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IN MEMORIAM MIES VAN WANROOIJ 

 

Op vrijdagochtend 3 januari ontvingen wij het trieste bericht dat ons 
lid Mies van Wanrooij ’s nachts op 84-jarige leeftijd was overleden. 

Mies was met zijn 84 jaar ons op twee na oudste lid.  
In de 50-er jaren heeft Mies nog in het eerste elftal van Avanti'31 
gespeeld. Hij stond bekend als een hardwerkende middenvelder, waar 

iedereen van op aan kon. Na vele jaren in de lagere elftallen te zijn 
uitgekomen, heeft Mies nog vaak als supporter ons Avanti'31 
ondersteund.  
In 2009 ontving Mies de gouden Avanti-speld ter gelegenheid van zijn 
50-jarig jubileum. Dit jaar zou hij dus 65 lid zijn geweest, een 
geweldig lange tijd. 
Na het overlijden van zijn vrouw Dien in maart 2013 is Mies verhuisd 
naar het Mgr. Bekkershuis.  

Op 9 januari 2014 is in een afscheidsdienst in de St. Servatiuskerk 
aan de Markt afscheid genomen van Mies, waarna Mies bij zijn vrouw 
Dien is begraven op de begraafplaats aan de Boschweg. 

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij de 
verwerking van het verlies van vader en opa.  

 
 
Bestuur Avanti’31 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Avanti vrienden, 
 
Ondanks dat 2014 al weer enkele weken oud is, wil ik toch graag nog 
van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gelukkig, sportief 
maar vooral een gezond 2014 toe te wensen namens het gehele 
bestuur. 

Een jaar waarin het mogelijk economisch iets beter zal gaan en 
waarin we hopelijk het woordje bezuinigen weer een keer in de ijskast 
kunnen gaan zetten. 
 
2014, het jaar waarin onze supportersvereniging 50 jaar bestaat. De 
oprichtingsdatum was 13 december 1964. De supportersvereniging is 
een niet meer weg te denken organisatie binnen onze vereniging, die 
sv Avanti’31 overal in bijstaat. Of het nu om advies, personele of 
financiële hulp gaat. Wij hoeven nooit tevergeefs een beroep op onze 
supportersvereniging te doen. 

Voor nu al:  
Supportersvereniging sv Avanti’31, Hartelijk Gefeliciteerd met 
jullie gouden jubileum. 
 
Op de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie, die zeer goed bezocht 
werd door onze leden met hun partners, werd niemand minder dan 
Els Zomers uitgeroepen tot “Vrijwilligster van het jaar 2013” door 
onze vereniging. 
Els werd die middag in het bijzijn van haar man, kinderen en 

kleinkinderen in het zonnetje gezet. Gezien de staande ovatie van de 
aanwezigen die middag kon iedereen zich hierin duidelijk vinden. 
Graag wil ik namens de gehele vereniging nogmaals Els van harte 
feliciteren met deze toch wel bijzondere en eervolle titel. 
 
Enkele weken geleden heeft Avanti samen met onze zuster-
verenigingen Schijndel en WEC bijeen gezeten om als opening voor 
het seizoen 2014-2015 een toernooi samen te organiseren. 
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Op dit moment zijn we samen de verdere details aan het uitwerken 
om dit toernooi te doen slagen. De datum is inmiddels al wel bekend, 
namelijk zaterdag 16 augustus 2014. 
 
Op dit moment zitten we zoals ze het bij de KNVB noemen in de 
winterstop.   
Op 9 februari a.s. zal ons vaandelteam de competitie weer hervatten 
met een uitwedstrijd tegen Venhorst. 
We zullen net als vorig jaar een goede eindspurt nodig hebben, maar 
nu om van de onderste plaatsen weg te komen. 
 
Hopelijk blijft Koning Winter voorlopig nog in zijn winterslaap, zodat 
er de komende weken nog regelmatig gevoetbald kan worden op ons 
sportpark. 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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TOESPRAAK NIEUWJAARSRECEPTIE  

5 JANUARI 2014 
 
 
"Ik wil iedereen, ook namens het bestuur, van harte welkom heten op 
de nieuwjaarsreceptie 2014 van onze mooie vereniging sv Avanti’31. 
Wij zijn vereerd dat de opkomst weer goed is. Ik voel ook, hoe groot 
de verbondenheid is met onze vereniging. Dat is mooi om te ervaren. 
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een gelukkig, sportief maar vooral 

een gezond 2014 toewensen!!! 
Een speciaal woord van welkom aan de jeugdkaderleden die zojuist 
zijn teruggekeerd van een weekeindje teambuilding. Vermoeid, maar 
zeker voldaan. Complimenten voor de organisatie. 
 
