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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Avanti vrienden, 
 
De winterstop is alweer ten einde, maar we kunnen tot op heden 
zeggen dat hartje winter ons dit jaar voorbij lijkt te zijn gaan. 
We hebben meer last gehad van de hevige regenval dan van de 
lage temperaturen. Alle teams zijn weer van start gegaan. 

Sommige in de nieuwe voorjaarsreeks en andere hebben hun 
competitie weer vervolgd. 
Ons eerste elftal lijkt redelijk goed uit de winterstop te zijn 
gekomen en lijkt de weg naar boven gevonden te hebben, met 
een mooie overwinning op en in Venhorst en de puntendeling 
tegen de koploper Margriet. 
Helaas wordt het voor ons tweede elftal steeds moeilijker om 
klasse behoud te bewerkstelligen. Wekelijks is er volop strijd, 
maar het geluk lijkt dit team het gehele seizoen in de steek te 
laten. 

Spelers en begeleiding, probeer het seizoen met zoveel mogelijk 
plezier af te sluiten en even, hoe moeilijk dit ook lijkt, niet naar 
de ranglijst te kijken. 
 
Eind vorige maand vond de Algemene Ledenvergadering van onze 
supportersvereniging plaats. Na afloop van deze vergadering werd 
niemand minder dan Bert op ’t Hoog benoemd tot “Supporter van 
het jaar”. 
Een mooie en eervolle titel voor Bert, die dit duidelijk verdiend 

heeft. Bijna alle zaterdagen en zondagen is Bert op ons sportpark 
te vinden. Steevast bedient hij de afstandbediening van ons 
scorebord als er een team op het hoofdveld speelt. Vaste 
supporters van ons Vrouwen 1 team op de zondagochtend. 
Tijdens deze ledenvergadering bleek ook wel dat Bert een speciaal 
plaatsje had bij de dames van Vrouwen 1. 
Bert, namens geheel sv Avanti’31, hartelijke gefeliciteerd met 
jouw benoeming. 
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Carnaval staat weer voor de deur en enkele vrijwilligers zijn er in 
geslaagd om een mooi programma voor zowel de jeugd als de 
volwassenen in elkaar te zetten. 
Op de zaterdagochtend tijdens carnaval is er een verkleed hussel-
toernooi, eerst voor de mini- en F-pupillen en daarna voor de E- 
en D-pupillen. Ook kunnen onze jeugdleden limonadefietsen in de 
kantine en er is een springkussen aanwezig. ‘s Middags kunnen de 
volwassenen komen bierfietsen en zal DJ Robert zorgen voor een 
geweldig carnavalsfeest. 
Op zondag is de kantine ook geopend, voor iedereen die na afloop 
van de optocht het carnavalsfeest in wil duiken of om de wedstrijd 
Feyenoord–Ajax op groot scherm te aanschouwen. 
De maandag kan iedereen weer terecht vanaf 10.00 uur om te 
komen rikken, jokeren, kienen of gewoon om gezellig carnaval te 
komen vieren. 
Een mooi programma voor iedereen, of je nu wel of niet een 
liefhebber van carnaval bent. 
 
 
 

Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Winterperiode  
Zoals iedereen wel heeft meegekregen hebben we de afgelopen 
periode door de vele regenval niet tot nauwelijks kunnen 
voetballen!  
We hopen dat we vanaf heden weer volop kunnen 
voetballen!  

 
Carnaval  
Op zaterdagmorgen 1 maart organiseert Avanti een 
carnavals-ochtend in de kantine.  
De F-pupillen en de Mini’s spelen van 10.30 tot 11.30 uur een 
voetbaltoernooi in carnavalsoutfit.  
Van 11.30 tot 12.30 uur zullen de D- en E-pupillen een voetbal-
toernooi in carnavalsoutfit spelen. 
Er is een mogelijkheid om limonade te fietsen, tevens is er een 
springkussen aanwezig! 

 
Pupillencursus jeugdtrainers 
Op maandag 10 februari is er wederom een pupillencursus 
gestart; deze cursus wordt bij s.v. Avanti’31 gehouden. Ook 
diverse jeugdtrainers van ons zelf volgen deze cursus.  
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes! 
 
Data toernooien  
De data voor de thuistoernooien zijn bekend: 

  
 Zaterdag 17 mei D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag)  
 Zaterdag 31 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag)  
 Zaterdag 24 en zondag 25 mei Duke’s Trophy 
 Zaterdag 10 mei F-Mini toernooi  
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Omroep Brabant Cup 
Aanstaande dinsdag 25 februari zal de loting voor de volgende 
ronde van de Omroep Brabant Cup plaatsvinden. Avanti’31 E1 
en C1 nemen nog deel aan dit toernooi.  
Wij wensen deze teams veel succes!  
 
