 
Theo Schuurmans doet verslag van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2012. Tevens leest 
hij de begroting voor 2013 voor. 
Gerard bedankt Theo voor zijn werk het afgelopen jaar. 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend in het bestuur zijn Hans van Roij en Theo Schuurmans. Zij allen stellen zich weer 
herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. 
Jan Hellings en Noud Bouwmans worden bereid gevonden om als stembureau te fungeren. 
Het aantal uitgebrachte stemmen is: 52. 
Hans en Theo krijgen alle 52 uitgebrachte stemmen.  
Dit betekent dat beide bestuursleden weer voor een periode van 3 jaar zijn gekozen. 
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Benoeming nieuwe kascommissie. 
Rens Verhagen en Ruud Cromsigt hebben  er 3 jaar opzitten in de kascommissie en moeten dit 
jaar aftreden. Gerard bedankt Rens en Ruud voor de bereidwilligheid om zitting te nemen in de 
kascommissie. 
Marcel Verhoeven is bereid om komend jaar samen met Piet van Vorstenbosch en Tjerk Prince 
de kascommissie te vormen.  Kelvin Klemans zal komend jaar de reserve zijn. 
 
Rondvraag. 
Bert van Uden bedankt voor de hulp bij de organisatie van de dropping en geeft aan om goed na 
te denken, hoe we dit jaar de dropping/puzzeltocht willen gaan organiseren. Gerard geeft aan 
dat we dit zeker zullen doen en de supportersvereniging hoopt om ook dit jaar weer gebruik te 
mogen maken van de diensten van Bert. 
 
Jack Brus feliciteert Hans en Theo met hun herverkiezing in het bestuur. Verder dankt hij 
namens het bestuur van sv Avanti’31 voor de samenwerking. De supportersvereniging staat 
altijd klaar, de verplaatsbare goals en wat er richting de selectie allemaal gedaan wordt. SV 
Avanti’31 is hier heel dankbaar voor en hoopt dat we in de toekomst op dezelfde voet doorgaan. 
Verder zegt Jack dat er ook binnen het bestuur is gesproken over RESPECT binnen het voetbal. 
Er is een commissie gevormd en de gedachte is er om iets bij de eerste thuiswedstrijd van het 
1e elftal te gaan doen. Sv Avanti’31 zal hier samen met de supportersvereniging nog op 
terugkomen. 
 
Huldiging jubilarissen. 
In ons ledenbestand zijn er 5 leden 25 jaar lid van de supportersvereniging:  Harold van den 
Broek, Willie van Kasteren, Ad Mathijssen, Mari Verhagen en Paul van der Bruggen. Zij allen 
worden hiervoor gehuldigd. 
 
Hierna wordt de “supporter van het jaar 2012” bekend gemaakt. 
Deze keer voor de 26e maal. De eer viel te beurt aan Astrid Brus. Als blijk van waardering 
ontvangt Astrid een pen met inscriptie,  een bos bloemen, een shawl en een paraplu.  
 
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. 
 
 
Fons Heestermans. 
Secretaris Supportersvereniging sv Avanti’31. 
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              Supportersvereniging  
 

 
 
  Secretariaat :   F. Heestermans    

Papaverstraat  36  

5482  MD  Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de supportersvereniging s.v. Avanti ’31, 
 
 
Zoals reeds werd aangegeven in de jaarvergadering zullen we vanaf volgend jaar de 
uitnodigingen, maar ook overige correspondentie, zoveel mogelijk per email versturen en via de 
website bekend maken. 
 
In de uitnodiging voor de jaarvergadering hebben we verzocht om je email-adres aan ons door 
te geven. 
Helaas hebben nog maar weinigen aan dit verzoek gehoor gegeven. 
 
Wij verzoeken jullie daarom om alsnog je email-adres te mailen naar  :  
 
 

   supportersvereniging@avanti31.nl 
 
 

         Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking ! 
 
