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VAN DE VOORZITTER 
 

 
De allereerste Avantikrant van 2011 ligt alweer voor U op de mat. Een compliment 
naar de redactie van ons clubblad is zeker op zijn plaats. Steeds maar weer zorgt 
deze redactie weer voor een goed verzorgd clubblad.  
 
Ik wil iedereen namens het bestuur van Avanti een gelukkig, sportief en een gezond, 
met de nadruk op een gezond 2011 toewensen. 
 
Dit jaar is het jaar waarin Avanti zijn 80–jarige bestaan zal gaan beleven. 
Een commissie is al druk doende om dit niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan. 
U zult hiervan de komende maanden op de hoogte gehouden worden. 
 
In de laatste maand van 2010 was er bar weinig op voetbalgebied te beleven bij 
Avanti in verband met de vele afgelastingen. 
Wel was er voldoende vertier bij onze vereniging, te denken aan de Après-Ski 
middag op 12 december jl. De kantine was omgetoverd tot een ware Après-Skihut, 
waarin het goed toeven was voor jong en oud. 
Ook de traditionele Kienavond voor de dames, georganiseerd door de club van 100, 
was wederom een groot succes, net als de Dropping / Speurtocht, georganiseerd 
door onze supportersvereniging samen met Bert van Uden, welke een ware 
happening was. 
 
Hopelijk kunnen we de komende periode weer gewoon gebruik gaan maken van 
onze speelvelden, want uiteindelijk is voetbal het hoofddoel bij Avanti. 
Daarom wil ik alle teams binnen onze vereniging heel veel succes toewensen de 
komende periode. 
 
Ook wil ik Henk Toelen feliciteren met zijn benoeming tot “Supporter van het Jaar”, 
na afloop van de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de supporters-
vereniging. 
Mijn felicitaties gaan natuurlijk ook uit naar de nieuwe voorzitter van de supporters-
vereniging. Als voorzitter van onze supportersvereniging werd die avond Gerard van 
Houtum gekozen, die zeker geen onbekende is bij onze vereniging. 
Ik wens Gerard en de overige bestuursleden van de supportersvereniging heel veel 
succes toe in het jaar 2011 en ik wil deze mensen natuurlijk ook bedanken voor de 
vele mooie jaren die ik heb mogen beleven als bestuurslid van de supporters-
vereniging. 
Bedankt. 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 

  
   

 
     

 2



 

 
     

 
    
 
   
 

    
 
    

 3



 

DROPPING/SPEURTOCHT 2010 
 
Op dinsdag 28 december was het weer zover: de traditionele dropping/speurtocht, 
georganiseerd door de “Supportersvereniging sv Avanti’31” in samenwerking met 
Bert van Uden, ging die avond weer van start. 
Maar liefst 80 deelnemers, verdeeld over 14 groepen, trotseerden de gladde fiets- en 
weggedeeltes van de route. 
Het onderwerp deze editie was: Cartoons. 
 
Onderweg waren er tussenstops bij de Korfbalvereniging Avanti, waar men twee 
opdrachten moest vervullen, nl. het raden van geluiden en natuurlijk een spel wat 
met korfbal te maken had, en bij ’t Kiske, waar men foto’s moest raden en een 
hengelspel moest doen. 
Bij terugkomst in de kantine van Avanti wachtte de heerlijke erwten- of tomatensoep, 
om daarna allemaal in spanning af te wachten waar dit jaar de prijzen naar toe 
zouden gaan. 
 
De einduitslag van de dropping/speurtocht 2010: 
14.   ’t Agste                                                               58 
13.   De Schoutjes                                                      62 
12.   De Diesels                                                          65 
11.   Schijndel–Gestel Combinatie                          78 
10.   ’t Kippehok vol vrouwelijke intelligentie              86 
  8.   Het Bierkransje                                                   89 
        De Lamploeg                                                      89 
  7.   De Pinte Joagers                                                90 
  6.   De zeven dwergen                                              93 
 
De prijswinnaars waren: 
  5.   ’t Hanehok zonder mannelijke intelligentie        95 
         (Piet v. Vorstenbosch, Pieter Fransen, Fons Heestermans, Ton v. Engeland en  
 Marcel verhoeven) 
  4.   Flash                                                                102 
         (Henk en Wil Broks, Ad Ligtenberg, Peter Ligtenberg, Jan en Karin Verkuijlen) 
  3.   Voetbalvrouwen versus Co                              103 
         (Natasja vd Braak, Emmy Schellekens, Kristel v. Buren, Wendy vd Heijden, 
   Claudia de Laat en Nicole Markus) 
  2.   Fanclub Jan van Kasteren                               106 
        (Roel Gevers, Mark Peijnenborg, Bart Schepens) 
1.   De Daltons                                                     108 

 (Bart Schakenraad, Mark v. Overdijk, Dirk vd Sande, René Pennings en Marcel 
  Wouters) 

 
De supportersvereniging bedankt Bert van Uden, Frans Schuurbiers,Henny de Jong, 
Wil Hoogaars, Wim van Wanrooij, Rien de Laat, Dirk van de Sangen, Ad van 
Duijnhoven en Mari van Dinther (drukwerk)  en het kantinepersoneel voor hun 
medewerking deze avond. 
Ook willen wij de tussenstopposten, korfbalvereniging Avanti en ’t Kiske, bedanken 
voor de gastvrijheid deze avond. 
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VERSLAG DROPPING 2010 
 
 
Eindelijk was het dan weer zover. De jaarlijkse dropping stond weer voor de deur. 
Al vele jaren doen we met dezelfde groep mee aan dit prachtige jaarlijks 
terugkerende evenement. We waren nog A-junioren toen we voor het eerst mee 
deden. De eerste jaren, zoals ik me dat herinner, werden we door Gijs weggebracht 
achter in een vrachtauto. Later werden we niet meer weggebracht, maar werd het 
een speurtocht. Dat is ook de naam die het volgend jaar gaat dragen. Wij hebben 
dus de eer om de laatste “Dropping” op onze naam te schrijven. Want de traditie is 
zo; degene die wint schrijft een stukje voor dit fantastische clubblad. Vandaar dus dit 
schrijven. 
 
Aan het begin van de week werd er al druk gebeld hoe laat we vrijdag present 
moesten zijn. Ik had me opgeofferd als BOB en haalde vanuit Maaskantje Marc in 
Vught en Bart in Sint Michielsgestel op. Dirk kwam vanuit de Weidonk helemaal op 
de fiets. Eigenlijk zou Marcel Wouters ons team dit jaar gaan versterken, maar hij 
moest helaas verstek laten gaan. Vers bloed had misschien de negatieve spiraal 
kunnen keren. De andere routinier van ons team, John van Boxmeer, had zich ook 
afgemeld. Hij dacht natuurlijk na al die jaren: “Met die jongens is geen eer te 
behalen…”. Volgens de statistieken had hij volkomen gelijk. Misschien hadden we in 
al die jaren één keer een derde plek veroverd. Uiteraard was John na de dropping 
wél present in de kantine… 
 
Het thema van de dropping van dit jaar was “Stripfiguren/tekenfilms”. Ik had deze 
week al diverse websites bezocht met kwisvragen die betrekking hadden op dit 
onderwerp, om niet geheel onvoorbereid aan de start te verschijnen. Normaal nam ik 
ook een rugzak mee met diverse attributen om onderweg iets te kunnen bouwen. 
(Denk hierbij aan plakband, Ty-raps, een schaar, ijzerdraad, stanley-mes, merkstiften 
en touw.) Dit jaar had ik gekozen voor een kleine zaklamp en een pen. Marc had 
speciaal voor de dropping een zakje snoep meegenomen. Wel snoepjes die alleen 
hij door zijn keel kon krijgen, dan had hij er voor zichzelf in ieder geval voldoende. 
Volgende keer hier meer aandacht aan besteden maat! Ook het thuisfront hadden 
we betrokken bij de dropping dit jaar. Diverse websites hadden we bij onze favorieten 
neergezet, zodat moeilijke vragen via de digitale snelweg konden worden opgelost.  
 
Daar kwam het lang verwachte moment dan eindelijk. We kregen een briefing van 
Jack en Bert en werden losgelaten. We hadden ons “De Daltons” genoemd. Die zijn 
geloof ik ook eigenlijk met vijven. Normaal zou op dat moment John van Boxmeer het 
fluorescerende hesje hebben aangedaan, maar bij diens verstek heb ik die taak maar 
op me genomen. Qua schoeisel was het dit jaar niet moeilijk. Overal lag er ijs en 
sneeuw, dus met ieder soort schoeisel was het glijden geblazen. Ik dacht toen nog: 
“Die Johnny is zo dom nog nie…” Nadat we al enkele vragen hadden beantwoord, 
kwamen we aan bij de eerste post. Deze was bij DKV Avanti. In een kleedlokaal 
moesten we luisteren naar tunes en stemmen van tekenfilmfiguren. Daar mijn 
kinderen nog klein zijn, en geen ondertiteling kunnen  volgen, heb ik al dit soort 
DVD’s in de Nederlands gesproken versies. De tunes die wij te horen kregen waren 
echter allen de originele stemmen. Gelukkig waren mijn medespelers beter met het 
zoeken van de juiste naam bij de juiste tune. Gelukkig had de organisatie onderaan 
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het invulformulier de namen prijs gegeven van de stripfiguren die er in het 
kleedlokaal te horen waren.  
 