Vandaag precies een jaar geleden werd ik samen met Astrid tot Prins 
en Prinses van Oiversland gekozen. Dat was de reden dat ik vorig jaar 
helaas niet aanwezig kon zijn op de Nieuwjaarsreceptie. Over precies 
5 dagen neem ik afscheid als Prins, en dan zal er een opvolger voor 

mij klaarstaan.  
 
Zo kort na de jaarwisseling is er een periode van bezinning en een 
moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten. 
2013 ligt achter ons en heeft zoals het hele leven vele pieken en 
dalen.  
Kampioenen waren in 2013 dun gezaaid. Alleen onze A-2 wist de titel 
binnen te halen, en A-1 wist promotie af te dwingen naar de 
Hoofdklasse. Ons eerste elftal had een mooie eindspurt in de 
competitie en ons tweede elftal wist zich op het nippertje veilig te 

spelen. Het drama van het missen van het kampioenschap op de 
laatste speeldag van onze B-1 heeft ook veel indruk gemaakt bij velen 
van ons. 
Onze vrijwilligersdag in juli was er een om nooit te vergeten. De 
benoeming van Gerrie Russens tot Ridder in de orde van Oranje 
Nassau was een hoogtepunt, niet alleen voor Gerry maar ook voor 
Avanti omdat wij die middag als gastheer fungeerden. 
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Het nieuwe parkeerterrein is inmiddels al niet meer weg te denken en 
we zien nu tot volle tevredenheid een autoloze Avantilaan, wat de 
veiligheid van onze jeugdleden ten goede komt. 
De jubilarissenavond was een avond om niet snel te vergeten. Vele 
jubilarissen werden in het zonnetje gezet en Piet Brus en Henk Broks 
waren die avond de hoofdgasten. 
Ook de sponsoravond, die we nieuw leven ingeblazen hebben, is voor 
herhaling vatbaar. 
 
Het voetbalseizoen 2013-2014 is de eerste helft alweer ruim 
gepasseerd en na een moeilijke start lijkt ons eerste elftal langzaam 
uit de moeilijke periode gekomen te zijn. Het spel en de inzet heeft 
ons in die moeilijke tijd altijd gesteund in de gedachte dat het beter 
zou gaan. 
Ook ons tweede heeft het moeilijk en lijkt niet uit het dal te kunnen 
komen. Positief blijven is een goede remedie om telkens weer de 
wedstrijden hoopvol tegemoet te treden. 
Onze hoofdtrainer Hans van Es gaf enkele weken geleden aan dat hij 
aan het einde van het seizoen ging stoppen als hoofdtrainer. Na drie 
seizoenen vond Hans dat er een fris gezicht voor de groep moest 
komen. 
Overigens Hans zal gewoon actief blijven als jeugdcoördinator binnen 
onze vereniging. 
Waarschijnlijk is het jullie wel opgevallen, dat er een mooie 
overkapping naast het wedstrijdsecretariaat gerealiseerd is door 
enkele vrijwilligers. Zonder iemand te kort te willen doen, wil ik Roy 
van de Steen en Marcel Verhoeven als grote kartrekkers van dit 
project hiervoor bedanken. 
 
2014: 
We staan aan de vooravond van het 50-jarige jubileum van onze 
supportersvereniging. 
Op zondag 29 december was er al een schitterend evenement 
georganiseerd door de supportersvereniging in samenwerking met 
Bert van Uden, namelijk de fietstocht. Bijna 90 deelnemers waren die 
middag actief. 
De Supportersvereniging,een vereniging waarvan ik 13 jaar als 
bestuurslid en 6 als voorzitter van heb mogen fungeren. 



 

 12 

Een niet meer weg te denken orgaan binnen Avanti. Een vereniging 
die Avanti op alle fronten ondersteunt. 
Of het nu gaat om advies, personele hulp of financiële hulp, we 
hoeven nooit tevergeefs een beroep op de supportersvereniging te 
doen. 
Bestuur supportersvereniging, namens geheel Avanti wens ik jullie 
een geweldig jubileumjaar toe en wij laten ons dit jaar verrassen met 
jullie activiteiten. 
 
Zoals jullie inmiddels weten heeft het bestuur samen met de TC 
onlangs Ronny Everaerts uit Dommelen bij Valkenswaard vastgelegd 
als nieuwe hoofdtrainer van onze vereniging voor het seizoen 2014-
2015. 
Ronny is op dit moment bezig aan zijn vierde seizoen bij EMK in 
Nuenen. Hij is ook aanwezig bij deze nieuwjaarsreceptie. 
Maar eerst rest natuurlijk de taak aan Hans van Es om zo hoog 
mogelijk te eindigen in de derde klasse. 
 