Bekertoernooi 
De komende periode zullen ook de volgende rondes van de KNVB 
beker gespeeld worden. Avanti’31 E1 en F2 nemen nog deel 
aan dit toernooi.  
Wij wensen deze teams veel succes! 
 
Opruimen materialen 
Een vriendelijk doch dringend verzoek! Alle losse goals dienen 
vanaf heden na elke training te worden opgeruimd in de daarvoor 
speciaal gemaakte vakken op het trainingsveld. Deze vakken 
zullen de komende week door Gerrie Russens worden gemaakt 
door middel van lijnen die aan beide zijde van het trainingsveld 
tegen de ballen-vangers worden gezet. Gaarne alle goals binnen 
deze lijnen en tegen de ballenvanger aan zetten. Als we dit niet 
met z’n allen borgen, zijn we genoodzaakt om de goals op slot te 
gaan zetten. Er komen nu regelmatig gevaarlijke situaties voor! 
 
Evaluatiegesprekken 
In de afgelopen periode heeft de TC-jeugd met alle jeugdtrainers/ 
leiders/begeleiders en andere vrijwilligers bij de jeugd gesprekken 
gevoerd. Voor de TC-jeugd waren dit zeer positieve gesprekken, 
waar goede punten uit voort zijn gekomen.  
Zij willen iedereen bedanken voor de input die ze hebben 
gekregen. 
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Pupil van de Week 

                 

Avanti – Festilent 
 
15 december was ik pupil van de week.  
Ik mocht met de spelers mee naar de bespreking voor de 
wedstrijd. Daarna mocht ik de aftrap doen, en ik mocht bij de 
aftrap een doelpunt maken. 
Na de wedstrijd was het feest in de kantine, die was een apré-ski 
tent geworden. 
Ik had ook nog een shirt gekregen met erop “pupil van de week”, 

een voetbal waar alle spelers en leiders hun naam erop hadden 
gezet. 
En het was een leuke dag bij Avanti. 
 
 
Teun Kuijpers 
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Voor deze Sportret hebben we een man benaderd die al jaren erg 
actief is binnen onze vereniging. Hij is leider/trainer van de jeugd 
binnen Avanti en is daar erg gedreven en fanatiek in. Verder kan 

hij goed koken. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

KEVIN BAX 
   
 
Kevin is 25 jaar oud, vrijgezel en woont op zichzelf. Hij is op de 
Boschweg geboren en heeft een halfzus van 38 jaar in Duitsland 
(Mönchengladbach). Zijn vader is een Duitser en heeft een 
voetbalcafé in Mönchengladbach. 

“Dit café is het thuishonk voor de supporters van Mönchen-
gladbach. Ik heb dat wel eens gezien. Het zijn erg fanatieke/ 
enthousiaste supporters. Als Mönchengladbach thuis speelt is het 
altijd groot feest in het café. Verder is de Duitse competitie 
natuurlijk veel sterker en aantrekkelijker dan de Nederlandse 
competitie, die wel eens de Mickey Mouse competitie wordt 
genoemd.” 
 
Kevin is al snel in de horeca terecht gekomen. 
“Ik heb een interne opleiding als kok gevolgd bij Broodje Apart. 

De meesten zullen deze zaak wel kennen, die in de Molenstraat te 
Schijndel is gevestigd. Ik werk daar inmiddels al 9 jaar als kok. Ik 
doe veel in de voorbereiding en we maken o.a. zelf de 
hamburgers. Het bedrijf loopt goed en dat heeft naar mijn mening 
te maken met de kwaliteit van het eten, wat tegen een 
aantrekkelijke prijs wordt geserveerd. Als ik naar andere 
restaurants kijk, dan denk ik dat de kwaliteit niet beter is dan die 
van Broodje Apart, maar wel een stuk duurder. Danny Hoogaarts, 
die veel leden van Avanti kennen, werkt er ook.  
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Het Gasthuis en de Schaapskooi zijn naast Broodje Apart als 
nieuwe locatie geopend.  
Ik vind het een erg leuk vak. Mooie bijkomstigheid is dat mijn 
baas rekening houdt met het feit dat ik op zaterdag actief ben 
binnen Avanti.” 
 
