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ACTIVITEITEN 
tot aanvang nieuwe seizoen 

  
  
  
29 Januari            Jaarvergadering supportersclub 

13 Februari    Carnaval jeugd en daarna senioren 

15 Februari    Kaarten en bingo in de kantine 

26 Maart    Sportkwis in de kantine 

28 Maart     De Bavaria Angels in de kantine 

16 April    Teeravond spaarkas 

21 April   Schoolvoetbaltoernooi bij AVANTI 
 7  Mei        Sportiviteitsprijsuitreiking 

 8  Mei        E plus F pupillen toernooi 
 9  Mei     Moederdag 

14 Mei     A plus B junioren avond toernooi 
15 Mei       D pupillen toernooi 
16 Mei        Para games 

21 Mei     Mogelijk optreden in de tent 
22 Mei      Opbouwen zeskamp 

23 Mei      Zeskamp 

24 Mei       Opruimen Zeskamp 

27 Mei     Afsluitingsavond selectie 

28 Mei     E F pupillen voetballen tegen vaders - 
    moeders 

29 Mei       Dukes trophy 

30 Mei       Dukestrophy 

 2 Juni       Presentatie nieuwe selectie 

11 Juli        Vrijwilligersmiddag op het sportpark. 
                  Afhankelijk van wereldkampioenschap. 
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FOTO’S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Holke en Toos Wierema, ter gelegenheid van het afscheid van Holke als 
       secretaris van het hoofdbestuur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Huldiging van Cees v.d. Helm en Willy van Kasteren ter gelegenheid van  
         hun 50-jarig jubileum. 
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Ondertekening van het nieuwe contract met trainer John van Nielen. 
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PROGRAMMA WINTERSTOP  
AVANTI 1 + 2 

 
AVANTI 1: 
 
Zondag 24 jan: 
14.30 uur Rood Wit V 1 – Avanti 1(comp) 
 
Zondag 31 jan: 
14.30 uur Avanti 1 – St M Gestel1(comp) 
 
Zondag 7 feb: 
14.30 uur Avanti 1 – Theole 1(comp) 
 
Donderdag 11 feb: 
19.30 uur Best Vooruit 1 – Avanti 1(vr) 
 
Zondag 21 feb: 
14.30 uur Herpinia 1 – Avanti 1(vr)Tijd kan nog aangepast worden. 
 
 
AVANTI 2: 
 
Dinsdag 26 jan: 
19.30 uur Avanti 2 – Volkel 2 (vr) 
 
Zondag 31 jan: 
11.00 uur Avanti 2 – DVG 2 (vr) 
 
Zondag 7 feb: 
11.00 uur Avanti 2 – TOP 2 (vr) 
 
Zondag 21 feb: 
11.00 uur Avanti 2 – Herpinia 2 (vr) 
 
De wedstrijden tegen Den Dungen kunnen omgedraaid worden bij slechte 
weersomstandigheden. 
Zondag 28 februari spelen Avanti 1 + 2 vriendschappelijk tegen HVCH bij algehele 
afgelasting. 
Dit programma kan natuurlijk veranderen als er ingehaald moet worden voor de 

 competitie. 
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CARNAVAL 
IN DE KANTINE 

 
Zaterdag 13 februari 

 

 
 

Vanaf 11.00 uur 
spelletjes  

voor alle pupillen 
 
 

Voor de mooist verklede jongen en 
meisje is er een leuke prijs ! 
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CARNAVAL 
IN DE KANTINE 

 
Zaterdag 13 februari 
Aanvang 14.00 uur 

 

 
 

m.m.v. diskjockey 
 

ROBERTO  
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CARNAVAL 
IN DE KANTINE 

 
Maandag 15 februari 

 
KAARTEN 

& 
KIENEN 

 

 
 

Aanvang 10.00 uur 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
De beste wensen 
 
De jeugdcommissie wenst iedereen een gelukkig en sportief 2010!! 
 
 
Uitbreiding Jeugdcommissie 
 
Met ingang van de 2e helft van dit seizoen komt Roy van Helvoirt de jeugd-
commissie versterken!  
Roy is al jarenlang speler bij Avanti en sinds dit seizoen leider van Avanti B3. 
 
De jeugdcommissie is blij met deze versterking en wenst hem veel succes en 
plezier! 
 
 
Thema van de maand januari 
 
De moeilijkste wedstrijden komen nu pas!!!! 
 
 
Jeugdkaderkamp 
 
Bijna al traditioneel is het jeugdkader van onze vereniging het 2e weekend van 
januari weer op 'kamp' geweest. Ook de derde editie was weer een groot succes! 
 
Met 40 trainers, leiders, scheidsrechters en commissieleden hebben we in 
competitieverband gestreden om de jeugdkaderkamp-wisselbeker!  
Na een activiteitentocht, casino-ochtend, voetbalmiddag met levend tafelvoetbalspel, 
'ik-hou-van-holland-quiz' en bowlingmiddag bleek Zuid-Afrika de sterkste ploeg.  
Ton, Dirk, Emmy, Ferry, Teun en Roy van harte gefeliciteerd!! 
 
Naast de eigen bijdrage hebben de SPONSOREN mede gezorgd voor een geslaagd 
weekend! 
 

 Supportersvereniging bedankt voor het sponsoren van het Levend 
tafelvoetbalspel!! 

 Club van 100 bedankt voor het sponsoren van de Bowlingmiddag!! 
 Bestuur bedankt voor het sponsoren van de 'inwendige mens', de friet 

smaakte ons goed!! 
 
Nogmaals iedereen bedankt voor het superleuke weekend! 
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Carnavalsochtend 
 
Op carnavalszaterdag wordt voor alle pupillen een activiteit georganiseerd, 
uitnodigingen volgen via de leiding van het team. Houdt tevens de website in de 
gaten… 
 
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
 
In de kerstvakantie is ook dit jaar weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi gespeeld 
tegen de E-/D-pupillen van Schijndel en WEC.  
Avanti D1 zal als winnaar van het toernooi regio 2 (van de KNVB) vertegenwoordigen 
tijdens de districtskampioenschappen. 
 
 
Vervoer inhaalwedstrijden 
 
Het is de bedoeling dat de ouders die voor deze wedstrijd op het vervoersschema 
vermeld stonden alsnog rijden. Een verzoek aan de leiders om hier extra aandacht 
aan te geven zodat vervoer geregeld is. Alvast bedankt! 
 
 
Vervoerslijsten 
 
Vanaf begin februari zullen de nieuwe vervoerslijsten weer beschikbaar 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn al bekend: 
 

- zaterdag 8 februari    F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- vrijdagavond 14 februari   lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 15 februari   D-toernooi 
- Zaterdag 29 en zondag 30 mei  Duke’s Trophy 
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl     

                                                               
 
 
 
 

              
 
 

 
 

 
Vrijdag 29 januari 2010 

 
In de kantine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging       
 

 
 
 
 
 

Pupil van de Week 
 
Beste Avanti 31, 
  
Ik (Hamed) was vandaag de dag 13-12-2009 de pupil van de 
week en ik wil Avanti 31 bedanken voor deze fijne dag.  
 
Bedankt voor de gastvrijheid en de gezellige dag.  
  