 
 
 

 
         Supportersvereniging sv Avanti’31 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:supportersvereniging@avanti31.nl
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              Supportersvereniging  
 

 

Tijdens de jaarvergadering van supportersvereniging sv Avanti'31 is 
Astrid Brus gekozen tot "Supporter van het jaar 2012" 

Zoals voorzitter Gerard van Houtum mooi memoreerde is Astrid altijd in 
positieve zin te vinden op Sportpark de Molenheide, zowel bij de 
verrichtingen van haar beide zoons in respectievelijk A1 en het 1ste 
elftal, als bij de nevenactiviteiten die worden georganiseerd door sv 
Avanti'31, zoals de wekelijkse kaartavonden, dropping enz. enz..  
 
Deze prijs wordt sinds 1986 uitgereikt tijdens de jaarvergadering van 
onze supportersvereniging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werden er een 5-tal leden gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap van onze 
supportersvereniging, te weten Harold v/d Broek, Mari Verhagen, Ad Mathijssen, 
Willie van Kasteren en last but not least Paul van der Bruggen, die tevens deel uitmaakt van het 
bestuur van supportersvereniging sv Avanti'31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf deze plaats iedereen nogmaals "Van harte gefeliciteerd" 
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VERJAARDAGEN IN MAART 
 
 

 
01 maart Ad v. Kampen 
  Kaj de Visser 
  Pieter Dibbets 
02 maart Brian v. Osch 
03 maart Joeri Strik 
04 maart Marie v. Dijk 
  Bjorn Swartjes 
  Jelle Arts 
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 
  Bas v.d. Spoel 
  Kevin v.d. Aa 
09 maart Luuk Olijslagers 
  Rob Schuurmans 
10 maart Niels v. Zoggel 
  Teun Goossens 
  Wesley Kluijtmans 
  Guus v. Boldrik 
11 maart Harm v. Geffen 
  Rutger Timmer 
13 maart Patrick Beekmans 
  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 
  Petro Vos 
19 maart Michael Tavares 
  Nidal Ali 
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 
  Cas v. Son 
24 maart Justin Heukers 
25 maart Nick v. Kasteren 
  Maik v. Roy 
26 maart Ruben Gomes 
27 maart Bart Schepens 
29 maart Mees v.d. Heijden 
  Kees Vorstenbosch 
  Haris Karaosmanovic 
30 maart Danny Beekmans 
31 maart Tonnie Kastelijn 
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LEDEN MUTATIES 
 
 
 

 
 
 

nieuwe leden 
knvb nr naam adres geb. datum 

PSGH62R Dominique Ernst Madeliefstraat 28 1-11-2000 

FZTW587 Jelle Arts Mouterij 28 4-3-1997 

 

 

 

 

 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

BXVH06L Joan van Loon 26-5-1962 

PLNC293 Lucas Hobbelen 10-5-2006 

BXVX87S Gerry Kastelijn 6-9-1945 overleden 

 

 



 

 23 

 
JEUGD-ZESKAMP 2013 

 
 

Sportvrienden en inwoners van Schijndel 
 
 

 
Na het grote succes van afgelopen jaar wordt dit jaar op zaterdag 18 mei voor de derde keer de 
jeugdzeskamp georganiseerd.  
Iedereen kan gratis meedoen en meedingen naar de felbegeerde hoofdprijs. Daarnaast krijgen 
alle deelnemers een mooie herinnering. 
 
Het winnen van de hoofdprijs is de uitdaging, het meedoen het plezier!  
We zouden het dan ook leuk vinden als je met jouw team meedoet. 
 Dat team van minimaal 10 personen kan bestaan uit sportvrienden, schoolvrienden, 
buurtgenoten of familieleden. 
 
Belangrijk is wel dat je minimaal 6, en maximaal 16 jaar oud bent.  
Ook dient een team-captain 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 je met meer 
spelers aan te melden, bijvoorbeeld 14 of 16. Zodat je kunt rouleren en je je eigen team kunt 
aanmoedigen. 
 
 
Voor meer informatie en aanmelden kijk op http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/  
 
Mochten er vragen zijn vernemen wij dat graag. 
 