Teruggekomen in de kantine van DKV Avanti hadden ze, hoe kan het ook anders, 
korven neergezet op de grond. Hierin moesten we een bal gooien. Wanneer deze in 
een korf bleef liggen, konden we punten scoren. Iedere korf had een andere waarde. 
Iedere Dalton kwam aan de beurt en we kwamen tot de conclusie dat dit spel ons 
best goed afging.  
 
We kregen het volgende deel van de speurtocht mee en vertrokken de sneeuw weer 
in. De tocht voerde ons langs de visvijver en de camping. Ook op dit deel stonden 
vele vragen. Marc bood regelmatig een snoepje aan, maar niemand had er trek. 
(Hoe kan dat nou?). Na wat discussies, gepuzzel en telefonisch onderhoud hadden 
we alle vragen uiteindelijk ingevuld voordat we Post 2 bereikten. Deze bevond zich in 
Manege “De Molenheide”. Vanuit de kantine keken we in de rijbak waar zeker 20 
paarden aan het rijden waren. In dezelfde bak, zo gingen onze gedachten terug, 
hadden wij vroeger in de wintermaanden nog gevoetbald. Iets wat de jeugd van 
tegenwoordig zich niet meer kan voorstellen. Bij Hennie en Jan op tafel lagen 
tekeningen van diverse stripfiguren. We moesten er de juiste naam en de juiste 
tekenaar bij zoeken. Dit was erg moeilijk, zeker binnen de kort gestelde tijdslimiet.  
De spelleiders van dit spel kenden we gelukkig al wat langer en we probeerden ze 
wat antwoorden te ontfutselen. Af en toe zelfs mét het gewenste resultaat. 
 
Na dit moeilijke spel was het tijd om te gaan vissen buiten. Hetzelfde spel zoals vaak 
op een kermis wordt gezien met gekleurde eendjes. Ze hadden het gezellig gemaakt 
buiten met een vuurtje erbij. We moesten alle vier een keer de hengel hebben 
vastgehad om een geldige score neer te zetten. Ik was de eerste Dalton die begon te 
vissen. En met succes! De ene na de andere werd er opgevist. Daarna gaf ik de 
hengel over. Ook Bart, Marc en Dirk bleken goede vissers te zijn! We hadden er de 
hoogst behaalde score tot op dat moment.  
 
Toen kregen we het laatste gedeelte van de speurtocht in handen en vertrokken 
richting de eindbestemming. Ook hierop stonden weer vele vragen en 
cryptogrammen. (Ongetwijfeld ergens terug te vinden in dit fantastische clubblad.) 
Marc bood regelmatig een snoepje aan, maar niemand had er trek. (Hoe kan dat 
nou?). Wederom hadden we alle vragen in ieder geval beantwoord en waren we als 
een van de eerste groepen terug in de kantine. Jammer dat hiervoor nooit 
bonuspunten worden gegeven, want wij proberen altijd z.s.m. terug te zijn om onze 
dorst te lessen. John van Boxmeer zat al in de kantine. Hij kon precies vertellen in 
welke volgorde en hoe laat eenieder was binnengekomen.   
 
In de kantine kregen we traditiegetrouw een kom erwtensoep. Heerlijk met dat weer! 
Dit moet ook zeker in ere blijven; ook onder de nieuwe naam “Speurtocht”. De 
andere groepen druppelden ook binnen. Na enkele serieuze gesprekken kwamen de 
minder serieuze gesprekken. Het duurde daarom niet lang alvorens er met de 
prijsuitreiking werd begonnen.  
 
Bert had wederom alle vragen en antwoorden met ons doorgenomen en Jack begon 
met de prijsuitreiking. De Daltons waren na 10 groepen nog niet vernoemd. Mijn 
avond was al oké met een top 10 score. Maar zelfs bij de laatste 3 waren de Daltons 
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nog steeds niet vernoemd. Dus consumptiebonnen was ons deel! Nu alleen nog 
weten hoeveel precies. We werden uitgeroepen tot winnaars van deze editie van de 
dropping! De wisselbokaal behoorde ons toe. De euforie steeg naar een hoogtepunt. 
We waren immers maar met z’n vieren; dus meer bonnen de man! Ha ha.  
 
Volgend jaar gaan we zeker onze titel verdedigen. Al zal het dan geen dropping meer 
heten, maar speurtocht. Wij kunnen in ieder geval zeggen dat we de laatste officiële 
dropping op onze naam hebben geschreven. Middels deze weg willen wij iedereen 
bedanken die zich heeft ingezet om deze dropping weer tot een grandioos (Wie 
gebruikte dat woord ook altijd bij de Supporters Vereniging?) evenement te hebben  
gemaakt. Dus iedereen van de organisatie, maar ook de mensen bij de diverse 
Posten en de locaties ervan en uiteraard het kantinepersoneel. Allemaal hartelijk 
dank! 
 
Tot volgend jaar!!! 
 
De Daltons 
 
Dirk v/d Sande, Marc van Overdijk, Bart Schakenraad en René Pennings 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

Thema maand januari 2011 
Positiespel, positiespel en nog eens positiespel!!! 
Als het kan met één of twee keer raken!!!! 
 
 
Start voorjaarsreeks/2e seizoenshelft 
In januari/februari starten alle teams weer met de voorjaarsreeks of 2e seizoenshelft. 
Allemaal veel voetbalplezier en succes!! 
 
 
Jeugkaderweekend 
Voor de 4e keer hebben we ook dit jaar een jeugdkaderweekend georganiseerd, het 
was wederom een groot succes!! Wij bedanken hierbij dan ook alle deelnemers 
voor de gezelligheid en inzet! Elders in deze krant kunt u lezen hoe het weekend is 
verlopen… 
Tevens dank aan het hoofdbestuur, supportersvereniging en Club van 100 voor 
hun gulle bijdrage!! 
 
 
Afgelastingen op website  
Zoals de meesten wellicht hebben gemerkt worden afgelastingen voor trainingen 
en wedstrijden ook op de website van Avanti, www.avanti31.nl vermeld.  
Dus houd deze goed in de gaten!! 
 
 
Carnaval 
Op zaterdag 5 maart zal een carnavalsactiviteit worden georganiseerd. Meer info 
volgt… 
 
 
Toernooien 
Alvast een overzicht van de data van onze thuistoernooien: 

 F- pupillen zaterdag 14 mei 2011 (ochtend) 
 E-pupillen op zaterdag 14 mei 2011 (middag) 
 A-/B-junioren vrijdag 20 mei 2011 (avond) 
 D-pupillen zaterdag 21 mei 2011 
 C-junioren zaterdag 21 mei 2011 (bij voldoende deelnemers) 

 
Info over uittoernooien volgt... 
 
Dukes Trophy 
Ook dit jaar organiseert s.v. Avanti’31 in samenwerking met Eurosportring weer een 
groot internationaal toernooi op de velden van s.v. Avanti’31.  
In het weekend van 28 en 29 mei 2011 zullen weer een groot aantal teams uit o.a. 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland deelnemen aan dit toernooi.  
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Lars van Drunen 
 
                   sv Avanti’31-Rood Wit 
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CURSUS JUNIORENTRAINER AVANTI ‘31 
 
Op 4 oktober 2010 begon onze cursus Juniorentrainer.  
Gelukkig voor ons (circa 10 deelnemers van Avanti ’31) was dit een cursus op ons eigen 
sportpark. Alles was dus al een beetje vertrouwd.  
 
Onze docent was de sympathieke trainer Jurgen van Wanrooij. Ook Jurgen was ooit trainer 
van A en B junioren, bij Udi  ’19. Na avonturen bij HVCH en EVVC kwam hij bij DAW terecht, 
waar hij het, na eerst gedegradeerd te zijn, nu goed doet. Al moet ik erbij zeggen dat de 
degradatie het gevolg was van de rode kaart van Maikel in de beker tegen Herpinia en 
verschillende blessures, aldus Jurgen in een interview met Kliksport. Hij was dus de ideale 
man om ons te helpen aan een diploma. En naast zijn lessen konden we hem ook nog eens 
volgen in zijn zoektocht naar een nieuwe club. 
 