 
Groeten namens, Familie Ibrahimi 
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AON DE TAP 
 
 

Ut neij jaor is errig kauw begonne Tinus. Ik ha veul snuw moete ruime. 
Waor de ok weze skaotse, Klaas?  
Efkes Tinus, ik ha mi valle mun kniees zo hart gestote da ik nor haus waar gegaon. 
Nog neijs geheurt over ut voetbvalle Klaas? 
Ik daagt van wel Tinus. Ik mende da wei un goeij bestuur han, mar da is nie zo. 
Onze vurzitter stopt dur mi en ok Holleke is al gestopt. 
Dees ha ik nie verwaagt Tinus. 
Nou moete zu nog neij veine en da valt nie mee. Ut zu leuk zen es wei un vrouw es 
vurzitter zon kreige. Wei hebbe hier in Skeindel al un prinzes mi Karnaval en op ut 
eind van ut jaor miskien ok wel un vrouw es burgumister. 
Woraon zu unne vurzitter, ik moet eigluk zegge vurzitster, van Avantie moete 
voldoen? 
 
Alleruurste:  Zu moet op dun Bosweg wone of in ieder geval in Skeindel. 
Twiddes: Vurstand hebbe van voetballe. 
Derdes: Gruuweluk eigeweis zen. 
Vierdes: Un bietje knap. 
En tenslotte: Nie getrouwt, aanders moet zu rekening hauwe mi unne vent en 
  keinder. 
 
Wu waagte mar af, Klaas.  
Miskien es zu dees leze, da dur veul solliesietaties komme, en dan natuurluk 
DAMES!  
 
 
 
      Klaas en Tinus  
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Inschrijfformulieren liggen in de kantine bij Jan aan de bar. 
Of schrijf je in bij: 

Bart Schakenraad, tel. 06-22386254 
Haico van Schaijk, tel. 073-5432207
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Deze keer hebben we een man gesproken die al vele jaren als vrijwilliger actief is 
binnen onze vereniging. 
Inmiddels een nieuw gezicht in het hoofdbestuur van Avanti. Een functie waar hij veel 
zin in heeft. 
En natuurlijk is het een goede zaak dat jongere mensen zitting nemen in het 
hoofdbestuur om de continuïteit te waarborgen van het hoofdbestuur. 
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 
 

   JOHN VAN BOXMEER 
 
 
 
John is 42 jaar oud en gehuwd met Miranda. Velen zullen Miranda nog wel kennen; 
6 jaar geleden stond zij samen met Lenie en Gijs achter de bar in onze kantine. 
Ze hebben een zoon, Kevin, die 17 jaar oud is en drie jaar geleden is gestopt als 
voetballer binnen onze vereniging. 
Na de LTS te hebben gevolgd is John ijzervlechter geworden. Inmiddels is hij al 20 
jaar werkzaam in dit toch wel zware beroep. 
Hij is samen met zijn zus Wendy opgegroeid in de Michiel de Ruyterstraat te 
Schijndel. 
John is op zijn 7e jaar gaan voetballen bij Avanti. 
“Ik was niet echt een groot talent. Ik heb bij de jeugd alleen in de A-junioren in het 
standaardelftal gestaan. Ik ben ook nooit kampioen geworden bij de jeugd. Ik was in 
die tijd in het “goede”gezelschap van voetballers zoals Pieter Fransen, Paul Wouters 
en Frank Gevers. Ik was een linksback, was redelijk technisch en moest het van mijn 
inzet hebben.” 
 
Na de junioren ging John bij de senioren voetballen en kwam bij Ben van Wanrooy 
terecht, afwisselend in het 3e en 4e elftal. 
“Ik speelde toen met jongens zoals Leo van Uden, Gerard van Houtum en Karel 
Lanen. Karel presteerde het een keer als spits bijna op de achterlijn te staan en hij 
hoefde de bal maar in  te tikken. Karel kapte de bal terug en presteerde het om niet 
te scoren. “ 
John heeft 4 jaar onder Ben van Wanrooy getraind. 
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Hierna kwam hij in het 5e elftal terecht onder leiding van Ton Teeuwen en Wim van 
den Bogaard. 
“In dat elftal heb ik tien jaar gevoetbald. Ik ben ook een keer kampioen geworden en 
daar zit een leuk verhaal aan vast. Ik was aanvoerder in dat jaar. We konden toen bij 
Concordia kampioen worden. De scheidsrechter vroeg tijdens het warmlopen aan mij 
of we kampioen konden worden, wat ik bevestigde. 
We kwamen met 0-1 voor. In de tweede helft sloeg de spits van Concordia de bal 
met zijn hand in de goal en de scheidsrechter keurde die treffer goed. 
Ik was zo kwaad dat ik achter de scheidsrechter aan ging en hem in zijn nek sprong. 
Hartstikke fout natuurlijk. Het had gelukkig geen gevolgen op dat moment. De spelers 
van Concordia vonden het ook belachelijk en we mochten dan ook winnen van de 
tegenstander. We wonnen uiteindelijk met 1-2. 
Ik ben wel eens te fel op het voetbalveld en dat is niet altijd even slim natuurlijk.” 
Na deze periode ging John naar zijn derde elftal binnen de senioren. Hij kwam 
terecht bij Tijn Broks in het zesde. Daar heeft hij nog 1 jaar in het 6e elftal gevoetbald. 
“Ik wilde toen al stoppen, omdat het hele elftal uit elkaar werd gezet en verdeeld over 
andere elftallen. De laatste wedstrijd kreeg ik een gele kaart en kreeg ik twee 
wedstrijden schorsing opgelegd door Wil Hoogaarts. Toen ben ik definitief gestopt. 
Ik voetbalde in die tijd ook bij de OKAJ op zaterdag. Ik heb daar 10 jaar gevoetbald 
en ik vond die competitie ook erg leuk.” 
 
Zitting nemen in een bestuur was John niet onbekend. 
“Ik heb jaren in het bestuur van de OKAJ gezeten als wedstrijdsecretaris. Ad 
Pennings is jaren voorzitter geweest van deze club.” 
 
Naast zijn activiteiten als actieve voetballer is John ook al jaren leider binnen onze 
vereniging. 
“Ik ben 6 jaar leider/trainer geweest van het elftal waar Kevin in voetbalde. Een erg 
leuke tijd.  
Toen Hans van den Broek en Bart Schakenraad mij in 2001 vroegen om vlagger te 
worden  van het 3e heb ik dat meteen gedaan. Later ben ik leider geworden van dat 
elftal, omdat Hans en Bart stopten. 
In het 1e jaar werden we meteen kampioen, maar dat kwam omdat we veel te laag 
stonden ingedeeld. We werden ongeslagen kampioen met uitslagen in de trant van 
12 of 13-0. 
In dat jaar speelden we tegen DESO. Thuis werden we bedreigd door spelers van 
dat team en wij wilden niet naar de uitwedstrijd gaan. 
Uiteindelijk zijn we toch gaan voetballen en werd een scheidsrechter van de KNVB 
uit Groningen gestuurd. We wonnen die uitwedstrijd met 1-3 zonder trammelant.  
Later ben ik nog een keer kampioen geworden met dit elftal. Er werd toen een 
beslissingswedstrijd gespeeld tegen Blauw-Geel, wat uit Turkse spelers bestond. Het 
was een beladen wedstrijd, die wij uiteindelijk wonnen  We hebben dit kampioen-
schap dan ook gedurende een hele week gevierd. 
Een jaar later konden we geen potten breken en ontstond er irritatie. Gevolg was dat 
een paar spelers door Avanti werden geschorst. Een jaar om snel te vergeten.” 
 