Graag verwelkomen wij jouw team op zaterdag 18 mei ! 
 
 
 
 
 
Commissie Jeugdzeskamp Schijndel 

 

http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 
Naam      Joep van Vorstenbosch  
      
Leeftijd     17       
 
Woonplaats     Schijndel  
 
In het dagelijks leven    Scholier in VWO 6     
 
Elftal      Speler: A1 Trainer: D3   
 
Positie      Spits  
 
Hoe lang voetbal je al?  Vanaf de F’jes, dit is mijn 11e jaar als ik het goed 

heb.  
 
In het veld heb ik een hekel aan  Zeurende tegenstanders  
 
Zou graag willen voetballen met  Mario Balotelli 
Waarom:     Dan moet je wel non-stop aan het lachen zijn 
        
Waar zou meer aandacht aan besteed   
moeten worden bij Avanti’31 ?  De koude douches in de winter  
         
Andere hobby’s?    Van alles  
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Dat we erg goed bezig zijn dit jaar.  
        
Maak me wakker voor  Liever voor niks, maar als het moet voor een 

broodje pindakaas met suiker   
 

Nooit meer     Mijn arm breken     
 
Met een miljoen ga ik   Super onnodige dingen kopen omdat het dan 

gewoon kan.  
    

Toekomstplannen    Die heb ik nog niet.  
       . 
Hoe ver ga je komen met je team  We gaan minimaal een periode pakken. 
 
Antwoord op de vraag van degene   Het eerste wat ik deze week doe is een wekker  
die jou de balpen heeft doorgegeven halen  
        
Heb je een vraag aan degene die   Hoe was het om de arabier te doen na je goal? 
van jou de balpen krijgt ?  
      
Aan wie speel jij de balpen door?  Berend Arts 
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Deze keer hebben we een man benaderd die een echte bierkenner is. Sterker nog, hij is een 
van de oprichters van Sint Servatummus. Hij is inmiddels 52 jaar actief lid van Avanti. Als 
voetballer een rots in de branding in de verdediging. We hebben een leuk gesprek gehad 
met: 
 

HENK VAN DEN EKART 
     
Henk is 61 jaar en getrouwd met Rietje van Esch. Ze hebben 4 kinderen: Marien 32 jaar, 
Joris 28 jaar, Carlijn 24 jaar en Rick 22 jaar. Henk is geboren in het Spierkesbos in Schijndel 
en maakte deel uit van een groot gezin. Hij had 5 broers en 3 zussen. Behalve zijn zus 
Marianne hebben ze allemaal bij Avanti gevoetbald.  
 
Na de lagere school is Henk naar de H.B.S. gegaan.  
“En dat was geen succes. Na drie jaar zat ik op de LTS. Ik werkte liever met mijn handen. In 
die tijd had je maar twee richtingen: metaal en hout. Ik ben na de LTS bij Harrie Immens 
gaan werken. Toen ik wat ouder en wijzer was, besefte ik dat je er toch wel iets voor moest 
doen als je wat wilde bereiken. Ik heb 10 jaar lang studies gevolgd zoals CV technicus, 
gasdiploma en middenstandsdiploma.” 
Wij kennen Henk natuurlijk allemaal van de firma EkaVorst. 
“In 1976 heb ik de stap gezet om met Ad Vorstenbosch het bedrijf EKAVORST op te starten. 
De langste tijd hebben we met tweeën gewerkt en hebben we geen personeel in dienst 
gehad. Het voordeel is dat we met zijn tweeën goed te werken hebben en geen last hebben 
van de huidige recessie.” 
 