In de eerste lessen moesten we meteen zelf aan de bak, als voetballers wel te verstaan. 
Maar toen we dit hadden doorstaan, kon het training geven dan eindelijk beginnen. Avanti 
’31 C2, C1, B2/3 en A1 kwamen allemaal aan de beurt. Ook namen we een kijkje in de 
keuken van rivaal RKSV Schijndel/Vitam Catering C1, waar de trainers in opleiding van 
Avanti duidelijk meer moeite mee hadden dan de rest van de cursisten. 
 
Toen we dit, in combinatie met onze praktijk opdrachten, allemaal achter de rug hadden, 
kwam het einde in zicht. Alle cursisten gingen een zaalvoetbaltoernooi organiseren in het 
mooie maar kleine Boskant. Aan dit toernooi deden teams mee van ons eigen Avanti en van 
Rhode. Het toernooi verliep goed en we konden daarna dan ook met een goed gevoel naar 
de kantine om onze diploma’s op te halen.  
Na nog een presentje te hebben gekregen van het jeugdbestuur en een flesje bier aan de 
bar, verlieten alle cursisten de kantine als gediplomeerd trainer en Jurgen als nieuwe 
hoofdtrainer van Nooit Gedacht.  
Succes iedereen! 
 
Aan alle trainers van de bovengenoemde teams, (jeugd)bestuur Avanti ’31, Guus, Jan van 
Kasteren en alle anderen die dit mede mogelijk gemaakt hebben: Bedankt ! 
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DANKBETUIGING 
 
 
 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij 
ontvingen tijdens haar ziekte en bij het overlijden van ons moeder, schoonmoeder en 

oma 
 
 

Francien Brus – Verhagen. 
 
 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het Bestuur sv Avanti’31, 
Supportersvereniging sv Avanti’31, Selectie Avanti, A-1 en B-1. 

 
 

Maarten 
Jack en Astrid, Renzo, Mauro en Joucke 

Brus 
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              Supportersvereniging      
 

 
 

 
JAARVERSLAG  2010 

 
 
Het bestuur zag er in 2010 als volgt uit : 
 
 Jack Brus                                    Voorzitter 
 Theo Schuurmans                Penningmeester 
 Gerard van Houtum                           Secretaris 
 Rien van den Broek                         Vice-voorzitter en onderhoud       
                                                               van de reclameborden 
 Jan Tolk                                             Contactpersoon jeugdafdeling en                            
                                                              onderhoud van de reclameborden 
 Paul van der Bruggen                      Activiteiten 
 Adrie van Houtum   PR  
 Luciën van Lieshout   Activiteiten 
 Fons Heestermans                             2e secretaris en activiteiten 
 
In verband met het aantreden van Jack Brus als voorzitter van Avanti zijn de taken 
vanaf oktober 2010 wat anders ingevuld. 
 
Op vrijdag 29 januari 2010 werd de 45e Algemene Ledenvergadering van de 
Supportersvereniging s.v. Avanti ´31 gehouden.  
Deze ledenvergadering werd bezocht door 8 bestuursleden (Paul van der Bruggen 
was verhinderd) en 53 leden van de supportersvereniging.  
 
Tijdens deze jaarvergadering werden diverse leden gehuldigd vanwege hun  
25-jarig en 40-jarig lidmaatschap van de supportersvereniging. 
 
Na afloop van de jaarvergadering werd Bart van Uden (Hzn) verkozen tot  
“Supporter van het jaar 2009”.  Bart kreeg als aandenken de pen met inscriptie.   
 
 
In Memoriam: 
In 2010 hebben we afscheid hebben moeten nemen van één lid van onze vereniging. 
Op 17 november 2010 is Erno ten Voorde overleden. Daarnaast hebben we afscheid 
moeten nemen van twee echtgenotes van leden van onze vereniging.                                               
Joke van Kasteren, echtgenote van Ad van Kasteren, overleed op 14 maart 2010 en 
Elly van Wanrooij, echtgenote van Wim van Wanrooij, overleed op 2 december 2010. 
Mogen zij rusten in vrede. 
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In 2010 organiseerde de supportersvereniging als vanouds weer diverse activiteiten. 
 
Op vrijdag 7 mei werd wederom de uitreiking van de Tiny van den Broek 
Sportiviteitprijs georganiseerd. 
Voorafgaande aan de uitreiking was er een training voor de E- en F-pupillen, met  
medewerking van Jordens Peters en Brahim Zaari van FC den Bosch en van diverse 
selectiespelers van Avanti. Hierna volgde de prijsuitreiking in een bomvolle kantine 
waarbij alle F-pupillen een medaille ontvingen uit handen van onze gasten. 
Voor de winnaars bij de D-pupillen, C- en B junioren waren er trofeeën en voor de 
winnaars bij de A-junioren, senioren en dames waren er waardebonnen. 
 
De supportersvereniging bedankt alle die avond aanwezige trainers en leiders en 
natuurlijk ook Jordens Peters en Brahim Zaari én de diverse selectiespelers voor het 
slagen van dit evenement. 
 
Ook in 2010 werd samen met de verenigingen WEC en Schijndel en de Lokale 
Omroep Schijndel Voetbal TV Bingo georganiseerd. Het resultaat van deze 
wekelijkse activiteit  is zonder meer goed te noemen. Door deze extra inkomsten is 
het mogelijk om diverse activiteiten binnen Avanti financieel te ondersteunen.  
Meer hierover in het jaarverslag van onze penningmeester.  
 
In 2010 werd wederom na iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal de Man van de 
Wedstrijd gekozen door een deskundig panel van 3 personen. 
De attentie die hierbij wordt aangeboden wordt geschonken door bierbrouwerij  
St. Servattumus. 
 
Kampioenschappen: 
Avanti mocht in 2010 diverse kampioenen begroeten. Bij de jeugd wisten  B1, C2, E3 
en het meisjes zevental het kampioenschap te behalen. Bovendien lukte het  A1 te 
promoveren naar de Hoofdklasse.  
Bij de senioren was er de titel voor Avanti 7 en Dames 1 
 
Op 15 mei jl. zijn de kampioenen in het zonnetje gezet door het Bestuur van Avanti, 
Jeugdcommissie, Club van 100 en natuurlijk de Supportersvereniging. 
Spelers, trainers en leiders, nogmaals proficiat met de behaalde kampioenschappen. 
 
In 2010 waren er ook de bekende activiteiten die jaarlijks terugkeren, zoals de 
Loterij van de Wedstrijdbal, wat nog steeds een succes is door onze verkopers.  
Dit waren bij het begin van het jaar Mauro Brus en Roland van Engeland, zij zijn bij 
aanvang van het huidige seizoen opgevolgd door Stan van de Broek en Tim 
Kastelijn.  
 
Ook is er nog steeds de Pupil van de Week,  in het persoontje van een  
E- of F-pupil,  bij iedere thuiswedstrijd van Avanti 1. 
Henk en Jo Toelen en leden van het bestuur van de supportersvereniging zorgen 
voor de prima ontvangst en begeleiding van deze pupil. Zij zorgen er mede voor dat 
deze pupil de middag van zijn of haar leven krijgt.    
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Tijdens de thuiswedstrijden van Avanti 1 geeft de supportersvereniging het 
Programmaboekje Avanti 1 uit. Ad van Duijnhoven en Mari van Dinther zorgden 
iedere thuiswedstrijd ervoor dat de boekjes gedrukt waren.  
Joke van Kasteren deelde voorafgaande aan de thuiswedstrijden van Avanti 1 de 
boekjes uit bij de hoofdingang. Na haar overlijden werd haar plaats ingenomen door  
Anita van de Oetelaar en haar Pierre. 
 
De Dropping / Speurtocht vond plaats op 28 december 2010.  
Dit zeer populaire evenement bij  Avantileden en aanhang is inmiddels een vaste 
activiteit geworden van de Supportersvereniging in samenwerking met Bert van 
Uden. Dit jaar waren er 82 deelnemers. 
Het onderwerp van deze dropping was: Cartoons  
De winnaar van 2010  werd het team van "De Daltons”. 
De supportersvereniging dankt alle vrijwilligers van die avond voor hun medewerking. 
  
Net als in voorgaande jaren werden er ook in 2010 diverse attenties in de vorm van  
een bloemetje of envelop bezorgd bij geboortes, huwelijken, bij ziekte of bij een 
jubileum. 
 
Tot slot wil het bestuur van de supportersvereniging iedereen hartelijk bedanken die 
op de een of andere manier iets voor onze vereniging heeft betekend het afgelopen 
jaar. 
Op de eerste plaats het bestuur van Avanti, de Jeugdcommissie, de damesafdeling, 
het AJAC, het LERC, Jan van Kasteren en zijn  kantinepersoneel, de terreinmeesters 
Guus van der Schuyt en Dirk van der Sangen en Ad van Duijnhoven en Mari van 
Dinther voor het vele stencilwerk. 
Ook bedanken wij onze hoofdsponsor BMS Schijndel en overige sponsors voor hun 
aandeel in de activiteiten van de supportersvereniging. 
 