Kevin is pas op latere leeftijd bij Avanti gaan voetballen. 
“Het is er eerder niet van gekomen. Ik heb 2 jaar gevoetbald in 
B3. Mijn teamgenoten waren toen Roy van der Steen, Peter 
Ligtenberg, Nick van Kasteren en Kevin v.d. Mosselaar. Jan Tinus 
en Marie Pennings waren in die tijd mijn leiders. In B2 ben ik 
kampioen geworden. We hadden in dat jaar een beter team dan 
B1. Robert Creusen en Rien de Laat waren toen onze leiders/ 
trainers; mensen die fanatiek waren en waarvoor je wel wilde 
werken. Ralf van Heertum maakte in dat kampioensjaar 56 goals 
en ik schopte er toen 21 in. Ik  was een spits die makkelijk 
scoorde en kopsterk was. Verder had ik een goede trap.“ 
 
Kevin heeft relatief vroeg moeten stoppen met voetballen 
in verband met een vervelende blessure. 
“In het seizoen voordat wij kampioen werden met B2 schoot mijn 
knieschijf uit de kom en lag ik er een tijdje uit. Erger verging het 
Roy van der Steen. Een week na mijn blessure brak Roy zijn been 
op een erg vervelende manier. Weer een paar weken later brak 
Martijn van der Spoel zijn enkel. Zo kwam er in een aantal weken 
drie maal een ambulance aan te pas om ons naar het ziekenhuis 
te brengen. Ik ben blijven tobben met mijn knie. Er is van alles 
geprobeerd om het goed te krijgen, maar dat is eigenlijk nooit 
meer gelukt. Mijn knie is nog drie maal uit de kom geraakt. Ik 
heb nog wel een jaar in het 9e elftal van de senioren gevoetbald . 
Uiteindelijk ben ik gestopt met voetballen op het veld.  
Ik voetbal momenteel nog wel in de zaal bij ’t Kroontje, samen 
met Danny en Robert Hoogaarts. Ik draag wel een brace tijdens 
het zaalvoetballen, omdat het anders te veel risico met zich mee 
zou brengen.” 
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Al een hele tijd geleden is Kevin op jonge leeftijd trainer 
geworden bij de jeugd van Avanti. 
“10 jaar geleden ben ik begonnen als trainer bij D1 waar Henk 
Broks hoofdcoach was. Ik wilde Henk helpen omdat hij iemand 
zocht die hem wilde assisteren en zo ben ik erin gerold. Ik ben 
altijd bij de trainingen en ga zaterdags ook altijd mee. Met Aaron 
van Balveren en Sjef Beekmans train ik nu C2.  Ik ben ook nog 
ooit trainer van D3 geweest waar ik kampioen mee werd. In 
datzelfde seizoen voetbalde ik ook nog in B2, waar ik datzelfde 
jaar kampioen mee werd. Het was toen wel eens kiezen welk 
kampioensshirt ik dan aan moest op de kampioensavond.” 
 
In het gesprek wat we met Kevin hadden bleek wel dat hij 
erg fanatiek is en wel wat verwacht van zijn spelers. 
“Ik ben inderdaad erg fanatiek. Als ik na een training naar huis 
ga, dan moet ik het gevoel hebben dat ik de jongens iets geleerd 
moet hebben.  Het is geen speeltuin en ze moeten wel hun best 
doen. Als spelers niet goed kunnen voetballen is dat natuurlijk 
geen probleem, maar je best doen dat kan iedereen. Het is voor 
mij elk jaar weer een uitdaging om spelers beter te maken.” 
 
Het zal duidelijk zijn dat Kevin veel tijd doorbrengt op het 
Avanti-veld. 
“Ik ben op maandag- en woensdagavond altijd bij Avanti om de 
jeugd te trainen. Op zaterdag ga ik altijd mee naar de wedstrijd. 
Aaron van Balveren is de hoofdcoach en in goed overleg met hem 
bespreken we de wedstrijd en maken de opstelling.  
Sjef Beekmans doet de randzaken rondom het elftal. 
 
Als hobby’s heeft Kevin het kijken naar darten, koken en 
muziek luisteren. 
De goede eigenschap van hem is dat hij sociaal en positief 
is. 
De slechte is dat hij af en toe te fanatiek is. Hij kan wel 
tegen zijn verlies, maar is niet te genieten als zijn elftal in 
de laatste minuut de winst uit handen geeft. 
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Hierna stelden we Kevin nog enkele vragen: 
 
Waar erger je je aan:    Mensen met vooroordelen. 
 