Zoals we in de aanhef al vermeldden, is Henk inmiddels 52 jaar lid van Avanti. 
“Op mijn 9e ben ik gaan voetballen bij Avanti. Niet achter de jongensschool, want dat kon in 
die tijd nog niet, maar op de plek waar nu het zwembad staat. En waar nu de tribune staat, 
stond vroeger de kantine. Dat weten denk ik niet veel mensen meer. Destijds moesten we 
ons in Mariaheide nog wassen in een teil met water en vervolgens gingen we met de fiets 
naar huis. Ook moesten we wel eens een wedstrijd stilleggen, omdat een boer met paard en 
kar het veld over moest. Kun je je nu niet meer voorstellen natuurlijk.  
Ik ben wel begonnen met Pietje Brus en toen Pietje trouwde heb ik nog in de erehaag 
gestaan met andere ploeggenootjes. Piet was een mooie in die tijd. Hij regelde dat wij 
moesten voetballen in Berlicum en Piet ging dan “naar de meid” in Berlicum  en liet het 
leiderschap over aan zijn collega leider. Als we dan gevoetbald hadden, gingen we met de 
fiets terug en haalden we Pietje op bij zijn vriendin.” 
 
Nu Henk zo lang voetbalt zullen er niet veel generatiegenoten nog actief zijn op het 
voetbalveld, veronderstelden wij. 
“Dat valt eigenlijk nog wel mee. Bert van Alebeek en  Harrie Cromsigt voetballen nog. Verder 
stond ik toen bij de gebroeders Van Grinsven en Henk Cilissen. We hadden in die tijd niet 
veel elftallen en speelden nog het ouderwetse 3-2-5 systeem, met een echte links- en 
rechtsbuiten. Ik stond meestal wel in de standaardelftallen en stond vroeger in de spits. 
Daarna heb ik nog een tijd op het middenveld gevoetbald met Jan Bijsterbosch en de laatste 
jaren sta ik in de achterhoede.  
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Ik ben één keer geblesseerd geweest. Op het husseltoernooi brak ik in een duel met Joop 
van Lanen mijn pols. In het ziekenhuis is die gezet en daarna ben ik weer snel naar Avanti 
gegaan om het einde van het toernooi in de kantine mee te maken. 
 Als ik mezelf moet omschrijven, dan denk ik dat ik me goed opstel, kopsterk ben en niet snel 
aan de kant ga.” 
Als je zo lang voetbalt dan zou je eigenlijk toch vaak kampioen moeten zijn geworden, leek 
ons. 
“Bij de junioren ben ik nooit kampioen geweest, maar dat heb ik bij de senioren wel 
ingehaald. Ik ben daar verschillende keren kampioen geweest en dat hebben we altijd op 
een goede manier gevierd. Ik heb 15 jaar in het 3e van Avanti gevoetbald, samen met Grard 
Bijsterbosch, Gerrie Kastelijn, Gijs Russens en Jo van Uden. Samen met Grard Bijsterbosch 
stond ik in een achterhoede met Jan Baijens en Marie Voets, zeg maar gerust een  
“stevige”achterhoede. Grard Bijsterbosch zei altijd tegen mij: laat maar zien dat je er bent. 
We trainden in die tijd twee keer in de week en werden met het derde kampioen. We vierden 
dat kampioenschap toen bij Tijn Persoons en Ad van Alebeek, Ik kan wel zeggen dat ik in het 
derde een generatie voorbij heb zien komen. Toen ik 33 jaar was, ben ik in het 5e gaan 
voetballen. Daarna heb ik in verschillende elftallen gevoetbald met o.a. Toon van Houtum, 
Henk Cilissen en Cor Mooy.  Jan Dortmans, Mies van Engeland en Toon van de Mee waren  
in die tijd leiders van mijn elftal. Verschillende keren ben ik toen nog kampioen geworden.“ 
 
De laatste jaren is Henk actief in de zaterdagmiddagcompetitie van de veteranen. 
“Sinds 12 jaar voetbal ik bij de veteranen op zaterdag. Verschillende spelers wilden destijds 
niet meer op zondag voetballen en wilden toen stoppen. Na overleg met Jan van Houtum 
hebben we toen een elftal geformeerd en zijn in de zaterdagcompetitie gaan voetballen.  
Er wordt geen stand bijgehouden door de KNVB en er worden geen wedstrijden ingehaald 
die afgelast worden. Als ik zo terugkijk naar al die jaren dat ik als voetballer actief ben 
geweest binnen Avanti, dan heb ik een hele mooie tijd gehad waar ik best wel trots op ben. 
Ik wil eigenlijk nog steeds niet stoppen omdat ik er nog veel plezier in heb. Ik kijk van jaar tot 
jaar en zie wel wanneer mijn laatste wedstrijd is.” 
 