Namens de supportersvereniging iedereen bedankt, ook zij die we mogelijk vergeten 
zijn.  
We hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie allen mogen doen. 
 
Dit was een jaaroverzicht van de supportersvereniging over het jaar 2010. 
De supportersvereniging wenst alle seniorenteams en jeugdelftallen veel succes toe 
in hun wedstrijden na de winterstop. 
Natuurlijk zullen wij, waar mogelijk, op alle mogelijke manieren Avanti blijven 
ondersteunen. 
 
Namens de Supportersvereniging sv Avanti’31, 
 
Gerard van Houtum 
Secretaris 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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CLUB VAN HONDERD 
 
 
Op maandag 27 december 2010 werd door de Club van 100 de inmiddels traditionele 
kienavond georganiseerd voor alle dames van sv Avanti ’31. 
Ondanks het slechte weer was het 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 : 
 
Drogisterij Etos, Marktslager Jan Hellings, Sjop 37, Music Store, Bouwbedrijf Van 
Kampen, Triangelbar, Kaarsenfabriek Bolsius, Taxi Van Kampen, FM Parfum 
Monique Smits, Gall en Gall, Kantoorboekhandel Kuipers, Bakkerij van Rooij, TV 
Bingo, Slijterij De Graaf, Zorgkwekerij Lieseind, Eethuis Het Stamhuis,  D’n Overkant,  
Marskramer, Bierbrouwerij St. Servattumus, Opelcentrum Verhagen en Spar Jan 
Heeren. 
 
Wij hopen dat we ook in 2011 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   Adje van Kampen 
 

                Jan van Kasteren    Ad Vorstenbosch 
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Voor dit Sportret zijn we bij een man geweest die al vele functies binnen Avanti heeft 
bekleed.  
Een duizendpoot, iemand die goed met mensen overweg kan, iemand die goed van de 
tongriem gesneden is. Deze eigenschappen passen goed bij een voorzitter. We zijn dan ook 
op bezoek geweest bij de nieuwe voorzitter van onze vereniging namelijk: 
 
 
  

    JACK BRUS  
 
 
Jack is 46 jaar en getrouwd met Astrid. Ze hebben drie kinderen, Renzo 17 jaar en hij 
voetbalt in A1, Mauro 15 jaar en hij voetbalt in B1 en Joucke 13 jaar.   
Na de lagere school heeft Jack de LEAO en de MEAO doorlopen en is hij gaan werken bij de 
Sligro. Toch heeft hij later de administratieve sector verlaten. 
“Ik ben in 1989 bij Vanderlande Industries gaan werken. Astrid en ik woonden in die tijd in 
een woning bij het bedrijf. Ik ben begonnen als huismeester en ben momenteel  werkzaam 
bij de facilitaire dienst, waar ik onder andere de beveiliging van het complex regel.” 
 
Jack is geboren op de Boschweg in de Zonnebloemstraat en dat betekende dat hij zich ging 
aanmelden bij Avanti. 
“Dat klopt. In die tijd voetbalden we nog achter de Aloysiusschool. Piet Brus, Bert van der 
Schoot en Mijnheer van Gaalen trainden ons in die tijd. Ik was 8 jaar en mijn leeftijdsgenoten 
waren Pieter Fransen en Frank Gevers. Ik was niet echt een goede voetballer en moest het 
van mijn inzet hebben. Ik stond meestal in de achterhoede. Ik heb ook nooit in de standaard-
elftallen van de jeugd gestaan. Ik ben ook nooit kampioen geweest bij de jeugd.” 
 
Nadat Jack bij de senioren ging voetballen moest hij in  dienst en is toen gestopt met 
voetballen. 
“In 1983 moest ik onder de wapenen en toen ben ik gestopt, waarbij ik overigens wel lid van 
Avanti ben gebleven. Ik miste het gezellige verenigingsleven van Avanti wel en het jaar 
daarop  ben ik weer gaan voetballen. Ik kwam in het team van Mijnheer van Gaalen. Dat is 
de enige man die altijd met Mijnheer van Gaalen werd aangesproken. Voor Van Gaalen had 
iedereen respect en daarom werd hij volgens mij altijd zo aangesproken.” 
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In die tijd rolde Jack al snel zijn eerste vrijwilligersbaantje in. 
“Mijnheer van Gaalen vroeg of ik leider wilde worden van de F-jes. Ik ben toen samen met 
Ingrid van den Broek de F-jes gaan trainen en begeleiden. Later heb ik dat ook nog gedaan 
met Frans Schuurbiers. 
Vier mensen lopen als een rode draad door mijn leven als ik het over Avanti heb. 
Mijnheer van Gaalen vroeg me om jeugdleider te worden. Later zou Mart van Heeswijk mij 
vragen om in de jeugdcommissie plaats te nemen. Daarna werd ik door Tiny van den Broek 
gevraagd om in het bestuur van de supportersclub te komen. En Will de Laat vroeg 
afgelopen jaar of ik voorzitter wilde worden van Avanti. Als ik nu terugkijk zijn dit toch vier 
markante personen binnen onze vereniging geweest, die mij wel een bepaalde kant 
opgeduwd hebben, maar daarover later meer.” 
 
Jack is niet lang actief voetballer gebleven. 
“Ik ben in het begin bij leider Henk Mettler gaan voetballen. Dat was in 1989. In 1990 werd 
Wim van Wanrooij leider van dat elftal. Medespelers waren in die tijd  Frans en Joep van 
Rozendaal, Marcel Steenbakkers en Henry van Uden. In 1991 ben ik kampioen geworden 
met deze jongens. Een kampioenschap wat op een erg uitbundige manier is gevierd en waar 
ik nog met veel plezier op terugkijk. Toen ik 26 jaar was ben ik gestopt met actief voetballen 
omdat ik last kreeg van mijn rug. Ik vond dat wel erg jammer.”  
 
Jack was geen man die lang bij de pakken ging neerzitten en vond al snel een nieuwe 
uitdaging binnen onze verenging. 
“Ik ben mij gaan toeleggen op de jeugd binnen Avanti. Een paar jaar eerder had ik de taak 
van Ton Teeuwen in de jeugdcommissie overgenomen. Ik was destijds wedstrijdsecretaris. 
In het jeugdbestuur zaten toen Piet Brus, Wil de Laat, Hans van den Brand, Hans 
Bijsterbosch  en natuurlijk Mart van Heeswijk. Ik heb veel van die mensen geleerd, waar ik 
later nog veel profijt van zou hebben. 
Ik was in die tijd de hele zaterdag bij Avanti, want ik was ook nog leider van twee teams op 
zaterdag. Ik heb daarna ook nog jaren de jeugd begeleid en getraind. Een mooie tijd was 
dat. Ik deed dat onder andere samen met Huub van den Donk, Ton Steenbekkers, Ad 
Sterks, Vincent de Vroomen en Jan Tolk.    
Ook ben ik samen met Jan Tolk en Bart Hellings van 1996-2001 leider geweest van de 
senioren Avanti 6/7. ” 
 
Jack was wel een persoon die van afwisseling hield. Dat bleek toen hij in 1991 in het bestuur 
van de supportersclub kwam. 
“Ik werd destijds gevraagd door Tiny van den Broek. Tiny zei dat het niet veel voorstelde en 
dat er weinig werk in ging zitten. 1 maal in de maand was er een vergadering en dat was het 
wel zo’n beetje volgens Tiny. En verder hoefde ik ook geen rondjes te geven volgens Tiny. Ik 
ben er inmiddels wel achter dat er altijd veel meer tijd in gaat zitten dan men zegt voordat je 
ergens aan begint. Dat is ook niet erg, want het is per slot van rekening een hobby. Ik volgde 
in die tijd Tiny Stabel op. Nadat Ad van Duijnhoven gestopt was al secretaris heb ik dat van 
hem overgenomen en heb die functie 7 jaar uitgevoerd.  Tiny van den Broek is later 
overleden. Wat me erg bijgebleven is dat Tiny op zijn sterfbed erevoorzitter is gemaakt, waar 
hij erg trots op was. Tiny was een Avantiman pur sang en Avanti kwam bij hem altijd op de 
eerste plaats. Ik ben later  na Rien van den Broek  voorzitter van de supportersclub 
geworden en heb dat op mijn eigen manier proberen te doen. Ik heb daar ook in moeten 
groeien”. 
 