Als je het voor het zeggen had  
in Nederland:      Eerst orde op zaken stellen in 
       Nederland en dan kijken naar 
       het buitenland 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest:      V.I. en de Avantikrant 
 
Beste trainer:      Frank de Boer 
 
Stad:      ’s-Hertogenbosch 
 
Jeugdidool:      Ruud van Nistelrooy 
 
Moeilijkste beslissing ooit:   Nog niet hoeven nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit:   Trainer worden bij Avanti 
 
Onderschatte voetballer:   Willems (PSV) 
 
Hoogtepunt:      Kampioenschappen bij de  
       jeugd 
 
Dieptepunt:      Verlies van dierbaren 
 
Televisie:      Darten en V.I. 
 
Beste muziek:      Kan naar alle muziek luisteren 
 
Beste film:      James Bond 
 
Beste boek:     Rene van der Gijp 
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Eten:      Stamppot en erwtensoep 
 
Drank:      Biertje 
 
Vakantie:      Griekenland 
 
Met wie zou je graag een avondje  
stappen:       Jan Boskamp 
 
Welke sporten naast voetbal  
vind je interessant en welke  
totaal niet:     Darten wel en basketbal totaal  
       niet       
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie:  Ik ben voetballiefhebber en  
       heb geen voorkeur voor een 
       club. Als voetballer gaat mijn 
       voorkeur uit naar Piazon van 
       Vitesse 
 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op TV:    Rene van der Gijp 
 
 
 
Kevin, bedankt voor je tijd en we denken dat we jou nog lang als 
leider of trainer langs de voetbalvelden zullen zien.  
Succes! 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN 
 
Wij feliciteren onze leden met hun verjaardag in maart: 
 
  01 maart    Pieter Dibbets 
      Ad van Kampen 
  02 maart   Brian van Osch 
  03 maart   Zakarya Ibrahimi 
      Joeri Strik 

  04 maart   Jelle Arts 
      Bjorn Swartjes 
  05 maart   Joppe v.d. Broek 
      Dirk v.d. Sangen 
      Pieter Lucius 
  06 maart   Ferry v.d. Linde 
      Lars v. Drunen 
  07 maart   Kristel v. Buuren 
  08 maart   Bas v.d. Spoel 
      Lucas Gomes 

  09 maart   Luuk Olijslagers 
      Rob Schuurmans 
  10 maart   Wesley Kluijtmans 
      Guus v. Boldrik 
      Niels v. Zoggel 
  11 maart   Rutger Timmer 
      Harm v. Geffen 
  12 maart   Tieme Schellekens 
  13 maart   Berry Spierings 

      Patrick Beekmans 
  14 maart   Ties Deelen 
      Sander v. Helvoirt 
  15 maart   Sam v. Doornik 
      Werner v. Weert 
  16 maart   Jeanne v. Liempd 
      Danny Biemans 
      Mike Biemans 
  17 maart   Ramon Canete 
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      Erwin Groenendaal 
  18 maart   Petro Vos 
      Peter Verhoeven 
      Mari Verhagen 
  21 maart   Toon v.d. Brand 
      Jurgen v. Puyenbroek 
      Mauro Brus 
      Steven v.d. Broek 
  22 maart   Harold v. Houtum 
      Roy v.d. Mosselaer 
  23 maart   Cas v. Son 
      Jarno Bijnen 
      Thieu v. Gorkum 
      John v.d. Bulk 
      Wim v. Wanrooy 
  24 maart   Mahdi Farahi 
      Justin Heukers 
  25 maart   Maik v. Roy 
      Nick v. Kasteren 
  26 maart   Ruben Gomes 
  27 maart   Bart Schepens 
  29 maart   Kees Vorstenbosch 
      Mees v.d. Heijden 
  30 maart   Bjorn v. Heertum 
      Danny Beekmans 
  31 maart   Tonnie Kastelijn 
 
  
  



 

 24 

LEDENMUTATIES 

 

 

NIEUWE LEDEN 

Knvb nr  Naam   Adres   geb.datum 

QHBW635  Daan v.d. Oetelaar Tijmhof 13   16-10-2007 

QHBW852  Bart v. Giersbergen Emmalaan 16  10-11-2008 
QHBW977  Sasja Huisman  Jan v.Galenstr.78 22-01-1973 

QHBX12H  Naomi Bottenheft  Tredmolen 2  18-01-2000 
QHFT578  Mahdi Farahi  Tulpstraat 37  24-03-2006 