Buiten Avanti was  Henk ook nog actief in het “wild voetbal”.  
“Ik heb jaren bij het Hermalen gevoetbald en dat mocht niet in die tijd. Het bestuur was er 
faliekant op tegen. Toen het bestuur een keer kwam controleren, dook Cor Mooij een sloot 
in. Toen andere spelers begonnen te roepen waar Cor was gebleven, was hij snel ontdekt en 
werd hij door Avanti geschorst en miste toen de kampioenswedstrijd.” 
 
Een van de grote hobby’s van Henk is Sint Servattumus. 
“Dat is inderdaad een uit de hand gelopen hobby. We hebben een stichting in het leven 
geroepen waar Toon van der Heijden, mijn broer Carly en ikzelf in zitten vanaf 1997. Carly 
zat in die tijd op de HAS en maakte een keteltje bier, waarop Toon van der Heijden aansloot. 
Inmiddels maken we 80 tot 90.000 liter bier per jaar. Ons bier wordt in heel Nederland  
verkocht. Ik vind het ook mooi dat we elk jaar een druk bezochte Open Dag hebben in de 
Ericastraat, waar het bedrijf staat. 
Verder speel ik in carnavalsclub ‘t Overschotje en daar ben ik met de carnaval 5 dagen mee 
op pad. 
Verder is mijn hobby wandelen. Ik heb inmiddels 7 maal de vierdaagse gelopen en 6 maal de 
Kennedymars, waarbij ik 80 km in ongeveer 15 uur loop. 
Ook heb ik veel gevist met Gerrie Kastelijn en Ben van Wanrooij. Gerrie heeft een keer een 
snoek gevangen die zelf het leefnet was ingezwommen en een andere keer sloeg hij een 
eend aan de haak. Jammer genoeg heb ik momenteel weinig tijd om te vissen. 
 
Aan Rietje vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Henk. 
Volgens Rietje heeft Henk eigenlijk alleen maar goede eigenschappen. Een mindere 
eigenschap noemt zij dat Henk nooit naar huis kan, maar daar heeft Rietje zelf ook last van, 
dus dat “botst” nooit. 
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Hierop stelden we Henk nog wat vragen: 
 
Waar erger je je aan     Oneerlijkheid 

Als je het voor het zeggen had in 
Nederland, dan     Belastingen niet verhogen 

Welke actualiteit grijpt je momenteel aan  Dood van de grensrechter in Almere 

Naar welke internetsites surf je het meest  Zakelijke sites 

Auto       Opel Vivaro 

Beste trainer      Van Marwijk 

Stad       Parijs 

Jeugdidool      Faas Wilkes en Gento 

Moeilijkste beslissing ooit    stoppen 

Makkelijkste beslissing ooit    Met Rietje trouwen 

Onderschatte voetballer    Clarence Seedorf 

Hoogtepunt      Geboorte kinderen 

Dieptepunt      Overlijden van mijn moeder, vader, broer   

      en zus 

Politieke voorkeur     geen 

Tijdschriften      Lees ik niet 

Televisie      Discovery en sport 

Beste muziek      ’t Overschotje 

Beste film      Ben Hur 

Beste boek      Diverse boeken van Konsalik 

Eten       Boerenkool en rookworst 

Drank       Bier 

Acteur Clint Eastwood en John Wayne 

Vakantie Schotland en Ierland 

Met wie zou je graag een avondje stappen Maakt mij niet uit met wie 

Welke club en speler heeft je voorkeur in de Eredivisie Feyenoord, geen voorkeur 
 voor speler 

Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV Jan van Halst 

 
Henk, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog een tijd als actief voetballer aanwezig zult 
zijn op onze voetbalvelden. 