We hebben gezien dat er de laatste jaren een verjonging is opgetreden binnen de 
supportersclub. Een verbetering?? 
“Inderdaad zijn er enkele nieuwe bestuursleden actief binnen de supportersclub. Zonder de 
oude garde tekort te doen is dit natuurlijk een goede ontwikkeling. Het geeft een nieuw elan 
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en nieuwkomers hebben weer andere en soms verfrissende ideeën. Het is een hechte club 
en elk jaar organiseren we een uitstapje met de bestuursleden en de ereleden. 
Ook organiseren we als supportersclub verschillende activiteiten. Een daarvan wil ik wel 
benoemen, namelijk de TV bingo. Binnen Avanti zag niemand dit zitten. Toch hebben we als 
supportersclub dit samen met WEC en Schijndel opgepakt. Het geld wat we hieraan 
overhouden komt ten goede van onze vereniging. Verder organiseerden we in het verleden 
jaren het husseltoernooi. Het valt mij wel op dat het steeds moeilijker wordt om genoeg 
elftallen op de been te krijgen. We hebben zelfs een keer een orkest gehad na afloop van de 
wedstrijden en het drinken en eten was gratis. Zelfs dan valt de opkomst tegen. Kennelijk 
hebben sommige spelers andere prioriteiten. Jammer. ” 
 
Nadat ik 6 jaar voorzitter ben geweest van de supportersclub, werd ik in januari 2010 door 
Wil de Laat gevraagd of ik interesse had om hem als voorzitter op te volgen. Het kwam voor 
mij onverwacht en ik wilde daar goed over nadenken. Belangrijk voor mij was dat ik 
draagvlak zou hebben binnen het bestuur. Dat bleek gelukkig zo te zijn. Hierna heb ik het er 
uitgebreid met mijn vrouw Astrid over gehad.  
Zij stond er voor 100% achter en ik heb toen toegezegd dat ik de functie wilde aanvaarden 
als de leden dat uiteraard op de jaarvergadering zouden ondersteunen. 
De tijd zal uitwijzen of het een goede beslissing is geweest van mij. Ik heb er in ieder geval 
veel zin in.” 
 
Wel wilden we Jack nog vragen wat zijn ambitie en doelen zijn als kersverse voorzitter. 
“Mijn ambitie is om vooral een goede voorzitter te worden die voor iedereen binnen de club 
aanspreekbaar is. Verder heb ik een speerpunt en wel het volgende. We hebben te veel 
clubjes binnen de vereniging. Het gevolg hiervan is dat de communicatie niet altijd goed 
verloopt. Ton Zandbergen en Ben van de Mosselaar zijn bezig om een stuk beleid hierover 
te schrijven waarin alles beter geregeld moet worden.” 
 
We dachten dat Jack geen tijd zou hebben voor hobby’s, maar niets was minder waar.  
“Ik ben lid van de carnavalsclub de OIVERS uit Eerde. Ik zit al 5 jaar in de Raad van Elf.  
Verder heb ik een seizoenkaart voor P.S.V.. 
Astrid vroegen we naar de goede eigenschappen van Jack. 
Jack is een sociale man die goed met mensen overweg kan en die altijd de weg van het 
overleg zal volgen. 
Slechte eigenschappen heeft Jack volgens Astrid niet. 
  
Hierop stelden we Jack nog wat vragen: 
 
Waar erger je je aan                                         Niet aan een afspraak houden 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Zorg betaalbaar houden 
 
Welke actualiteit grijpt je momenteel aan Gewelddadige overvallen in de regio 
 
Naar welke internetsite surf je het meest Avanti site en de Telegraaf 
 
Auto       Renault 
 
Beste trainer      Guus Hiddink 
 
Stad       Eindhoven 
 
Jeugdidool      Romario 
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Moeilijkste beslissing ooit    Stoppen met voetbal 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Voorzitter worden van de supp. Club 
 
Onderschatte voetballer    Otman Bakkal 
 
Overschatte voetballer    Nigel de Jong 
 
Hoogtepunt      40 jarig jubileum supp.club 
 
Dieptepunt      Verlies dierbaren 
 
Politieke voorkeur     VVD 
 
Tijdschriften      Voetbal International 
 
Televisie      Voetbal International 
 
Beste muziek     Linkin Park 
 
Beste film      The Shawhank Redemption 
 
Beste boek      Nooit meer zaterdag van Michel 
       Boerebach 
 
Eten       Chinees 
 
Drank       Pilske, wijn 
 
Acteur       Matt Damon 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan 
stappen      Madonna  
 
Welke club en speler heeft je voorkeur 
in de eredivisie     PSV, Isakson 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV René van der Gijp 
 
 
Jack, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog lang de voorzittershamer van onze 
vereniging zult hanteren; we wensen je daarbij veel succes. 
 
 
     Noud Bouwmans         
                                                                
     Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN IN FEBRUARI 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
02 februari Rien v.d. Broek 
  Robbert v.d. Ven 
  Bas v. Boldrik 
  Mitchell Kastelijn 
03 februari Lau Jacobs 
  Mark Cooijmans 
  Stijn v. Heesch 
04 februari Tiny v. Uden 
  Jaap v. Oorschot 
05 februari Bart v. Doremalen 
  Emmy Schellekens 
06 februari Robert v. Boxtel 
  Dani Tinus 
07 februari Bertie Havinga 
08 februari Ferry Dekker 
  Remko Nooijen 
  Sander Nooijen 
09 februari Cees v.d. Helm 
  Sjoerd Buil 
  Jeroen v.d. Sangen 
  Joost v.d. Oetelaar 
  Max v. Heertum 
10 februari Roy v.d. Bogaard 
  Rien Veroude 
11 februari Rick Boselie 
  Isabel v. Lier 
  Tim Schippers 
  Jim Tuunter 
13 februari Pascal Heessels 
14 februari Erwin Steenbakkers 

  Stefan Brouwers 
  Luuk v. Helvoirt 
  Dragana Colijanin 
15 februari Dhr. Cillessen 
  Bart v.d. Sangen 
  Roy v.d. Steen 
  Stijn Voets 
16 februari Jamal Mahamud 
17 februari Dhr. Manders 
18 februari Jim Kanters 
  Yuri v.d. Meerendonk 
19 februari Toon v. Houtum 
  Dhr. Kastelijn 
  Wes v. Wijngaarden 
20 februari Jack v. Uden 
  Bram v. Vorstenbosch 
  Hans Schevers 
21 februari Ralf v. Veghel 
  Mandy v. Kronenburg 
22 februari v. Uden 
23 februari Harm v. Rozendaal 
24 februari Marco Akdemir 
  Dennis v.d. Heyden 
  Joep Hellings 
26 februari Guus v.d. Schuit 
  Henk Broks 
27 februari Jordi Heestermans 
  Cas v. Heesch 
28 februari Jo Toelen 
  Jan Witlox

 
 



 

   

                                GEBOREN 
 

 
 

JELTE 
 

Paulus Gerardus 
 
 

15 januari 2011 
 
 

08.18 uur 4045 gram  54 cm 
 

Zoon van 
 

Bjorn Scheepers & Karin Kuypers 
 

Broertje van Janne 
 
 

Toon Bolsiusstraat 20, 5482 LC  SCHIJNDEL
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam                                                          Guy de Leeuw                  
                                                             
Leeftijd                                                         18              
  
Woonplaats                                                  Schijndel                 
  
In het dagelijks leven         Vrachtwagenchauffeur 
 
Elftal                                                            A1                  
  
Positie                                                          Rechts half                 
  
Hoe lang voetbal je al?                            13 Jaar              
  
In het veld heb ik een hekel aan         De tegenstander            
  
Zou graag willen voetballen met              Messi 
 
Waarom     Omdat hij uit een onmogelijke hoek toch de goal 
      weet te vinden.  
                                                                                     
Waar zou meer aandacht aan besteed            
moeten worden bij Avanti’31 ?  Ballen                                 
                                                                                                 
Andere hobby’s?                                           Vrienden               
  
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Ga zo door!           
                                                                                     
Maak me wakker voor                                   Kentucky Fried Chicken  

Nooit meer                                                    Naar school               
  
Met een miljoen ga ik                  Voor mezelf beginnen  
                         
Toekomstplannen                  Genieten             
                                                                                    . 
Hoe ver ga je komen met je team      Middenmoot 
  
Antwoord op de vraag van degene  
die jou de balpen heeft doorgegeven         Zodra mijn haar dusdanig lang is dat ik daar 
      hinder van ondervind.     
                                                                                     
Heb je een vraag aan degene die  
van jou de balpen krijgt ?            Wanneer slaag je onderhand eens voor  
      je theorie? 
                                               
Aan wie speel jij de balpen door?             Steff van Kaathoven 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wu leve vort in unne arige werrelt Tinus. Dun inne ted zitte wu onder de snuw en 
nouw halluf  januari kunde host beute zitte.  
Vur men is dees bitter es al die snuw en kouw. Nou kunde teminste wir voetballe.  
 