Inmiddels is John  toegetreden tot het hoofdbestuur en heeft als taak het wedstrijd-
secretariaat. Een functie die hij al twee jaar uitoefende. 
“Ik had natuurlijk ervaring als wedstrijdsecretaris bij de OKAJ. 
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Twee jaar geleden werd ik door Jan Hellings gevraagd om deze taak van hem over 
te nemen. Ik regel scheidsrechters voor de lagere elftallen. We hebben op het 
moment een aantal goeie scheidsrechters op zondagmorgen, maar als er zich 
nieuwe scheidsrechters aandienen, dan kunnen ze zich bij mij melden. 
Verder regel ik wedstrijden in de voorbereiding voor de selectie elftallen en de lagere 
elftallen. Ook regel ik activiteiten tijdens de winterstop. 
Ik ben hier dan ook gemiddeld 6 à 8 uur in de week mee bezig. 
Ik vind het overigens wel een leuke taak. 
Toen Wil de Laat mij vroeg om in het hoofdbestuur plaats te nemen heb ik dat 
gedaan. Inmiddels heb ik mijn eerste bestuursvergadering achter de rug en merk ik 
wel dat ik nog moet wennen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik mijn draai nog wel 
zal vinden.” 
 
Hierna stelden we John de vraag hoe het toch komt dat zo weinig jonge mensen in 
een hoofdbestuur willen zitten. Ook bij andere verenigingen speelt dit een rol en kan 
dit voor problemen gaan zorgen in de nabije toekomst. 
“Misschien moet je mensen wel actiever gaan benaderen. Ook speelt bij veel 
mensen de tijdsfactor een rol. Verder ben je vaak degene tegen wie het eerst aan-
geschopt wordt door leden, als ze het ergens niet mee eens zijn.” 
 
Zijn grote hobby is Ajax. Voor andere zaken heeft John momenteel geen tijd . 
“Ik vind het wel leuk om te vertellen dat ik in 2008 met Robert Hoogaarts naar het EK 
in Zwitserland en Oostenrijk ben geweest. Een geweldige tijd heb ik daar gehad. Ik 
heb daar zelfs nog kennissen aan overgehouden uit Zwitserland, met wie ik nog 
steeds contact heb.” 
 
Miranda vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van John. 
John kan geen nee zeggen en staat altijd voor iedereen klaar, noemde Miranda als 
goede eigenschap. 
Als slechte eigenschap geeft ze aan dat John af en toe te fanatiek is als het over 
voetbal gaat. Het is toch maar een spelletje. 
 
Hierna stelden we John wat vragen waar hij als volgt op reageerde: 
 
Waar erger je je aan.   Zondagsrijders 
 
Als je het voor het zeggen had in  Militaire dienstplicht weer invoeren. 
Nederland dan  
 
Welke actualiteit grijpt je op het  De onzekere situatie op mijn werk 
moment aan 
 
Naar welke internetsite surf je het  Ajax showtime.com  
meest  
 
Auto      Citroen Berlingo 
 
Beste trainer     Louis van Gaal 
 
Stad      Amsterdam 
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Jeugdidool     Status Quo 
 
Moeilijkste beslissing  ooit    Hond Ringo in laten slapen 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Huis gekocht 
 
Onderschatte voetballer   Clarence Seedorf 
 
Overschatte voetballer   Christiano Ronaldo 
 
Hoogtepunt     Geboorte van Kevin 
 
Dieptepunt     Overlijden opa 
 
Tijdschriften     V.I. 
 
Televisie     Sport en Prison Break 
 
Beste CD     Status Quo 
 
Beste film     Dances with Wolves 
 
Eten      Spare ribs 
 
Drank      Pilsje 
 
Acteur/actrice    Julia Roberts en Sean Connery 
 
Vakantie     Turkije 
 
Met wie zou je wel eens een avondje Met vrienden 
willen stappen 
 
Welke club en speler heeft je  Ajax en Suares 
voorkeur in de eredivisie 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  Co Adriaanse 
op TV 
 
John, bedankt voor je tijd voor dit gesprek en we wensen je veel succes als 
bestuurslid. 
 
    Noud Bouwmans  
 
    Frans van Rozendaal 
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Club van 100 

 
                    
 
                
Op maandag 28 december 2009 werd door de Club van 100 de inmiddels traditionele 
kienavond georganiseerd voor alle dames van sv Avanti ’31. 
Het was wederom “volle bak” en de avond was mede door de inzet van alle 
vrijwilligers een groot succes. 
 
De Club van 100 wil naast de eigen leden voor hun jaarlijkse financiële bijdrage 
ook de volgende sponsors bedanken die voor deze kienavond diverse prijzen 
beschikbaar hebben gesteld : 
Spar Jan Hellings, Drogisterij Etos, Marktslager Jan Hellings, Sjop 37, Music Store, 
Bouwbedrijf Van Kampen, Triangelbar, Kaarsenfabriek Bolsius, Slagerij Maros,  
Taxi Van Kampen, Kookwinkel Met Smaeck, FM Parfum Monique Smits, Mitra, 
Zorgkwekerij Lieseind, Eethuis Het Stamhuis, D’n Overkant, Marskramer, 
Bierbrouwerij St. Servattumus, Opelcentrum Verhagen en Spar Jan Heeren. 
 
Wij hopen dat we ook dit jaar weer een beroep op jullie allen mogen doen. 
 
 
Namens alle dames van Avanti  én de Club van 100  HARTELIJK DANK !! 
 
 

Club van 100 

 
 
 

Ook voor nieuwe leden hebben we nog voldoende plaats op het bord 
boven de bar in de kantine. 

 
 

Interesse ? 
Vraag informatie of meld je aan bij één van onderstaande commissieleden 

 
Gerard van Houtum   Noud Bouwmans   Christian Gevers 

 
Jan van Kasteren    Ad Vorstenbosch 
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DROPPING / 
SPEURTOCHT 2009 

 
Tussen de feestdagen door werd op 29 december j.l de Dropping / Speurtocht 2009 
gehouden voor alle leden en niet-leden vanaf 16 jaar, georganiseerd door de 
Supportersvereniging sv Avanti’31 en natuurlijk Bert van Uden. 
De opkomst was dit jaar redelijk te noemen, want de weersvoorspellingen waren niet 
van dien aard dat men er op uit zou gaan deze avond. 
Ongeveer 70 deelnemers, verdeeld over 12 groepen, gingen de strijd met elkaar aan. 
Om 19.00 uur werd het startsein gegeven voor de eerste groep. 
Elke groep kreeg behalve een routelijst met vragen ook een fotolijst met vragen mee, 
welke gingen over de route en natuurlijk over de geschiedenis van Schijndel. 
De speurtocht ging via de kantine van Avanti naar twee posten. 
Bij de Kajuit aangekomen kreeg men een foto-opdracht voorgelegd. Hier moest men 
raden welke bekende Schijndelnaren op de verminkte foto’s stonden. 
Ook moest men op een landkaartje aanwijzen waar nu eigenlijk Schijndel lag. 
Ook kon hier de eerste vragenlijst met antwoorden worden ingeleverd. 
 
 

 
 
Hierna vervolgde men weer de weg met een nieuwe vragenlijst en cryptogrammen 
naar de volgende post, namelijk Landmans Unie. 
Hier waren twee opdrachten, natuurlijk ging iedereen handboogschieten, en men 
moest aan de hand van muziekfragmenten, bekende Schijndelse carnavalsliedjes 
raden. 
Hierna kreeg men de laatste routelijst met vragen en cryptogrammen mee, en ging 
men weer op weg met als eindbestemming de kantine van Avanti. 
Jan van Kasteren en Lenie Russens hadden ervoor gezorgd dat er voor alle 
deelnemers een lekkere kop soep klaar stond. 

 21



 

Hierna ging de jury aan de slag met het verzamelen van de antwoorden en het 
berekenen van de einduitslag. 
 