 
 
     Noud Bouwmans 

Frans van Rozendaal
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…. 
 

 
 
 In de afgelopen perioden werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
Dinsdag 29 januari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Henk Kanters (22). 
Beide spelers konden op deze avond hun niveau maar moeilijk halen. Hierdoor ontstond er 
geen goede, maar wel een spannende wedstrijd. Henk wist halverwege de wedstrijd een 
mooie serie van 8 te maken waardoor hij een beslissende kloof wist te slaan. Hij won de 
partij dan ook,maar gebruikte hier 27 beurten voor waardoor het gemiddelde uitkwam op 
0.81. Cor, die bleef steken op 38 caramboles, kwam uit op 1.40. 
 
De volgende partij ging tussen Cor Mooy (36) en Jos v. Heeswijk (70). In deze wedstrijd was 
Jos de sterkste van de twee. Ondanks dat ook hij niet tot zijn beste spel kwam wist hij de 
wedstrijd eenvoudig naar zijn hand te zetten. Zonder grote series wist Jos de partij in  
24 beurten te beslissen en is met deze overwinning wel heel dicht bij het kampioenschap 
gekomen. Jos kwam uit op een gemiddelde van 2.92. Cor, die niet verder kwam dan  
19 caramboles, kwam uit op 0.79. 
 
De laatste partij van deze avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (30) en Mari Pennings 
(34). Mari, die nog een kleine kans op het kampioenschap had, zou deze wedstrijd moeten 
winnen om niet op een onoverkomelijke achterstand te komen. Waarschijnlijk was de 
spanning voor Mari te groot, want hij kon geen enkel moment zijn hoge rangschikking waar 
maken. Bert speelde daarentegen zeer ontspannen en wist met de hoogste serie van de 
avond (12) de wedstrijd in slechts 17 beurten winnend af te sluiten. Mari bleef teleurgesteld 
steken op slechts 20 caramboles en behaalde daarmee een gemiddelde van 1.17. Bert 
kwam uit op 1.76. 
 
 
Dinsdag 5 februari 
 
 Als eerste kwamen op deze avond Bert v.d.Greef (30) en Henk Kanters (22) aan de tafel. 
Henk, die in deze competitie erg wisselvallig speelt en naast zeer goede ook mindere 
wedstrijden speelt, begon erg goed aan de partij. Met weinig poedels en enig geluk wist hij al 
snel een mooie voorsprong te nemen. Bert daarentegen kon niet in zijn ritme komen, 
waardoor de achterstand alleen maar groeide. 
Halverwege de strijd stokte het ritme van Henk enigszins, maar deze inzinking was van te 
korte duur om Bert de kans te geven de wedstrijd nog te keren. Henk won de partij in slechts 
14 beurten en behaalde naast een mooi gemiddelde van 1.57 ook nog 2 bonuspunten. Bert, 
die in deze wedstrijd niet verder kwam dan 14 caramboles, behaalde een gemiddelde van 1. 
 
De tweede en laatste wedstrijd van de dag werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Bert 
v. Uden (42). Laatstgenoemde nam vanaf het begin het initiatief en wist met enkele mooie 
beurten direct al een voorsprong te nemen. Het moet gezegd worden dat bij Bert v. Alebeek 
alles wat mis kon gaan ook inderdaad mis ging. Beide spelers konden i.v.m. het 
kampioenschap ontspannen spelen. Dit leidde er toe dat het spel niet altijd even serieus 
werd gespeeld en enkele makkelijke ballen werden dan ook gemist. Hierdoor duurde het 
toch nog tot de 23e beurt vooraleer Bert v.Uden de wedstrijd winnend wist af te sluiten. Hij 
kwam uit op een gemiddelde van 1.82. Bert  v. Alebeek kwam met 39 caramboles uit op 
1.70. 
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Dinsdag 19 februari 
 