Vur men is ut nie te bugreipe wurrum zu dieje wedstreid tege Drune han afgelast. 
Du miste velde in dun umtrek ware goet te bespeule.  
Ik daagt Klaas da ut un bedoeling ha. Avantie hi dur al veul gespeult tegeover du 
aander klups. 
Ik gleuf da nie Tinus.  
Da kan wel zen Klaas, mar es gu ziet hoeveul wetstrije wu nog moete speule, dan 
wort da straks dur du week speule. 
Ut gevollug is minder publiek en ok minder inkomste. Du vurutzigte zen tog al nie te 
best en wu zulle hart moete werke um twiddeklasser te bleive. 
 
Wa ik ok nie bugreip Tinus, da al onze betaolde klups nor ut buitelant gaon in du 
winterstop.  
In du umliggende lande voetballe zu allang wir.  
Zu kunne die euroos beter besteje aon goeije velde of un grote voetbalhal wor zu hil 
du winter kunne speule en wei es supporters daor vur niks nor kunne goan keike. 
En ut moest verpligt zen um overal kunstgras te hebbe. 
 
Wa daagte gei van dieje vierde scheids, Klaas? 
Gwoon tauslote die komme alleen dur zakke vulle want zu zien niks.  
Ik daagt da zu alleen mar oog han vur du triebuune en dan zuuke of dur mooi 
vrouwvolluk zit. 
 
 
       Klaas en Tinus 
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1931    ‐       2011 

8o jaar 

Avanti bestaat dit jaar 80 jaar !! 

 

Komend jaar bestaat Avanti 80 jaar, reden voor ons om een feestje te bouwen.                
Geen groots feest (80 is geen officieel jubileum) maar toch ! 

Wat gaan we doen ? 

We gaan op 2 juni, Hemelvaartsdag,  een zeskamp organiseren voor onze jongste leden    
(D-E-F- pupillen). 

Op 3 juni een wedstrijd van Avanti 1 tegen een leuke tegenstander welke wij nog geheim 
houden. 

En op 4 juni is er de feestavond  met als thema:   ALLEMACHTIG 80 ! ! 

Tevens bestaat onze damesafdeling 40 jaar, en ook dit zullen we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. 

Op  zaterdag  9 juli tenslotte is er “The Lucky Jump”, wat dit inhoudt vertellen we graag in de 
volgende editie van onze Avantikrant, maar hou deze datum maar alvast vrij !!! 

Jullie weten in ieder geval dat er het een en ander staat te gebeuren !! 

 

De commissie   Avanti 80,   

Hennie, Gerard en Jan 
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WEEKENDJE WEG  
met de jeugdleiders en scheidsrechters. 

 
7, 8 en 9 januari j.l. was het weer zover. Het jaarlijkse uitstapje voor de jeugdleiders 
en scheidsrechters, georganiseerd door de jeugdcommissie.  
Op 7 januari 2010 om 19.00 uur was het verzamelen op een vertrouwde stek in 
Oirschot. Een supermooie locatie, waar we al drie jaar eerder zijn verbleven.  
 
Het thema van dit jaar was Disney en meteen werden er vijf teams geformeerd, 
namelijk Kwik, Kwek en Hans , Boris, de familie Duck, Goofy en Pluto. 
Ik was captain van het team Pluto en ik had de volgende kanjers binnen mijn team, 
om een gooi te doen naar de felbegeerde beker die op het spel stond: Hans 
Langenhuijsen, Mark der Kinderen, Teun van Roosmalen, Jeffrey Creusen en  Roy 
van Helvoirt. 
 
Omstreeks 20.00 uur werden we in een geblindeerde bus naar een locatie gebracht, 
om vervolgens op eigen houtje de weg terug te vinden. Het is altijd fijn om Jeffrey 
Creusen in je team te hebben: met ware doodsverachting gooide hij zich voor een 
auto en sprak twee lieftallige jongedames aan. Of ze even op en neer naar het 
centrum van Oirschot wilden rijden om op die manier onze ploeg als eerste te laten 
eindigen. De charmante glimlach van Jeff konden ze natuurlijk niet weerstaan.  
Als we daarna ook direct naar de kampeerboerderij waren gelopen, waren we zeker 
als eerste binnengekomen. We kozen er toch voor om even iets te gaan drinken in 
een plaatselijke horecagelegenheid, waar een plaatselijke schoonheid, de 45 jarige 
Patricia, de scepter zwaaide. Als het aan Jeffrey had gelegen, hadden we daar nog 
gestaan. Door dit oponthoud kwamen we te laat binnen en stonden we op de laatste 
plaats. Niets aan de hand, want we hadden het hele weekend nog. 
 
Hierna werd er gedart en gerikt en een lekker potje bier gedronken. Sommige 
kaarters waren de tijd vergeten en gingen pas om 05.30 uur naar bed. Een enkeling 
sloeg gewoon de hele nacht over. Om 09.00 uur ging de wekker en stond er een 
lekker ontbijt klaar. Sommige dames klaagden dat een paar mannen nogal 
luidruchtig hadden gesnurkt die nacht. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik heb in 
ieder geval niets gehoord!  
 
Daarna had de organisatie een mooi spel in elkaar gezet. De oudere lezers kennen 
het nog wel, namelijk ganzenborden. Met de meest onzinnige, maar wel leuke 
opdrachten, werden we verrast. We moesten o.a. de doellijn van de goal vol zetten 
met lege flessen bier. Ook moesten er 10 tandenborstels aan de jury getoond 
worden en 10 onderbroeken, 10 paar sokken en 10 paar schoenen. Al die spullen 
werden links en rechts uit de slaapgelegenheden gehaald, zodat het later weer een 
heel gepuzzel was om alles bij de rechtmatige eigenaar terug te krijgen. 
Nadat we de inwendige mens hadden versterkt, stond het voetballen ‘s middags 
centraal. 
Voetvolleybal, lat schieten en een spel met poppen had de organisatie voor ons in 
petto. Ondanks de regen hebben we een leuke middag gehad, waarbij sommige 
leiders het niet echt meer trokken. Na een warme douche was het tijd voor het 
avondeten. En dat was in de handen van Jan van Boxtel weer een doorslaand 
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succes. Jan kreeg het weer voor elkaar om een gezelschap van 35 man stil te krijgen 
door een meer dan voortreffelijke maaltijd voor te schotelen. Jan, het was geweldig 
bedankt. 
 
Voordat we in zouden dutten na die heerlijke maaltijd, werd er een quiz gehouden 
door Henk van Liempd en Jan van Boxtel. 8 speelronden werden er gespeeld met 
telkens een ander onderwerp. Erg leuk om te doen en goed in elkaar gezet. Het viel 
me wel op dat het er fanatiek aan toe ging. Ondanks dat Roy van Helvoirt veel 
muzikale  vragen wist, eindigden we toch onderin.  
 
Het absolute hoogtepunt moest nog komen. Toen bekend werd dat onze 
terreinknecht Guus van der Schuyt vroeger drummer was geweest (hij heeft in een 
professioneel bandje gespeeld), werd er snel een drumstel voor Guus geregeld. De 
hele keuken werd leeggehaald en Guus werd ingebouwd tussen pannen en deksels 
en allerlei bestek tot aan een garde toe. Hierna gaf Guus een geweldige drumsolo 
weg, die onder luid applaus van de aanwezigen werd begeleid.  Na nog een toegift 
van Guus werden de kaarten weer opgepakt en de laatste sloot die nacht om 03.00 
uur zijn ogen. 
 
Zondagmorgen zijn we met een hele club nog een eind gaan wandelen, om daarna 
te gaan kegelen. De baan waar Jeffrey stond te gooien werd na een half uur uit de 
strijd genomen. Jeffrey probeerde een sliding te maken, om op die manier de kegels 
om te krijgen, maar dat is hem niet helemaal gelukt. 
 
Toen we daarna terugkwamen bij de kampeerboerderij stond er een friteswagen te 
wachten op ons en werd de inwendige mens nog maar eens versterkt.  
Daarna maakte Astrid de prijsuitreiking bekend. Ton Zandbergen met zijn team, de 
familie Duck, was als eerste geëindigd.    
 
Graag wil ik de organisatie bedanken voor het organiseren van dit geweldige 
weekend: Hennie de Jong, Danielle Eradus, Astrid van Heeswijk, Francé van de 
Mosselaar, Huub Groenendaal, Henk van Liempd en Jan van Boxtel. 
Ook wil ik de club van 100, de supportersclub en het bestuur van Avanti bedanken 
voor hun bijdrage. 
Ik vind het goed om te zien hoe dit weekend alle aanwezigen met elkaar om zijn 
gegaan. Ik heb een paar leiders gesproken die ik nog niet kende en daarom zie ik dit 
weekend ook vooral als teambuilding. Ik kijk al weer uit naar volgend jaar. 
 