De winnaar van de Dropping / Speurtocht 2009 werd wederom ’t Bierkransje, 
bestaande uit Leo van Uden, Hans van Roy, Geert van de Oetelaar, Christian Gevers 
en Jan Hellings met 146 punten. De prijs bestond uit de wisselbeker en natuurlijk wat 
consumptiebonnen. 
De tweede prijs ging dit jaar naar het team Fanclub Jan van Kasteren en de derde 
prijs was voor het team “Het wordt nooit niks”. 
De volledige uitslag van de Dropping / Speurtocht 2009 staat verderop in deze 
Avanti-krant. 
 
 

 
                                       DE WINNAARS 2009 
 
De Supportersvereniging kan terugkijken op een gezellige avond en dit werd mede 
mogelijk gemaakt door natuurlijk Bert van Uden, Tiny de Laat, Hennie de Jong,  
Frans Schuurbiers, Willy Hoogaars, Mari Verhagen,het kantinepersoneel en alle 
deelnemers, waarvoor hartelijk dank. 
 
 
 
 
 
 
Dan volgen hier de vragen, cryptogrammen en de antwoorden hiervan: 
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1. Noem de namen van de 5 laatste burgemeesters van Schijndel? 
2. Wat werd er in een serie van 6 gevonden bij opgravingen hoek Groeneweg / 

Hoofdstraat / St. Jorisplein? 
3. Vanaf welk jaar dateert het huidige gemeentewapen? 
4. Wie was de eerste burgemeester van Schijndel? 
5. Wie was de eerste aangestelde predikant van de St. Servatiuskerk? 
6. Schijndelnaren worden ook wel “Hopbellen”genoemd. Hoe werden de 

Schijndelnaren en een geleden ook wel genoemd? 
7. In welk jaar werd de Boschwegse kerk in gebruik genomen? 
8. Welk Schijndels product stond centraal in de conflicten met de Theologische 

faculteit uit Leuven in 1783? 
9. In welke Brabantse plaats werd de bekende zeeheld in Schijndel, Jan van 

Amstel, geboren? 
10. Wat was de bijnaam in de volksmond van Jansen de Wit? 
11. In welk jaar werd het pand van Jansen de Wit gesloopt? 
12. Over welk ander schip dan “de Vryheit en “de Tydtverdryf voerde de bekende 

zeeheld Jan van Amstel het bevel? 
13. In welk jaar werd het St. Lidwina ziekenhuis in gebruik genomen? 
14. Welke twee klompenfabrieken bestaan er al in 1923 in Schijndel? 
15. Hoe noemde men de steenfabriek “de Molenheide”ook wel in de volksmond? 
16. Wat was de naam van de voorloper van ’t Spectrum? 
17. In welk jaar reed de tram voor het eerst door Schijndel? 
18. Wat was het beroep van de vader van de gebroeders Lambertus en Antonius 

Bolsius? 
19. Welke handboogschutterij werd opgericht in 1839? 
20. Wie stond aan het hoofd van de stuurgroep Schijndel 700? 
21. In welk jaar werd de harmonie Sint Cecilia opgericht? 
22. Noem de twee bekendste kunstenaars uit de geschiedenis van Schijndel? 
23. Wat was de naam van het huis dat Jan van Amstel bewoonde in Schijndel? 
24. In het kader van “Schijndel 700” werd een fietsroute bedacht langs 18 

Drieluiken. Welke twee personen bedachten deze fietsroute? 
25. In welk jaar bracht Koningin Juliana voor de eerste maal een bezoek aan 

Schijndel? 
26. Welke bierbrouwerij werd er in 1939 stilgelegd in Schijndel? 
27. Welke twee windmolens is Schijndel nog steeds rijk? 
28. In welke 5 gehuchten was Schijndel in de 19e eeuw verdeeld? 
29. Hoeveel zetels zijn er in Schijndel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te 

verdelen? 
30. Wat is de naam van het Moederhuis van de Zusters van Liefde? 
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Antwoorden: 
1. 1: Opsteegh, 2: Scholten, 3: van Tuijl, 4: de Wijs, 5: Janssens 
2. Waterputten 
3. 14 april 1958 
4. J. van Beverwijk 
5. Robertus Immens 
6. Bokken 
7. 1929 
8. Hop 
9. Gemert 
10. De Sok 
11. 1986 
12. Hilversum – De Provincien 
13. 1934 
14. Oerlemans – Steenbakkers 
15. Steenoven 
16. In d’n Hert 
17. 1899 
18. Huisarts 
19. Amicitia 
20. Vincent Gil – Toresano 
21. 1855 
22. Jan Heesters – Dorus van Oorschot 
23. Stenen Kamer 
24. Ton Keetels – Geert Maas 
25. 1950 
26. De Zwaan 
27. Pegstukken – Catharina 
28. Wijbosch – Elschot – Borne – Lutteleind – Broekstraat 
29. 19 
30. Sint Jozefklooster 

 
Cryptogrammen: (Op zoek naar straatnamen in Schijndel) 

1. Weer opnieuw fijnmaken  - Hermalen 
2. Hier heeft men dubbel plezier – Dolfijn 
3. Met dit tempo komende uit Veghel – Mars 
4. Wonen hier haar of zijn ouders? – Stamhuis 
5. Op dit grasveld zoekt men naar geluk – Klaverwei 
6. Dat is een fabelachtig paard – Eenhoorn 
7. Deze weg gaat niet alleen over rozen – Bloemenpad 
8. Hier is landen niet meer mogelijk – Vliegveldweg 
9. Zo te horen een vrouwelijke biljartster? – Poolster 
10. Hoort die vogel in dat gat? – Hopkuil 
11. Hier  is je vader niet dichtbij – Papaverstraat 
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12. Dit paard heeft vleugels – Pegasus 
13. In het verwarde deel geeft men les – Elde 
14. Zo te horen, dubbele problemen met je auto – Pegstukken 
15. Doe dit bij die vogel, en ze krijgt hoefijzers – Lijsterbeslaan 
16. Als dit gebeurt, waar laat je dan je vissen – Vijverweg 
17. Zo’n straat ligt niet in het buitengebied – Binnenweg 
18. Zijde van een pantalon – Broekkant 

 
Antwoorden: “Wie zijn dit?” 

1. Wiljan Vloet 
2. Burgemeester Opsteegh 
3. Gerard Buenen 
4. Jack de Gier 
5. Jan Witlox 
6. Luuk van Lieshout 
7. Twan Burg 
8. Ber Koolen 
9. Andre Gevers 
10. Jasper Waalkens 
11. Henk Mutsaars 
12. Harrie van Uden 
13. Jan Heesters 
14. Mien Wouters 
15. Rene Ulehake 
16. Mies den Otter 
17. Seth Gaaikema 
18. Pastoor van den Brand 
19. Theo de King 
20. Theo van Veghel 

 
Antwoorden geluidsfragmenten (Schijndelse carnavalsliedjes) 

1. De Dorstvlegels – De Woensdagmerge 
2. De Dundraaiers – Un deuske of un taske 
3. Geinstampers – Ge het alles mee 
4. Klinkriemers - Nog lang nie teine  
5. Broekhoesters – Doe de die da dik 
6. Mauwperen – Hee hoe hiette gij 
7. Hopplukkers – As de sterre 
8. Crazy Pinternationals – Ut skie nie lied 
9. Balkenbrij - Saperdiosia 
10. Het Overschotje – We-Sittie? 
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Vragen en antwoorden fotovragen voor de gehele route: 
 