QHFT89J  Peter v.d. Sanden Goedenrade 20  13-07-1970 
FKZY966  Barry Spierings  Hopkuil 4   19-10-1976 

FRBL00R  Bilal Ben Ayyada  Narcishof 1   03-09-1992 
QHRQ25W  Ingrid v. Kasteren Leemweg 10  25-09-1972 

 
 

 

     OUD LEDEN 
 

Knvb nr  Naam    Geb.datum 

BXWD14D  Niels Hellings   24-11-1986 

BXVY45J  Robert v.d. Ven   17-08-1986 
BYCR275  Jeffrey Creusen   07-09-1985  
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Supportersvereniging sv Avanti’31 
 

Deze werd gehouden op vrijdag 31 januari 2014 in de kantine van 
sv Avanti’31. 
Aanwezig: de bestuursleden Gerard van Houtum, Rien van den 
Broek, Theo Schuurmans, Jan Tolk, Luciën van Lieshout, Adrie 
van Houtum, Hans van Roij en Fons Heestermans. 
 
Afgemeld: Paul van der Bruggen i.v.m. vakantie. 
 
Opening. 
Voorzitter Gerard van Houtum heet iedereen, in het bijzonder de 
aanwezige ereleden, van harte welkom op deze 49e jaar-
vergadering in het jubileumjaar van de supportersvereniging. Ook 
welkom aan de hoofdsponsors van de supportersvereniging Peter 
Kappen van Kappen Wegenbouwbedrijf en Jan van Engeland van 
Jan van Engeland Tegelwerken. 
 
We staan even stil bij het overlijden van een lid van de 
supportersvereniging in 2013: Gerrie Kastelijn overleed op 4 
februari 2013. Ook gaan onze gedachten uit naar de overleden 
familieleden van de supportersvereniging en de leden van sv 
Avanti’31 en hun dierbaren. 
 
Notulen van de vorige jaarvergadering. 
De notulen van de vorige jaarvergadering, welke werd gehouden 
op vrijdag 25 januari 2013, zijn gepubliceerd in het clubblad van 
februari 2013. Deze zijn tevens uitgereikt tijdens deze 
vergadering. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
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Ingekomen stukken en mededelingen. 
De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze jaar-
vergadering: 
Ben vd Mosselaer, Vincent de Vroomen, Anton Schellekens, Jan 
van Houtum, Bert van Uden, Michel van der Heijden,  Elisee van 
Giersbergen, Hans vd Broek, Leo van Uden, Tjerk Prince, Marcel 
Verhoeven, Yvonne van Lieshout, Toon van Engeland en Astrid 
van Heeswijk. 
 
Astrid van Heeswijk bedankt de supportersvereniging schriftelijk 
voor hun bijdrage aan de jeugdafdeling van sv Avanti’31. Ook de 
financiële steun bij het jeugdkaderweekend, de organisatie van de 
sportiviteitsprijs, de bijdrage bij kampioenschappen etc. wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
 
Mededelingen. 
 De sportiviteitsprijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 9 mei 

2014. Ook zal op deze datum dan voor de eerste keer de zgn. 
Respectprijs uitgereikt worden aan een team, een individuele 
speler, trainer(s), of leider(s), een commissie of wellicht een 
groep ouders/supporters die op de meest bijzondere manier 
uiting zich heeft/hebben gegeven aan het woord RESPECT. 
Uitgangspunt is dat je een ander behandelt zoals je zelf 
behandeld wilt worden. Eventuele voordrachten zullen worden 
meegenomen in de beoordeling. 

 De 1e periodetitel is gewonnen door sv Avanti’31 7 en de strijd 
om de 2e periode is in volle gang. Iedereen wordt op de hoogte 
gehouden via de website en de Avantikrant. 

 Bij het kiezen van de “man of the match” is het panel van 
supporters vervangen door bestuursleden van de Supporters-
vereniging. 

 Wij zijn nog steeds trots op ons programmaboekje bij de thuis-
wedstrijden van het 1e elftal; op weinig plaatsen zie je een 
programmaboekje wat zo professioneel is samengesteld. Er 
wordt wel over nagedacht om wellicht in de toekomst dit 
programmaboekje op een andere manier uit te brengen. 
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 De dropping is afgelopen jaar niet doorgegaan omdat er geen 
avond vrij was tussen kerst en nieuw in de kantine. Alternatief 
was een fietstocht op zondagmiddag 29 december 2013.  Er 
was nogal wat commentaar maar de belangstelling was groot: 
86 deelnemers. We zijn dan ook van plan om komende winter 
weer een fietstocht te organiseren.  