 
Frans van Rozendaal 
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LEDENMUTATIES 
 
 
NIEUWE LEDEN 

 
 
NTHS534 Bart Schellekens 02-07-98 
 
 
 
 
 
 

GESTOPT 
 
 

 
BWYF17T Robert van Pinxteren 13-05-81 
MTXQ933 Nathalie Gruijters 18-07-71 
MJXC247 Shirley Couwenberg 25-02-96 
MNDP04Y Kristel van Bezouw 27-10-96 
NRGG47I Anouk Ravestein 04-02-00 
FPSL404 Dave van Bezouw 04-06-92 
MJJM715 Melanie Horsten 31-05-94 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 

 
 

In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 14 december 
 
Als eerste kwamen deze avond Cor Geerts (47) en Henk Kanters (24) aan de tafel. 
Het werd een spannende wedstrijd, waarin lang onduidelijk was wie er aan het 
langste eind zou gaan trekken. Zonder echt grote series scoorden beide spelers naar 
behoren en maakten weinig poedels. Het was tenslotte toch Cor die als eerste zijn 47 
caramboles vol wist te maken. Henk wist vervolgens in zijn nabeurt  een remise uit 
de strijd te slepen. Cor kwam met 47 caramboles in 23 beurten uit op een 
gemiddelde van1.85. Henk scoorde  1.04. 
 
Hierna speelden Jo v.Uden (32) en Mari Pennings (30) tegen elkaar. Ook dit werd 
een enerverende strijd waarin de spanning tot het laatst in de partij bleef. Om 
beurten namen beide spelers de leiding  en stonden die even zo snel weer af. 
Uiteindelijk wist Mari zijn zenuwen het eerst in bedwang te krijgen en maakte de 
partij in de 24e beurt uit. Jo bleef op 1 carambole steken om ook hier een remise uit 
het vuur te kunnen slepen. Mari behaalde een gemiddelde van 1.25 en Jo kwam uit 
op 1.29. 
 
De partij tussen Cor Mooy (28) en Henk Kanters (24) kende een heel ander verloop. 
Met goed spel wist Cor al snel een grote voorsprong op te bouwen. Wat Henk ook 
probeerde het wilde in deze partij niet lukken,en hij moest dan ook lijdzaam toezien 
hoe Cor de voorsprong alleen nog maar groter wist te maken. Deze won de partij dan 
ook met grote voorsprong  en scoorde met 28 caramboles in 17 beurten een mooi 
gemiddelde van 1.65. Henk kwam niet verder dan 13 caramboles en een gemiddelde 
van 0.76. 
 
In de laatste partij van de avond kwamen Cor Geerts (47) en Jos v Heeswijk (65) 
tegen elkaar uit. Cor, die in het begin van de avond een prima partij speelde tegen 
Henk Kanters, kwam in deze wedstrijd geheel niet in het stuk voor. Het was Jos die 
vanaf het begin de touwtjes in handen nam  en met goed spel zijn tegenstander ver 
achter zich wist te laten. Cor kon geen enkel moment in de wedstrijd komen en 
moest toezien hoe Jos de partij in slechts 12 beurten naar zich toe wist te trekken. 
Jos kwam daarmee uit op een uitstekend gemiddelde van 5.41. Cor, die niet verder 
kwam dan 12 caramboles, bleef hier met een gemiddelde van 1 ver op achter. 
 
Dinsdag 21 december. 
 
In verband met het slechte weer en met ziekenhuisopnames werd er deze avond 
slechts 1 wedstrijd gespeeld. 
Deze partij ging tussen Cor Geerts (47)  en Mari Pennings (30). Het werd een 
eenzijdige partij, die geheel gedomineerd werd door Cor, die daarmee een mooie 
revanche kreeg van zijn wedstrijd van afgelopen week. Mari, die met de beste 
bedoelingen helemaal uit Langenboom was gekomen, moest toezien hoe Cor steeds 
verder bij hem weg liep. Vooral het begin van Mari met 2 caramboles in 9 beurten 
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was erg zwak. Hierna werd het wel wat beter, maar de achterstand op Cor was toen 
al te groot om de spanning in de wedstrijd nog terug te kunnen brengen. Cor won de 
wedstrijd dan ook zeer verdiend en deed dat in 18 beurten en kwam daarmee op een 
mooi gemiddelde van 2.60. Mari kwam met 14 caramboles niet verder dan een 
schamele 0.77. 
 
Dinsdag 28 december. 
I.v.m. de dropping werd er deze dinsdag niet gespeeld. 
 
Dinsdag 4 januari. 
 
Op deze dinsdag werd er i.v.m. vakantie en ziektes slechts een klein programma 
afgewerkt. 
De volgende wedstrijden werden gespeeld. 
 
De eerste partij ging tussen Leo v Boxel (34) en Cor Mooy (28). Leo begon in deze 
wedstrijd erg sterk en wist al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Cor, die deze 
avond zijn hoge positie op de ranglijst niet waar kon maken, moest toezien dat Leo 
steeds verder van hem wegliep. Ondanks een wat mindere periode kon Leo de partij 
vrij makkelijk naar zich toetrekken. Hij deed dat in de 19e beurt waardoor hij ook nog 
2 bonuspunten kon laten bijschrijven. Cor kwam niet verder dan 18 caramboles en 
een gemiddelde van 0.94. Leo scoorde een gemiddelde van 1.78. 
 
Ook in de tweede partij kwam Cor (28) weer aan de tafel. Nu was zijn tegenstander 
Jos v Heeswijk (65). Jos, die in zijn laatste partij had laten zien dat hij weer zijn oude 
vorm te pakken had, kon het niveau van die partij echter niet benaderen. Cor, die niet 
van plan was ook zijn tweede wedstrijd van de avond te verliezen, wist in het begin 
van de partij een lichte voorsprong te nemen. Jos kon deze avond niet tot grote 
series komen, waardoor er een spannende strijd ontstond. Het was Cor die in de 22e 
beurt zijn laatste carambole wist te maken. Jos bleef op 1 carambole steken om een 
remise te kunnen behalen. Cor behaalde een gemiddelde van 1.27. Jos scoorde 
2.90. 
 
Dinsdag 11 januari 
 
Ook op deze dinsdag was er weer een beperkt programma. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Leo v. Boxel (34).  
Bert begon de partij ondanks een gemiste opstoot redelijk goed en wist al snel een 
kleine voorsprong op te bouwen. Leo daarentegen kon deze avond niet in zijn ritme 
komen en moest toezien hoe Bert met enkele gelukkige caramboles en een serie van 
12 flink afstand van hem nam. Wat Leo verder ook probeerde, het wilde deze avond 
niet lukken. Bert besloot de partij in de 23e beurt met een gemiddelde van 1.90. Leo 
bleef met 25 caramboles steken op 1.09. 
 
Ook in de tweede partij speelde Bert v. Uden (44) nu tegen Cor Mooy (28). Ook in 
deze wedstrijd was Bert de bovenliggende partij en met regelmatig spel wist hij al 
snel een voorsprong te nemen. Wat Cor ook probeerde, het lukte hem niet om 
dichterbij te komen. Ook nu wist Bert halverwege met een serie van 13 de beslissing 
te maken. Het lukt echter ook nu niet om de bonus te pakken te krijgen, maar met 44 
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caramboles in 21 beurten kon Bert met een gemiddelde van 2.09 meer dan tevreden 
zijn. Cor kwam in deze partij niet verder dan 19 caramboles en een gemiddelde van 
0.90. 
 
Dinsdag 18 januari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Bert v 
Uden (44). 
Bert kwam in deze partij het best uit de startblokken en kon zelfs een kleine 
voorsprong opbouwen. Jos, die tot dan toe geen gelukkige wedstrijd speelde, 
veranderde zijn spelstijl en wist daarmee zijn opgelopen achterstand weer snel in te 
lopen. Met een mooie serie van 18 nam hij het initiatief over, om deze niet meer af te 
staan. Bert bleef echter goed volgen en de wedstrijd bleef daardoor spannend tot de 
laatste carambole. Het was Jos die in de 23e beurt zijn laatste carambole wist te 
maken en daarmee de overwinning veilig stelde. Bert bleef in de nastoot steken op 
40 caramboles. De gemiddelde van beide spelers kwam uit op 2.83 voor Jos en 1.74 
voor Bert. 
 