1. Waar bevinden zich deze banken? – Visvijver 
2. Wat is er nu op deze locatie gevestigd? – Amusant 
3. Achter welk pleintje bevindt zich deze hondenuitlaatroute? – Gladiolenhof 
4. Waar kun je deze drieluik vinden? – Avantilaan 
5. Op welk pad bevindt zich dit huisnummer? – Houtpad 
6. Bij welk huisnummer kun je deze afbeelding vinden? – 16 
7. Wat is dit? – Kunstwerk Rotonde Floralaan 
8. Waar bevindt zich dit hek? – Dopheiweg 
9. Wat was hier vroeger gevestigd? – Swinkels Drankenhandel 
10. Wat is en was de naam van deze villa? – Rozenburg 
11. In welke straat bevindt zich dit bord? - Vossenstraat 
12. Waar bevindt zich dit wandelpad? – Nabij Visvijver 
13. In welke straat staat dit hek? – Vijverweg 
14. Wat was de naam van dit gebouw? – De Kajuit 
15. Welke cafetaria was hier vroeger gevestigd? – De Dikke Dokter 
16. Welk garagebedrijf was hier gevestigd? – Broer Manders 
17. In welke straat bevindt zich dit kenmerk? – Korenbloemstraat 
18. In welke straat bevindt zich deze brievenbus? – Leemweg 
19. Wat was de naam van dit café? – Duperko 
20. Op welk gebouw bevinden zich deze vogels? – Garage aan Bloemenpad 
21. Wat of wie is er nu in dit gebouw gevestigd? – Advocatenkantoor Bouwman 
22. Waar stond dit café vroeger om bekend? – Orgel 
23. In welke straat en bij welk huisnummer staat dit beeld? – Korenbloemstraat 
24. Welke Schijndelse molen is dit? – Pegstukken 
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Groepsnr   Naam Groep Route 1 Route 2 Route 3 Subtotaal Handboog Muziek Wie is dit ? Fotovragen Subtot. 
TOT. 

SCORE 

Groep  5 Bierkransje 16 15 21 52 17 30 27 20 94 146 1 

Groep  12 
Fanclub Jan v 

Kasteren 
19 11 12 42 20 16 25 12 73 115 2 

Groep  8 Het wordt nooit niks 18 14 21 53 3 20 18 16 57 110 3 

Groep  1 Lamploeg 18 15 21 54 11 12 15 16 54 108 4 

Groep  7 Weer net nie 17 9 22 48 7 10 25 17 59 107 5 

Groep  2 Doe mar wé 15 13 18 46 15 12 15 17 59 105 6 

Groep  11 De TeringTubbies 18 14 18 50 9 12 25 9 55 105 6 

Groep  6 Avanti United 15 11 16 42 5 16 14 13 48 90 8 

Groep  4 Het is niks 15 14 16 45 3 18 14 8 43 88 9 

Groep  10 Team Goed Genoeg 15 9 15 39 4 16 15 11 46 85 10 

Groep  9 Kamperphooliez 15 11 20 46 3 8 15 12 38 84 11 

Groep  3 De Schoutjes 16 13 12 41 13 8 9 9 39 80 12 
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DORPSZESKAMP KOMT SNEL NADERBIJ !! 

Het is zo weer 23 mei, de dag van onze Dorpszeskamp.  
We hebben er zin in ook weer dit jaar en daarom is de organisatie in rap 
tempo bezig om alles in kannen en kruiken te krijgen.  
 
We kunnen echter (nog 5) teams gebruiken voor deelname aan deze 
altijd onvergetelijke dag 

IETS VOOR JULLIE !!!!! 

GEEF JE DAN OP BIJ NOUD BOUWMANS TEL 5475943 OF 06- 
51859657!! 
 
DE  DORPSZESKAMP SCHIJNDEL BELOOFT WEER EEN ENORME 
HAPPENING TE WORDEN !!! 

NET ALS DE VOORAFGAANDE 23 JAREN HEBBEN WE  WEER EEN 
GEWELDIG  AANBOD VAN LEUKE SPELEN OVERDAG .……………. 
EN MET EEN SPETTERENDE PLAYBACKSHOW ’S AVOND STAAT 
DIT EVENEMENT  GARANT VOOR EEN LEUKE DAG EN AVOND !! 

DUS GEEF JE OP WANT JULLIE DEELNAME  IS VOOR DIT 
EVENEMENT VAN ONSCHATBARE WAARDE !!I 
 
     Namens de organisatie 
                                     Noud Bouwmans en Jan Hellings 



 

GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Maikel v.d. Braak 
      
Leeftijd      34 jaar 
 
Woonplaats      Schijndel 
 
In het dagelijks leven     Elektromonteur    
 
Elftal       5e  
 
Positie       Aanvallend middenvelder 
 
Hoe lang voetbal je al?     28 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Onterecht behandeld worden 
 
Zou graag willen voetballen met   Luc Nilis 
Waarom:      Hij is mijn grote voorbeeld 
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   Aan het damesvoetbal, onderhoud/  
       schoonmaken kleedlokalen  
 
Andere hobby’s?     Wielrennen en PSV gaan kijken 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Probeer ons dit jaar kampioen te 
       maken zonder problemen 
 
Maak me wakker voor    ’n potje……    
 
Nooit meer      ’n rode kaart, haha 
 
Met een miljoen ga ik     Lekker van het leven genieten 
    
Toekomstplannen     Lang en gezond van mijn gezin  
       te mogen genieten. 
       Leider of trainer worden. 
     
Hoe ver ga je komen met je team   Hopelijk kampioen, maar zal lastig  
       worden… en we hebben de laatste tijd 
       maar net genoeg spelers. 
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?      Wie komt er dit jaar het eerste op de  
       Cauberg? 
       
Aan wie speel jij de balpen door?   Bart van Schaaijk 
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BILJARTCLUB, EN NOG VIJF………. 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
 
Dinsdag 8 december. 
 
Op deze avond speelden als eerste Leo v. Boxel (36) en Henk Kanters (22) tegen 
elkaar. Henk, die de laatste weken niet erg in vorm is, begon ook in deze partij erg 
slecht. Hierdoor kon Leo al snel een voorsprong opbouwen. Leo, die in deze partij 
ook niet zijn niveau van de laatste weken kon bereiken, wist de wedstrijd wel 
makkelijk te winnen, waardoor hij zijn koppositie probleemloos wist te handhaven. 
Leo gebruikte voor zijn 36 caramboles 24 beurten en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 1.50. Henk, die niet verder kwam dan 12 caramboles, behaalde 
0.50. 
 
De tweede partij ging tussen Gerrie Kastelijn (34) en Jo v.Uden (36). In het begin van 
de partij ging het goed gelijk op. Beide spelers speelden niet erg goed en het zag er 
naar uit dat het een lange partij zou worden. In de tweede helft van de wedstrijd wist 
Jo echter over te schakelen en binnen enkele beurten stond hij op voorsprong. Het 
lukte Jo net niet om de partij in 19 beurten te beslissen, omdat hij in deze beurt, 
waarin hij een serie van 11 wist te maken, net 1 puntje te kort kwam om niet alleen 
zijn tweede overwinning te boeken, maar ook de bonuspunten binnen te halen. Jo 
kwam uit op een gemiddelde van 1.80. Gerrie maakte in deze 20 beurten 28 
caramboles en speelde 1.4 gemiddeld. 
 
Hierna speelden Cor Geerts (40) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Ook in deze partij 
konden beide spelers maar moeilijk tot scoren komen. Ondanks dat hij weinig 
poedels produceerde was Cor Geerts niet tevreden over zijn spel. Cor Mooy kon 
echter niet profiteren en moest halverwege de wedstrijd toezien hoe Cor zijn ritme 
weer terugvond en steeds beter ging spelen. Door regelmatig te blijven scoren 
zonder echt grote series wist Cor Geerts een grote voorsprong op te bouwen. Zijn 
laatste carambole in de 15e beurt leverde hem dan ook verdiend de 2 bonuspunten 
op, waardoor hij weer wat dichter naar de koppositie toekruipt. Cor behaalde een 
gemiddelde van 2.66. Cor Mooy, die bleef steken op 21 caramboles, kwam uit op 1.4. 
 