Als eerste kwamen deze avond Bert v. Alebeek (55) en Leo v.Boxel (36) aan de tafel. Leo, 
die na een lange revalidatie gelukkig weer hersteld is, keek al vrij snel tegen een achterstand 
aan. Bert, die goed van start ging met goed geconcentreerd spel, begon na enkele beurten 
toch wat minder te spelen. Hierdoor kon Leo, ondanks dat hij ook nog veel pech had, toch 
nog terug komen in de wedstrijd. Het was verrassend Leo die in de 26e beurt zijn laatste en 
winnende carambole wist te maken. Hij kwam uit op een gemiddelde van 1.38. Bert, die was 
blijven steken op 52 caramboles, kwam uit op een gemiddelde van 2. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Mari Pennings (36). Ook dit 
werd geen al te beste wedstrijd doordat beide spelers hun niveau niet konden benaderen. 
Bert, die nog wel aardig van start ging, kon dit niet vast houden en had nog 25 beurten nodig 
om de wedstrijd te winnen. Mari speelde nog slechter en moest zich met 27 caramboles en 
een gemiddelde van 1.08 tevreden stellen. Bert scoorde 1.68. 
 
De derde partij tussen Leo v. Boxel (36) en Cor Geerts (42) werd vervolgens een eenzijdige 
wedstrijd. Het was Cor die in deze partij het voortouw wist te nemen en met goed spel al snel 
een grote voorsprong op wist te bouwen. Wat Leo ook probeerde, het wilde deze avond nog 
niet lukken. Cor wist als enige deze avond de wedstrijd binnen de 20 beurten te winnen en 
behaalde daarmee ook als enigste de 2 bonuspunten. Hierdoor behoudt hij nog een kleine 
kans op het kampioenschap. Leo kwam in deze partij niet verder dan 16 caramboles in  
18 beurten en dat leverde hem een gemiddelde op van 0.89. Cor kwam uit op 2.33. 
  
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (36) en Cor Mooy (34). 
In deze partij leek Cor regelrecht op een grote overwinning af te stevenen Met goed spel 
nam hij al snel een mooie voorsprong op Mari, die ook in zijn 2e partij van de avond geen 
potten kon breken. Jammer was het dat Cor halverwege de wedstrijd wat minder ging 
spelen. Nu had hij nog 22 beurten nodig om de wedstrijd naar zich toe te kunnen trekken. 
Mari kwam geen ogenblijk in de wedstrijd en moest zich tevreden stellen met slechts 18 
caramboles en een mager gemiddelde van 0.80. Cor kwam uit op 1.55. 
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19-02-2013 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 16 1048 468 311 12 3 1 169,90 3,37 70 1

C.GEERTS. 16 612 471 324 11 5 157,71 1,89 42 2

M.PENNINGS. 17 465 577 335 8 9 149,81 1,39 36 3

B.v.ALEBEEK. 16 725 529 339 9 7 143,82 2,14 55 4

H.KANTERS. 16 308 573 324 7 9 139,64 0,95 22 5

C.MOOIJ. 16 393 603 335 5 11 135,71 1,17 34 6

B.v.UDEN. 16 552 556 311 6 9 1 135,43 1,77 42 7

B.vd.GREEF. 16 394 576 311 9 7 127,33 1,27 30 8

A.v.LIEMPD. 14 460 531 292 5 9 114,47 1,58 36 9

L.v.BOXEL. 11 331 404 228 4 7 89,87 1,45 36 10

EN NOG VIJF

STAND BILJART-COMPETITIE 2012 - 2013

LIBRE
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SPAARKAS 
 
 
 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om te spelen voor de carnaval bij AVANTI. 
 
Bent u geïnteresseerd, meldt u dan nu aan bij Jo van Uden of Hans van Roy. 
 
De contributie bedraagt € 5,-- per jaar en uiteraard dient u niet spaart is er een kleine 
boete van € 0,50 per keer.  
 
Elk jaar organiseren we weer een gezellige feestavond ! 
 
 
 
 
Spaarkas commissie 
 
Jo van Uden  
Hans van Roy 
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HEB HART VOOR 
LONGEN 

 
 
SCHRIJF NU JE TEAM IN OM TE WANDELEN EN/OF  
TE VOETBALLEN!!!  
 