     De tweede partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (34) en Jo v. Uden 
(32). Het was Jo die in deze partij de boventoon voerde. Met goed spel en weinig 
poedels wist hij Leo al snel op een grote achterstand te zetten. Ondanks dat ook Leo 
zeker niet slecht speelde, kon hij het tempo dat Jo deze avond aan de dag legde niet 
volgen. Goed spelend wist Jo de wedstrijd in slechts 12 beurten te beëindigen en 
behaalde het uitstekende gemiddelde van 2.67. Leo kwam nog tot 21 caramboles en 
een goed gemiddelde van 1.75. 
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    EN NOG VIJF    
    BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011    

18-1-2011     LIBRE     
STAND  GESP CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

   VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  
             
J.v.HEESWIJK.  14 869 391 274 9 5  140,08 3,17 65 1 
H.KANTERS.  15 324 505 322 5 8 2 135,29 1,01 24 2 
C.MOOIJ.  14 346 493 281 6 6 2 133,57 1,23 28 3 
C.GEERTS.  14 513 442 268 8 6  128,80 1,91 47 4 
B.v.UDEN.  13 518 424 274 9 4  125,32 1,89 44 5 
L.v.BOXEL.  14 393 460 267 6 7 1 115,88 1,47 34 6 
J.v.UDEN.  13 358 456 239 5 8  112,20 1,50 32 7 
M.PENNINGS.  13 329 470 249 6 6 1 105,90 1,32 30 8 
A.v.LIEMPD.  8 266 275 160 2 6  70,50 1,66 38 9 
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BINNENKORT NIEUWE SHOW OP TV 

met maar liefst voor jou en 5 vrienden (elftal-leden 
van Avanti)  1 miljoen per persoon en 1 auto per 
persoon te winnen ! 

Steun Avanti en speel mee de                 

       Vriendenloterij 
Beste  Avanti-mensen, 

 Speelt of speelde U al mee met de sponsorloterij ?? 

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

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

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

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

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

steunt U uw club  AVANTI.    

Meld U vandaag nog aan s.v.p. !!! 



 

 

Geef je nu nog op !! 
 
Nog enkele plaatsen vrij voor 24e 
editie Dorpszeskamp Schijndel !! 
 
 

Ook 24e  editie belooft weer een spektakel te worden !!! 
 
Op  1e pinksterdag, 12 juni a.s., zal wederom de Dorpszeskamp te Schijndel worden 
gehouden. Voor dit altijd spektakel biedende evenement zijn nog een paar plaatsen 
vrij !! 
 
Voor ploegen die nog niet ingeschreven hebben geldt, dat wie het eerst betaalt zeker 
is van deelname. Bij een maximum van 28 ploegen stoppen wij immers de 
inschrijving !! 
 
Willen jullie nog meedoen, maak dan z.s.m. € 50,00  over aan de SNS bank nr 
8920327068  t.n.v. E. Sleutjes  onder vermelding van naam van de ploeg en het 
tel.nr. van jullie  contactpersoon. 
 
Wij kunnen jullie alvast bekendmaken dat het thema dit jaar zal zijn UITVINDINGEN ! 
 
Voor info kunt U terecht bij  Noud Bouwmans  tel  06 51859657 
 
In maart  is er de captainavond in de kantine van Avanti  waar alle spelen worden 
toegelicht en er geloot wordt voor de playbackshow !! 
 
 
Jan Hellings  
06 13258514 
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UIT DE OUDE DOOS!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Bij mijn archiefstukken bewaar ik nog steeds een liedje uit vervlogen jaren. 
Kennelijk is dat lied destijds gezongen tijdens de bruiloft van Christ en Annie. 
Wie zijn deze Christ en Annie??? 
 
Wie ken de achternamen van het bruidspaar??? 
 
In welk jaar Zijn Christ en Annie getrouwd?? 
 
Wie het weet, graag reageren aan de redactie van ons clubblad of bij 
ondergetekende, 
 
 
Jan van Houtum 
  
 
                                                   ======= 
 
 
Gegroet gij bruidspaar, op dit prachtige feest 
Ik hoop dat gij zijt nog helder van geest 
 
Ik ga nu wat zingen uit het leven van Christ 
Want hij heeft ook wel eens langs het potje gepist 
 
Toen moeder hem kreeg, kon zij er wel huilen 
Ze zou hem heel graag voor 10 meisjes ruilen 
 
Maar Christ groeide op als een waardige zoon 
Van de ploeterende ouders, Drieka en Toon 
 
Hij ging er de bouw op, met een hamer op zak 
Maar op tijd op het werk zijn, daaraan had hij lak 
 
Voor buurman Jansen heeft hij een schuurtje gebouwd 
En het scheelde een haartje, of we hadden om hem gerouwd 
 
Hij deed niets liever, dan timmeren een schuur 
Drie dagen vakantie, was van te lange duur 
 
Hij werd wel misprijzend, koekebekker genoemd 
Maar als mummie in een kastje, werd hij er beroemd 
 
En zondags maakte Chrisje, heel schuchter een dansje 
En waagden soms dan, schuchterder een kansje 
 
Zo moest hij ocherm een band leeg laten lopen 
Om bij een oud moederke, een blauwtje te lopen 
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Op dansles was er ook een meisje heel fijn 
Christ was voor de liefde, maar zij voor de gein 
 
Dat dansen kwam hem heel duur te staan 
En dikwijls moest hij alleen naar huis toe gaan 
 
Hij ging meestal ook heel vroeg naar bed 
En pilsjes werden allemaal terzijde gezet 
 
Want pils dat wist hij  maar al te goed 
Dat zet bij de meisjes, mirakels kwaad bloed 
 
Zijn vrienden die kwamen te vroeg of te laat 
Had hij zelf een afspraak, dan stond hij op straat 
 
Maar het haalde niets uit, hij kreeg het niet geleerd 
‘t go nie joh zei hij, of doe ik het verkeerd? 
 
Hij was wat verlegen, hij had geen branie 
Toen op de Beurs ontmoette hij Annie 
 
En Christ was voor Annie de ware Jacob 
En daar drinken wij heden veel pilskes op 
 
Zijn hart dat bonsde, zijn keelsgat haast uit 
Maar hij voelde heel zeker, Anny wordt er mijn bruid 
 
Zij zijn er tesamen, aan het nestelen gegaan 
In Gemonde komt er hun hutje te staan 
 
Maar owee dat duurt nog zolang 
En daarom gaan zij in Son,maar vast zoetjes hun gang 
 
Kan Annie wel koken,hoe is het ermee gesteld? 
Het avondeten heeft Christ uit voorzorg bij zijn moeder besteld 
 
Zo raakt zijn moeder hem nog niet helemaal kwijt  
Dat is de troost,voor de zorg hem gewijd 
 
Je begint een huishouden, dat is een hele toer 
Maar als er iets te doen is, gooit de benen dan van de vloer 
 
Ge zult het beleven, de wel en de wee 
Doe alles plezierig, dan valt het wel mee 
 
En als ge samen het gouden paar bent 
Zeg dan tegen mekare, wat heb je me verwent 
 
Nog nooit van mijn leven  heb ik het zo goed gehad 
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Dan toen ik om jou, heel de wereld vergat 
 
Ik wens u toe beste Annie en Christ 
Dat ge van het plezierige in het leven niks mist 
 
En dat ge alle herrie, ziekte en leed 
Alle rompslomp en narigheid, heel gauw vergeet 
 
Dan wens ik tot slot, het lieve bruidspaar 
Een rijke  kinderzege, maar 
niet……………………………………………………………………………………………. 
jaar op jaar. 
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Eeuwige trouw  

  
 

Tijdens de huwelijksnacht 

 

Hij: Ha, eindelijk, ik heb zolang gewacht.  

Zij: Wil je dat ik wegga?  

Hij: NEE. Ik durf er niet eens aan te denken..  

Zij: Hou je van me?  

Hij: Natuurlijk. Heel veel!  

Zij: Heb je me ooit bedrogen?  

Hij: NEE. Waarom vraag je me dat?  

Zij: Wil je me kussen?  

Hij: Elke keer als ik de kans krijg!  

Zij: Zul je me ooit slaan?  

Hij: Ben je gek? Zo iemand ben ik niet!  

Zij: Kan ik je vertrouwen?  

Hij: Ja.  

Zij: Schat !  

 

 

Lief hé!   En na 20 jaar huwelijk lees je hem van onder naar boven ! 
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Opletten als je een dagje ouder wordt! 

                                                   Wat zeg je? 
 
 
Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden.  

Zegt Antoon : 'Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden dat ze ouder 
worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen.' 
 
'Je hebt het bij het rechte eind,' zegt Grad. 'Ik ken een middel om hen te ontmaskeren.  
Als je wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan op 10 meter van haar vandaan zitten 
en stel een vraag. Als ze niet antwoordt, ga je op 5 meter afstand zitten en stel de vraag 
opnieuw, dan op 2 meter en tenslotte op 1 meter.' 

Antoon vindt het een schitterend idee en thuis gekomen neemt hij meteen de proef op de 
som. Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar 
vandaan zitten en vraagt:  
 
'Schat , wat eten we deze middag?'  
 
Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag 
opnieuw:  
 
'Schat , wat eten we deze middag?'  
 
Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt:   
 
'Schat, wat eten we deze middag?' 
 
Opnieuw geen antwoord. Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en 
vraagt luid en klaar:  
 
' Schat, wat eten we deze middag?'  
 
De vrouw draait zich om, kijkt hem geërgerd aan en antwoordt:  
 
'Voor de vierde keer, kip met friet!" 
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puzzel 
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