De vierde partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (40) en Bert v. 
Uden (38). In deze partij liet Adrie zien dat de vorm langzaam weer terugkeert.  Al 
direct wist Adrie met enkele mooie series een gaatje te slaan. Bert, die zeker ook niet 
slecht speelde, moest het antwoord hierop echter schuldig blijven. In tegenstelling tot 
andere wedstrijden kende Adrie nu geen zwakke momenten en wat Bert ook 
probeerde, het lukte hem niet dichterbij te komen. Ook Adrie had in deze partij 
slechts 15 beurten nodig, waardoor ook hij 2 bonuspunten aan zijn totaal kon 
toevoegen. Adrie kwam uit op een gemiddelde van 2.66. Bert, die bleef steken op 27 
caramboles, kwam uit op 1.80. 
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De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (75) en Mari 
Pennings (34). Mari begon op deze avond erg sterk en wist al snel een mooie 
voorsprong op te bouwen. Jos, die duidelijk zijn vorm niet had, kon hier weinig 
tegenover stellen. Gelukkig voor hem speelde Mari erg wisselvallig en kon na enkele 
goede beurten ineens 5 poedels produceren. Hierdoor kreeg Jos de kans om nog 
enigszins bij te blijven. Het kostte Mari nog erg veel moeite om zijn laatste 
caramboles te maken. Het duurde nog tot de 18e beurt voordat hij de overwinning 
binnen kon halen, en daarmee ook 2 bonuspunten verdiende. Mari behaalde 1.88 
gemiddeld, Jos bleef steken op 2.61. 
 
 
Dinsdag 15 december. 
 
Op deze laatste speeldag van het jaar werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
Als eerste werd gespeeld de partij tussen Henk Kanters (22) en Jos v Heeswijk (75). 
Het was Henk die in deze partij verrassend het initiatief wist te nemen. Vanaf het 
begin van de wedstrijd pakte hij de leiding met geconcentreerd en goed spel. Jos 
daarentegen wist geen moment in zijn spel te komen en moest lijdzaam toezien hoe 
Henk steeds verder uitliep. Henk won de partij dan ook zeer verdiend en deed dat in 
slechts 11 beurten. Hierdoor kwam hij uit op een prima gemiddelde van 2 en scoorde 
tevens 2 bonuspunten. Jos, die niet verder kwam dan 35 caramboles, kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van 3.18. 
 
Hierna speelden Leo v. Boxel (36) en Adrie v. Liempd (40) tegen elkaar. Beide 
spelers staan hoog in het klassement en konden bij een overwinning hun positie nog 
verbeteren. In deze wedstrijd was Adrie duidelijk de bovenliggende partij. Met goed 
spel wist hij al snel een voorsprong te nemen op Leo, die deze avond niet in goeden 
doen was. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Adrie in deze wedstrijd als 
overwinnaar uit de strijd wist te komen. Adrie behaalde zijn winst in 18 beurten, wat 
hem ook 2 bonuspunten opleverde. Mede door het zwakke resultaat van Leo (20 
caramboles) gaat Adrie Leo voorbij in het klassement. Adrie scoorde in deze 
wedstrijd een gemiddelde van 2.22; Leo 1.11. 
 
De volgende wedstrijd werd gespeeld tussen Jo v. Uden (36) en Mari Pennings (34). 
Het werd een ruime overwinning voor Mari, die deze avond erg goed op dreef was. 
Met goed spel wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen en het was dan 
ook niet verwonderlijk dat Mari deze partij in winst om wist te zetten. Slechts 16 
beurten had Mari hiervoor nodig, wat hem ook nog eens 2 bonuspunten opleverde. 
Jo kwam niet verder dan 22 caramboles en een gemiddelde van 1.37. Mari scoorde 
2.17. 
 
De laatste partij werd gespeeld door Bert v. Uden (38) en Cor Geerts (40). Het werd 
een spannende partij, waarin beide spelers elkaar tijdens de gehele wedstrijd in 
evenwicht hielden. Het werd uiteindelijk Bert die aan het langste eind wist te trekken 
en de overwinning binnen wist te slepen. Cor bleef op 1 carambole steken om alsnog 
een remise af te dwingen. Bert scoorde met 38 caramboles in 21 beurten een 
gemiddelde van 1.82. Cor kwam uit op 1.86. 
 
 

 32



 

Dinsdag  5 januari 
 
De eerste partij in het nieuwe jaar werd gespeeld door Henk Kanters (22) en Mari 
Pennings(36). Beide spelers hielden elkaar tijdens de wedstrijd goed in evenwicht, 
waardoor er zich een spannende wedstrijd ontplooide. Henk, die zijn laatste wedstrijd 
van 2009 met overmacht wist te winnen, moest nu echter strijden voor ieder puntje. 
Desondanks wist hij ook deze partij winnend af te sluiten; hij deed dat in 24 beurten 
en behaalde daarmee een gemiddelde van 0.92. Mari, die uitkwam op 32 
caramboles, scoorde 1.33. 
 
De tweede partij van de avond ging tussen Jos v Heeswijk (75) en Adrie v. Liempd 
(40). Adrie, die hoog op de standenlijst staat, begon deze partij erg goed met een 
mooie serie van 14 in de 3e beurt. Helaas voor hem was dat ook gelijk het laatste 
wapenfeit uit de partij. Omdat hierna niets meer wilde lukken, kreeg Jos alle 
gelegenheid om aansluiting te vinden. Ondanks dat Jos ook nog niet zijn goede vorm 
te pakken heeft, wist hij deze partij toch simpel te winnen. Hij deed dat in 21 beurten 
en scoorde daarmee een gemiddelde van 3.75. Adrie, die niet verder kwam dan 25 
caramboles, kwam uit op een gemiddelde van 1.19. 
 
In de partij tussen Leo v. Boxel (36) en Cor Geerts (40) stonden veel belangen op het 
spel. Beide spelers bevinden zich in de kop van de rangschikking en de winnaar van 
deze partij zou naar alle waarschijnlijkheid de koppositie gaan innemen.  
Gaandeweg de partij liet Cor zien dat hij deze avond het beste met de spanning om 
wist te gaan. Met goed spel wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Wat 
Leo ook probeerde, het wilde deze avond niet lukken en ondanks een mooie serie 
van 8 kon hij het tempo van Cor niet bijbenen. Cor wist de partij dan ook overduidelijk 
naar zich toe te trekken en deed dat in slechts 16 beurten, waardoor ook nog eens 2 
bonuspunten werden verdiend. Hierdoor is Cor de nieuwe koplope r.Cor scoorde in 
deze partij een mooi gemiddelde van 2.50; Leo behaaalde met 22 caramboles 1.37. 
 
In de volgende partij kwamen Gerrie Kastelijn (34) en Bert v. Uden (38) tegen elkaar 
uit. Gerrie begon de wedstrijd erg sterk met een serie van 8. Bert wist hier echter 
goed op te antwoorden met 5 en 4 caramboles. Door een mindere periode van 
Gerrie wist Bert zelfs een kleine voorsprong te nemen. Maar omdat ook Bert in deze 
partij een zwakke periode kende (6poedels) en Gerrie zich knap wist te herstellen, 
was het toch Gerrie die met de overwinning aan de haal ging. Hij wist de partij in de 
21e beurt uit te maken en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.78. Bert bleef 
steken op 29 caramboles en een gemiddelde van 1.52. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (36) en Cor Mooy (28). 
Beide spelers kunnen tot op heden nog geen potten breken in de competitie. In deze 
partij was het duidelijk Jo die het beste van het spel had en al snel een grote 
voorsprong op wist te bouwen. Cor kon ook in deze wedstrijd niet tot zijn beste spel 
komen en moest lijdzaam toezien hoe Jo de zege opeiste. In slechts 19 beurten 
speelde Jo zijn 36 caramboles vol en wist zodoende ook weer 2 bonuspunten aan 
zijn totaal toe te voegen. Hierdoor wist hij de rode lantaarn over te dragen aan Cor. 
Jo behaalde een gemiddelde van 1.89. Cor, die niet verder kwam dan 14 
caramboles, kwam uit op 0.79. 
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Dinsdag 12 januari. 
 