 Zoals uit het financieel overzicht van onze penningmeester 
blijkt, zijn de inkomsten uit de Los Tv Bingo afgelopen jaar wat 
teruggelopen. Toch blijft de opbrengst alleszins de moeite 
waard om ons hiervoor te blijven inspannen. 

 Naast de grote Zeskamp is er afgelopen jaar voor de tweede 
keer een Jeugdzeskamp georganiseerd. De supporters-
vereniging heeft deze jeugdzeskamp mede financieel onder-
steund. Wij hopen dat deze traditie wordt voortgezet en net als 
de Grote Zeskamp vast op de agenda komt te staan. Wellicht 
een mooi initiatief om in het feestprogramma van het 50-jarig 
bestaan op te nemen. Speciale dank aan de mensen van de 
Zeskamporganisatie die ook voor deze extra jeugdzeskamp 
alles tot in de puntjes hebben geregeld. 

 2014 is het jubileumjaar, de supportersvereniging bestaat 50 
jaar. Enkele data om vast te noteren, 17 augustus Hussel-
toernooi, 12 december Jubileumfeestavond, 29 december 
dropping en januari 2015 fietstocht. 

 De jeugdafdeling zal dit jaar extra ondersteund worden door de 
supportersvereniging. Dit zal in overleg gaan met het bestuur 
van de jeugdafdeling. 

 
Jaarverslag secretaris. 
Fons leest het jaarverslag over het jaar 2013 voor. Er zijn geen 
op- of aanmerkingen. 
Gerard bedankt Fons voor het verzorgen van dit verslag. 
 
Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende personen: 
Marcel Verhoeven, Piet van Vorstenbosch en Tjerk Prince. Reserve 
was Kelvin Klemans. 
De financiële administratie werd op 20 januari 2014 ingezien en 
akkoord bevonden. De commissie verklaarde schriftelijk dat de 
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financiële administratie op zeer overzichtelijke wijze was 
bijgehouden. 
 
Financieel overzicht 2013 en begroting 2014. 
Theo Schuurmans doet verslag van de inkomsten en uitgaven 
over het jaar 2013. Tevens leest hij de begroting voor 2014 voor. 
Gerard bedankt Theo voor de duidelijke uiteenzetting. 
 
Bestuursverkiezing. 
Aftredend in het bestuur zijn Gerard van Houtum, Luciën van 
Lieshout en Adrie van Houtum. Zij stellen zich allen herkiesbaar 
voor een periode van 3 jaar. 
Sanne van Heeswijk en Angela van der Heijden worden bereid 
gevonden om als stembureau te fungeren. Het aantal 
uitgebrachte stemmen is 44. 
Gerard, Luciën en Adrie krijgen alle 44 uitgebrachte stemmen.  
Dit betekent dat alledrie de bestuursleden weer voor een periode 
van 3 jaar zijn gekozen. Gefeliciteerd. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie. 
Zowel Marcel Verhoeven (nog 1 jaar) als Piet van Vorstenbosch en 
Tjerk Prince (beiden nog 2 jaar) zijn bereid om komend jaar 
zitting te nemen in de kascommissie. 
Kelvin Klemans blijft reserve. 
 
Rondvraag 
 
Paul Ligtenberg bedankt de supportersvereniging voor de 
ontvangen cadeaubon bij de geboorte van zijn zoon. 
 
Jack Brus feliciteert Gerard, Luciën en Adrie met de herverkiezing 
in het bestuur. Hij bedankt de supportersvereniging voor de steun 
in het afgelopen jaar en feliciteert de supportersvereniging alvast 
en wenst veel succes met het 50 jarig jubileum. 
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Huldiging jubilarissen. 
Er zijn 2 leden 40 jaar lid van de supportersvereniging: Geert van 
de Oetelaar en Rein Mathijssen. Zij beiden worden hiervoor 
gehuldigd. 
 
Hierna wordt de “supporter van het jaar 2013” bekend gemaakt. 
Deze keer voor de 27e maal. De eer viel te beurt aan Bert op ’t 
Hoog. Als blijk van waardering ontvangt Bert 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 drankje 
op te pakken. 
 