 
Op 8 en 9 juni 2013 is er op ons Sportpark een  
24 uurs wandeling t.b.v. van de stichting hart voor 
longen. 
Tevens gaan we 24 uur voetballen voor het goede 
doel. 
Van elk elftal van Avanti wordt gevraagd een 
tegenstander te zoeken en op het kunstgras 
gedurende 1 uur te voetballen. 
 
Alle info vind U op de site 
www.hebhartvoorlongen.nl. 
en natuurlijk op onze eigen  Avanti site!  
 
 
Hebt U interesse om op een andere manier mee te 
helpen voor dit goede doel, dan kunt U zich opgeven 
bij de organisatie, of bij  Jan Hellings 06 13258514. 

http://www.hebhartvoorlongen.nl/
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Inschrijfformulier Avanti Voetbalkwis 
 

Vrijdag 12 April                    19.30 
 

Koppelnaam:___________________________ 
 

  Naam:  

  Elftal:  

 
 
  Naam:  

  Elftal:  

 

 

 

 

Inleveren voor donderdag 11 april in de kantine achter de bar. Of mailen naar delaatjes@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Avanti Voetbalkwis 
 

Vrijdag 12 April                    19.30 
 

Koppelnaam:___________________________ 
 

  Naam:  

  Elftal:  

 
 
  Naam:  

  Elftal:  

 

 

 

 

Inleveren voor donderdag 11 april in de kantine achter de bar. Of mailen naar delaatjes@kpnmail.nl 

 

 

mailto:delaatjes@kpnmail.nl
mailto:delaatjes@kpnmail.nl
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DORPSZESKAMP SCHIJNDEL 
ZOEKT NOG DEELNEMERS !! 

 
 

Ook 26
e
 editie belooft weer een spektakel te worden !!! 

 
Op  1e pinksterdag, 19  mei a.s., zal wederom de Dorpszeskamp te Schijndel worden 
gehouden. Voor dit altijd spektakel biedende evenement zijn wij nog op zoek naar 
deelnemende ploegen !! 
 
Voor het eerst dit jaar is er een primeur; in plaats van de jokerpresentatie is er tijdens 
de opening een soort van “ploegenbattle”. 
 
Uiteraard is en blijft het hoogtepunt de playbackwedstrijd ’s avonds in de feesttent. 
 
Voor ploegen die nog niet ingeschreven hebben telt: 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 op rekening nummer 
8920327068  t.n.v. Eric Sleutjes onder vermelding van naam van de ploeg en het 
telefoon nr. van jullie  contactpersoon. 
 
Voor info kun je terecht bij  Noud Bouwmans  tel  06 51859657 
 
 
Heeft u een team van kinderen tussen de 6 en 16 jaar, dan kunt u natuurlijk ook altijd 
nog gratis inschrijven voor onze jeugdzeskamp, een dag eerder op 18 mei, kijk 
daarvoor op de website van de jeugdzeskamp www.avanti-jeugdzeskamp.nl 
 
 
 
Jan Hellings  
06 13258514 
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Ja, wij doen mee met de zeskamp! 
En dus ook de playback op 19 mei ! 

 
Naam groep:………………………… 
Tel. nr ……………………………….. 
 
Wij maken 50 euro over  op rek nr  8920327068  
t.n.v. Eric Sleutjes m.v.v. onze naam en tel. nr !! 
 
Voor info  Jan Hellings           06 13258514    
                   Noud Bouwmans  06 51859657 
 
 

 
Heeft u een team van kinderen tussen de  
6 en 16 jaar, dan kunt u natuurlijk ook altijd 
nog gratis inschrijven voor onze jeugd-
zeskamp, een dag eerder op 18 mei, kijk 
daarvoor op de website van de jeugdzeskamp 
www.avanti-jeugdzeskamp.nl 
 
 
Bedankt namens Dorpszeskampcommissie ! 
 

http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/
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puzzel 

 

 