Op deze dinsdag stond er een inhaalprogramma gepland. De volgende wedstrijden 
werden gespeeld: 
 
De eerste partij ging tussen Jos v Heeswijk (75) en Jo v. Uden (36). Jos begon in 
deze partij erg sterk en wist al snel een grote voorsprong te nemen. Jo had 
daarentegen erg veel moeite om tot scoren te komen. Hierdoor ontstond een 
eenzijdige partij waarin Jos op een snelle overwinning leek af te stevenen. Jammer 
voor Jos was dat aan het einde van de wedstrijd het ritme wat stokte. Hierdoor kreeg 
Jo nog de gelegenheid om wat van zijn achterstand goed te maken en zodoende nog 
wat punten te scoren. Jos wist de partij tenslotte in 19 beurten te beslissen en 
scoorde daardoor ook nog 2 bonuspunten. Jos kwam uit op een gemiddelde van 
3.95. Jo, die 27 caramboles scoorde, bleef steken op 1.42. 
 
De tweede en laatste partij van deze avond werd gespeeld door Gerrie Kastelijn (34)  
en Cor Mooy (28). In deze partij was het duidelijk Gerrie die aan de touwtjes trok. Met 
goed spel wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Ook bij Cor wilde het 
deze avond niet lukken, waardoor Gerrie een gemakkelijke overwinning kon pakken. 
In de 18e beurt wist Gerrie zijn laatste carambole te maken, waardoor ook hij 2 
bonuspunten wist te vergaren. Gerrie kwam uit op een gemiddelde van 1.88. Cor, die 
niet verder kwam dan 17 caramboles, bleef steken op 0.94. 
 
 
Dinsdag 19 januari 
 
Op deze dinsdag werd er een volledig programma afgewerkt. De volgende 
wedstrijden werden gespeeld: 
 
Als eerst speelden Leo v. Boxel (36) en Gerrie Kastelijn (34) tegen elkaar. Vooral Leo 
begon de partij erg goed door vanaf de afstoot gelijk een mooie serie van 12 te 
produceren. Hierdoor leken de kansen van Gerrie om nog in de wedstrijd te komen 
bijna nihil. Niets was echter minder waar. Mede doordat Leo vanaf dat moment 
moeite had met scoren en het feit dat Gerrie rustig zijn caramboles bleef maken, 
werd het aan het einde van de partij nog spannend wie als overwinnaar uit de strijd 
zou komen. Het was uiteindelijk toch Gerrie die met de overwinning aan de haal ging. 
Hij deed dat in 21 beurten, waarmee hij uitkwam op een gemiddelde van 1.62. Leo, 
die ook 34 caramboles maakte, kwam hiermee ook uit op 1.62. 
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (22) en Jo v.Uden 
(36). Ook dit werd een spannende partij, die na 32 beurten werd gewonnen door 
Henk Kanters. Jammer was het dat Henk voor zijn laatste carambole nog te veel 
beurten nodig had om de verdiende bonuspunten in de wacht te slepen. Henk kwam 
uit op een gemiddelde van 0.95. Jo, die in deze partij 33 caramboles produceerde, 
kwam daarmee uit op 1.43. 
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Hierna speelde koploper Cor Geerts (40) tegen oud kampioen Jos v.Heeswijk (75). 
De verwachte spannende partij bleef echter uit, omdat Cor geen enkel moment in de 
wedstrijd kon komen. Jos daarentegen ging uitstekend van start en wist al vroeg in 
de partij een grote voorsprong te nemen. Helaas werd het dpel van Jos in de tweede 
helft van de partij wat minder, waardoor hij toch nog 18 beurten nodig had om zijn 75 
caramboles vol te maken. Wel veroverde hij hiermee weer 2 bonuspunten, waardoor 
ook Jos weer mee gaat doen om het kampioenschap. Cor, die niet verder kwam dan 
20 caramboles, is door dit slechte resultaat zijn koppositie weer kwijt. Jos kwam in 
deze partij uit op een gemiddelde van 4.16; Cor bleef steken op 1.11. 
 
De partij tussen Adrie v. Liempd (40) en Mari Pennings (34) werd wel weer een 
spannende wedstrijd. Ondanks dat beide spelers niet goed aan de wedstrijd 
begonnen, vergoedde de spanning veel. Het was Adrie die halverwege de partij een 
kleine voorsprong wist te nemen en deze voorsprong tot aan zijn laatste beurt wist 
vast te houden. Mari wist echter in zijn nastoot de benodigde caramboles nog te 
maken, zodat hij nog met een remise uit de strijd kwam. De partij duurde 23 beurten, 
waarmee Adrie 1.74 en Mari 1.48 gemiddeld scoorde. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (38) en Cor Mooy 
(28). Beide spelers begonnen erg slecht aan de wedstrijd en hadden veel moeite om 
een aanvaardbaar niveau te halen. Bert wist halverwege de partij nog een serie van 
9 te produceren, maar viel hierna weer terug in slecht spel. Cor wist hier dankbaar 
gebruik van te maken en werd uiteindelijk de winnaar van deze partij. Cor maakte de 
partij uit in 23 beurten en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.22. Bert, die 
31 caramboles scoorde, kwam uit op 1.35. 
 
 
Op de volgende bladzijde volgt de stand. 
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C.MOOIJ. 

    EN NOG VIJF    

    BILJART-COMPETITIE 2009 - 2010    

19-1-2010     LIBRE     

STAND  GESP CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

Tussen-stand   VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  

             

M.PENNINGS.  14 430 476 283 7 5 2 134,47 1,52 34 1 

L.v.BOXEL.  14 438 459 289 7 6 1 134,41 1,52 36 2 

C.GEERTS.  14 528 473 292 8 5 1 133,85 1,81 40 3 

A.v.LIEMPD.  14 501 452 278 8 5 1 133,25 1,80 40 4 

J.v.HEESWIJK  14 890 371 264 9 4  128,67 3,37 75 5 

B.v.UDEN.  14 486 424 297 7 7  127,64 1,64 38 6 

G.KASTELEIJN  14 406 480 284 7 7  127,41 1,43 34 7 

H.KANTERS.  14 282 526 320 7 6 1 127,17 0,88 22 8 

J.v.UDEN.  14 412 522 259 3 9  111,28 1,59 36 9 

 14 314 504 282 4 10  109,02 1,11 28 10 
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   WEEKEND  JEUGDKADER 
 
Op 8, 9 en 10 januari was het weer zover. Voor de derde maal is er weer een 
weekend georganiseerd voor de jeugdleiders, jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters. 
Het werd weer een weekend om niet snel te vergeten. 
 
Op vrijdagavond werden we in de kampeerboerderij verwacht in Oirschot, waar al 
snel de teamindeling bekend werd gemaakt. 
Het weekend stond in het teken van het wereldkampioenschap voetbal, met als 
deelnemende landen Mexico, Argentinië, Zuid-Afrika, Duitsland en Japan. 
We konden meteen met een activiteitentocht starten door het koude Oirschot 
(-7 graden), maar dat mocht de pret niet drukken. 
 