 
Fons Heestermans 
Secretaris Supportersvereniging sv Avanti’31 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 
Dinsdag 28 januari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters 
en Bert v.d. Greef. 
Bert, die aangaf goed in vorm te zijn, liet dat in het verloop van 
deze wedstrijd ook duidelijk merken. Met goed constant spel 

wist hij Henk in slechts 15 beurten aan de zegekar te binden. 
Een mooie overwinning. Henk speelde deze avond ver beneden 
zijn kunnen en behaalde slechts 9 caramboles.  
Ook in de partij tussen Cor Mooy en Mari Pennings was van een 
duidelijk verschil te spreken. Cor speelde zeer constant en 
zonder echt hoge series wist hij toch in 20 beurten zijn 30 
caramboles vol te spelen. Helaas voor Cor net geen bonus. Mari 
speelde erg zwak en kwam niet verder dan een schamele 19 
caramboles.  
De partij tussen Cor Geerts en Adrie v. Liempd werd wel een 

spannende pot. De twee spelers gaven elkaar weinig toe, 
waardoor er een mooie partij ontstond. Het was uiteindelijk Cor 
die met de zege aan de haal ging. Hij maakte zijn 40 
caramboles in 23 beurten en liet Adrie achter met 32 
caramboles. 
In de laatste partij van de avond speelde koploper Jos v. 
Heeswijk tegen Bert v. Uden. Bert, die het hele jaar al niet zijn 
beste spel speelt, kon ook in deze partij geen potten breken. 
Ondanks dat ook Jos niet overtuigend uit de startblokken 

kwam, wist Bert hier niet van te profiteren. Hierdoor nam het 
vertrouwen van Jos weer toe en wist hij de partij alsnog in 22 
beurten winnend af te sluiten. Bert kwam ook nu niet verder 
dan een schamele 29 caramboles.  
Ook speelde ons nieuwe lid Mari Verhagen een partij voor zijn 
gemiddelde tegen Bert v.d. Greef. Ondanks veel poedels 
speelde Mari een verdienstelijke partij, die te wijten was aan 
een mooie serie van 14. Dit was tevens de hoogste serie van de 
avond. Als de poedels in het vervolg minder worden zal Mari 
zeker een versterking voor onze club kunnen betekenen. 
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Dinsdag 4 februari. 
 
 
Op deze avond stond er een inhaalprogramma gepland. Er 
werden 4 wedstrijden gespeeld. 
De eerste partij werd gespeeld door Bert v.d. Greef en Jos v. 
Heeswijk. Beide spelers konden hun goede spel van de 
afgelopen weken geen vervolg geven. Bert leek op een grote 
overwinning af te stevenen, maar kon in de laatste beurten het 
verdedigende spel van Jos niet beantwoorden. Hierdoor kon Jos 
nog enigszins dichterbij komen, maar het was niet genoeg voor 
de overwinning. Deze ging in 23 beurten naar Bert.  
In de tweede partij speelde Adrie v. Liempd tegen Bert v. 
Alebeek. Om nog aanspraak te kunnen maken op het 
kampioenschap zou Bert de partij moeten winnen en nog het 
liefst met bonus. Dat lukte Bert niet, mede omdat hij niet zijn 
gebruikelijke niveau wist te behalen, maar ook omdat Adrie een 
prima partij speelde. In 19 beurten wist Adrie zijn 38 
caramboles te maken. Bert bleef teleurgesteld achter met 36 
caramboles.  
De partij tussen Cor Geerts en Mari Pennings werd wel weer 
een spannende wedstrijd, waarin beide spelers elkaar geen 
duimbreed toegaven. Het was uiteindelijk Mari die verrassend 
maar verdiend de overwinning wist te pakken. Ook deze partij 
duurde 19 beurten en leverde Mari dus ook nog 2 bonuspunten 
op.  
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden 
en Bert v. Alebeek. Wat Bert in zijn eerste partij niet lukte, 
lukte hem nu wel en al snel had hij een grote voorsprong op 
een wel zeer zwak spelende Bert v. Uden. In slechts 14 beurten 
wist Bert deze partij uit te spelen en liet daarmee zien dat hij 
toch een van onze betere biljarters is. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7Ga6HLqeDhTj8M&tbnid=F7yVPxwqdgTprM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bv-de-kroon.jouwweb.nl/cartoons&ei=bCnyUur2ONSM0wW62IDABA&bvm=bv.60799247,d.bGQ&psig=AFQjCNHc2q5D75s798j7c33VCzWiGsYghw&ust=1391688111669694
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Dinsdag 11 februari 
 
Op deze dinsdag werd slechts 1 wedstrijd gespeeld. Bert v. Alebeek 
trad aan tegen Leo v. Boxel. Leo, die de laatste tijd niet erg 
gelukkig is in zijn spel, wist deze avond wel zijn niveau te halen. En 
omdat Bert ook een prima wedstrijd speelde, ontspon zich een 
mooie strijd. De twee mooie series van 13 van Leo deden Bert 
uiteindelijk de das om. In slechts 16 beurten wist Leo zijn 
caramboles te maken en daarmee verdiend de overwinning te 
pakken. Bert kwam tot 41 caramboles. 