Een van de opdrachten was om een levende mascotte mee terug te brengen. Zuid-
Afrika slaagde daar heel goed in. Roy van de Bogaard kwam geheel in het zwart 
geschminkt terug. Henk Broks kwam als levende joker terug en was als leider van 
Duitsland verkleed als een echte Duitser, omhangen met braadworst en flessen bier. 
Iedere groep kreeg verder een ei mee dat ze onderweg moesten ruilen tegen een 
voorwerp. 
Zo kreeg een team het voor elkaar om met een kleine politiemotor terug te komen. 
Het onderdeel zaklopen werd wel heel makkelijk gemaakt, nadat er plotseling door 
onbekende oorzaak  twee gaten onderin de jute zak waren gemaakt. 
 
Ook een leuk onderdeel was hoeveel dropjes je in je mond kon doen. Duitsland werd 
hier met een straatlengte voorsprong winnaar. De desbetreffende deelnemer moest 
wel zijn gebit uit doen, om zodoende meer plaats te creëren voor de drop. 
Bij terugkomst waren er kippenpootjes voor de deelnemers en warme soep. 
Daarna werd er gedart, gerikt en vooral veel geouweh….. 
 
Een kleine harde kern wist het tot de volgende morgen 06.00 uur vol te houden. 
Niet erg natuurlijk, maar drie uur later stond het ontbijt al op tafel en werd er daarna 
met het casinospel begonnen. 
Opvallend was wel dat een bepaalde ploeg op het eind meer geld had dan de bank 
en dat neigde toch naar duistere praktijken. Hierna werd de inwendige mens 
versterkt om ons voor te bereiden op de activiteit buiten het complex. 
Ondanks de sneeuw en vrieskou werd er op het scherpst van de snede gevoetbald 
met het spel “levend tafelvoetbal”. In een echte arena die was opgebouwd werden 
pittige duels uitgevochten. Omstreeks 17.00 uur werd er gestopt en kon men zich 
klaar gaan maken voor het avondprogramma. 
 
Eerst werd er traditioneel een maaltijd voorgeschoteld die klonk als een klok. Hutspot 
met worst en sparerib werden door de organisatie uitgeserveerd. En groot 
compliment voor Jan van Boxtel, onze huiskok, die een en ander weer op 
voortreffelijke wijze had voorbereid. Bedankt Jan. 
 
Daarna werden de vijf teams achter een tafel gezet met daarop een drukknop om te 
reageren als je antwoorden wist die gedurende twee uur op ons werden afgevuurd. 
Je moet erbij geweest zijn om te weten hoe gezellig het was die avond. Ik denk dat 
de deelnemers nog lachen als de woorden Bouillon, Flamboyant voorbij komen.  



 

Een deelnemer vond het wel vreemd dat hij een woord niet wist te spellen, want hij 
had vroeger een 8 op school en we mochten zelfs zijn moeder hiervoor bellen. 
Na 24.00 uur gingen al snel een aantal vermoeide deelnemers hun rustplaats 
opzoeken. Dat gold niet voor iedereen en sommigen hebben het weer licht zien 
worden. 
 
Op zondag gingen we als laatste onderdeel kegelen, waarbij Jeffrey er eindelijk 
achter kwam, wie hem het hele weekend liefdevolle sms-jes had gestuurd. Ik denk 
dat het toch een afknapper was voor Jeffrey toen bleek dat Roel Schoones hem het 
hele weekend had bestookt met sms-jes. 
Toen we terugkwamen was de friteswagen er en restte er alleen nog de uitslag. 
 
Winnaar werd Zuid-Afrika onder de bezielende leiding van Ton Zandbergen. 
 
Rest mij de organisatie nog te bedanken voor de goede zorgen: Jan van Boxtel, 
Huub Groenendaal, Francé van de Mosselaar, Hennie de Jong, Danielle Eradus, 
Astrid van Heeswijk en Henk van Liempd. 
Jullie hebben bijgedragen aan een mooi stukje teambuilding. Je leert elkaar ook eens 
onder andere omstandigheden en op een andere plaats als het Avanti-terrein kennen 
en daar zijn jullie volledig in geslaagd.  
Nogmaals, namens alle deelnemers bedankt!  
Ook wil ik niet onvermeld laten de sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om 
dit weekend redelijk goedkoop voor de deelnemers te houden. 
De supportersclub heeft de attractie “levend tafelvoetbal” gefinancierd. 
De club van 100 heeft het kegelen betaald en voor iedereen een consumptie. 
Het hoofdbestuur heeft de friteswagen gesponsord. 
Allemaal hartelijk dank hiervoor en wat mij betreft tot volgend jaar, ergens begin 
januari in Oirschot.  
 
       Frans van Rozendaal 
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WIST U DAT ? 
 
 

 De jaarlijkse dropping weer goed georganiseerd was? 
 De deelname aan deze dropping goed was? 
 Alweer het bierkransje de beste en slimste waren? 

 
 De kienavond ook zeer goed bezocht was? 
 Sommige dames wel erg luidruchtig waren als ze bijna kien moesten roepen? 

 
 Onze hoofdtrainer John v. Nielen voor 1 jaar bijgetekend heeft? Proficiat, 

John. 
 De trainer van het tweede elftal aan het einde van het seizoen stopt bij Avanti 

en het in Helvoirt gaat proberen? 
 Roland, proficiat en succes nog dit seizoen bij Avanti. 

 
 De wedstrijd Avanti 1 – Rhode 1 nog een lange derde helft had? 
 Dat misschien kwam omdat de BAVARIA Angels achter de bar stonden? 
 Sommige hadden er ’s maandags nog plezier van en weten niet wat voor 

soort fietssleutel ze hebben! 
 Er zelfs al afspraken gemaakt zijn als Avanti uit naar Rhode moet? 

 
 De nieuwjaarsreceptie goed bezocht was?  

 
 Er een Bavaria kwis in de kantine is georganiseerd? 
 Na een stroef begin uiteindelijk de winnaars waren: Daan Schellekens en 

Renzo v. Nuland? 
 Deze twee Avanti gaan vertegenwoordigen in de grote finale in het PSV-

stadion, met als hoofdprijs met 12 personen naar AC Milaan? 
 

 Het jeugdkader weer een weekend op vakantie is geweest en heel veel plezier 
heeft gehad? 

 Peter Verhoeven een slaapzak heeft die niet waterdicht is? 
 Het spel “Ik hou van Holland” voor veel plezier heeft gezorgd en ook voor 

nieuwe spelling van Nederlandse woorden? 
 De groep van Dirk v.d. Sangen gewonnen heeft, maar bij het bowlen de groep 

die tweede stond hun sterkste speler kwijt was (Hans v. Roy). 
 

 De casinomiddag in de kantine zeer goed verlopen was? 
 Iedereen correct en eerlijk speelde? 

 
 

Tot de volgende keer, 
  De vliegende reporter 
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GEDICHT VOOR JAN 
 
 
 

Beste Jan 
 
 
Omdat ik weet dat je wel van lekkers houdt 

Ben ik vele dorpen en steden rond gesjouwd. 

Ik heb op al die plekken veel lekkers rond zien lopen, 

Maar helaas heb ik die niet voor je kunnen kopen. 

Dus daar zal je nog wel even voor moeten sparen. 

Het blijft dus voorlopig even alleen maar bij staren. 

Maar tijdens dit vele shoppen, 

Heb ik wel iets gevonden waar je het zolang in kan stoppen. 

Dus zoek de cadeaus er maar tussen uit. 

Voordat je de tent weer sluit.  
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puzzel 