 
 
Dinsdag 18 februari 
 
Op deze dinsdag stonden de laatste wedstrijden van de competitie 
op stapel. De eerste wedstrijd werd gespeeld door Cor Geerts en 
Bert v. Alebeek. Het was Bert die deze wedstrijd in zijn voordeel 
wist te beslissen. Ondanks een mooie serie van 
11 van Cor moest hij na 23 beurten zijn hoofd 

buigen.  
Hierna speelde Leo v. Boxel zijn partij tegen 
Jos v Heeswijk. Lange tijd leek het er op dat 
Leo voor een verrassing zou gaan zorgen, 
maar in de laatste beurten wist Jos alsnog de 
zege te pakken. Hiermee werd Jos opnieuw 
kampioen van onze biljartclub.  
Jos, namens alle andere spelers van harte 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat.  
 

De partij tussen Cor Mooy en Henk Kanters 
werd vervolgens een spannende wedstrijd, die na maar liefst 28 
beurten nog net door Cor over de streep werd getrokken. Henk 
kwam in deze partij slechts 1 carambole te kort voor een remise. 
Hierna speelden Adrie v. Liempd en Bert v.d. Greef hun partij.  
Adrie, die de laatste tijd zijn oude vorm weer heeft teruggevonden, 
wist ook deze wedstrijd overtuigend te winnen. Dit was niet alleen 
aan het goede spel van Adrie te danken, maar Bert speelde deze 
avond wel erg ver onder zijn niveau. Hij behaalde slechts 6 

caramboles in 14 beurten en dat is zeker voor Bert te weinig. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gu5-msi1RaLoYM&tbnid=qTN3WRf1aLGgLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/biljarten-in-grave/laatste-nieuws/biljartnieuws-2011/&ei=PNsEU_GBAcrK0QWhw4GgDw&bvm=bv.61535280,d.bGQ&psig=AFQjCNFIzc3V80y-05UspkaUsNGZcl7PtA&ust=1392913534460722
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De laatste competitie wedstrijd werd gespeeld door Bert v. Uden en 
Mari Pennings. Hier was het Bert die zijn vorm uit het verleden 
weer enigszins wist te vinden. Met regelmatige scores wist hij deze 
laatste partij overtuigend te winnen. Aan de stand kwam niet veel 
verandering meer en met Jos als kampioen kan iedereen tevreden 
zijn. Hij was het die de meeste wedstrijden wist te winnen en ook in 
zijn verloren wedstrijden voldoende punten wist te verzamelen om 
het kampioenschap te grijpen. 
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ZESKAMP 2014  
 
Beste Sportvrienden van Schijndel, 
  
Vorig jaar was de Zeskamp dankzij ieders inbreng een grandioos 
succes!  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de zeskamp 2014 weer in 
volle gang. We streven ernaar om er net als vorig jaar wederom 
iets moois van te maken. 
Het evenement staat dit jaar gepland op zaterdag 7 juni voor de 
jeug en zondag 8 juni is de grote zeskamp. 
  
Kijk op de website www.avanti-jeugdzeskamp.nl voor het laatste 
nieuws en meld je aan via: jeugdzeskampschijndel@gmail.com 
Geef hierbij aan: 

- naam van jullie team 

- naam, telefoon en e-mail van de teamcaptain 

- naam + leeftijd van de deelnemers 

  
Indien de namen van de deelnemers nog niet bekend zijn, is dat 
helemaal niet erg. Maar voor de organisatie is het wel handig dat 
je alvast laat weten dat je meedoet. 
  
Vrijwilligers en sponsors kunnen zich ook via dit e-mail 
adres melden. Zowel voor de grote zeskamp als de jeugdzeskamp. 
  
Wij zouden het fijn vinden als jullie deze mail doorsturen naar 
familie, vrienden en bekenden. Ook zij kunnen een team 
samenstellen en meedoen!! 
  
Meedoen met de jeugdzeskamp is gratis. De inschrijfkosten voor de 
grote zeskamp bedragen slechts € 50,-. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Commissie (jeugd)zeskamp Schijndel 
 
 
  

http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/
mailto:jeugdzeskampschijndel@gmail.com
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