Een uitdaging voor ons als vereniging is natuurlijk ook het nieuwe 
alcoholbeleid, dat 1 januari j.l. is ingegaan. 
Het is niet meer toegestaan om alcohol te schenken aan personen 
onder de 18 jaar. Ons uitgangspunt zal zijn dat wij hier ons strikt aan 
zullen gaan houden, hoe moeilijk en complex dit ook zal zijn. 
 
Vol trots zijn wij met het inschrijven van ons A-3 elftal ingedeeld in de 
voorjaarcompetitie van 2014. 
Daarentegen verontrust het ons dat met name de spelers van de 
lagere seniorenelftallen regelmatig afwezig zijn zonder af te melden, 
of zich wel heel gemakkelijk afmelden. Ik hoop dat deze leden zich er 
van bewust zijn dat het spelletje voetbal een teamsport is! 
 
 
Vrijwilliger van het jaar 2013 
 
Na Jo Toelen in 2011 en Noud Bouwmans in 2012 ga ik het nu hebben 
niet over de Vrijwilliger van het jaar, maar over de Vrijwilligster van 
het Jaar 2013. 
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Begonnen in december 1970 bij Avanti met voetballen, nee meteen 
met keepen, terwijl ze eigenlijk in Berlicum nog korfbalde samen met 
een vriendin. 
Jarenlang de vaste keepster geweest in ons hoogste dameselftal. Haar 
man Henk had het niet zo met voetbal, maar zij was steevast iedere 
trainingsavond en op zondag te vinden op het voetbalveld. 
Een tijd waarin ons Dames 1 (nu heet dit voortaan Vrouwen 1) in de 
Hoofdklasse speelde. Een tijd waarin Leo van de Nieuwenhof een 
belangrijke bijdrage leverde aan het damesvoetbal. Hij regelde de 
wedstrijden, sponsoring en alle zaken rondom het damesvoetbal. 
Ze heeft de zilveren speld van toenmalig voorzitter van Avanti Jan 
van Houtum op 25 augustus 1995 ontvangen. 
Tot 1997 heeft ze gevoetbald en toen vond ze het welletjes. 
Ze dacht dat het bestuur en de overige leden het damesvoetbal niet 
serieus namen. 
In 1984 werd ze gevraagd om op woensdagmiddag de F-pupillen mee 
te komen trainen. Iets wat ze jarenlang zou blijven doen. 
Iedere woensdagmiddag samen met o.a. Jo Toelen en Piet Brus, het 
eerste kwartier van de training noemde zij altijd het speelkwartier en 
daarna werd er serieus getraind. 
Ook al jarenlang is ze de drijvende kracht om het geld van de 
advertenties van clubblad en van onze zeskamp op te gaan halen bij 
de vele adverteerders. Weer of geen weer, ze gaat ze allemaal af. 
Zeker nu in deze moeilijke tijd om sponsoren aan boord te houden 
blijft ze gemotiveerd deze mensen bezoeken. 
Jarenlang vaste deelnemer bij de Dropping/Puzzeltocht georganiseerd 
door onze Supportersvereniging i.s.m. Bert van Uden. Zelden in de 
prijzen gevallen, maar altijd erbij willen zijn. Nooit op de voorgrond, 
maar een gouden kracht voor onze vereniging. 
Inmiddels ruim 43 jaar lid van sv Avanti’31: Vrijwilligster van het jaar 
2013: ELS ZOMERS 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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FAMILIEFIETSTOCHT ZEER GESLAAGD 
 
 
Met maar liefst 86 deelnemers en natuurlijk het goede weer 
kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde fietstocht op 

zondag 29 december j.l., georganiseerd door onze Supporters-
vereniging in samenwerking met Bert van Uden, als eerste 
aanzet naar het komend jubileumjaar. 
 
Om 13.00 uur vertrokken de eerste van de 16 deelnemende teams 
richting de Schaapskooi met de vragenlijsten die ze onderweg 
moesten beantwoorden. Bij de Schaapskooi aangekomen werden een 
aantal leuke spellen afgewerkt, wat voor veel hilariteit zorgde onder 
de deelnemers.  
 
Na de inwendige mens wat versterkt te hebben, kreeg iedereen een 
nieuwe route mee richting het Kroontje.  
Ook daar werden de vragenlijsten weer ingeleverd en moest het spel 
"hanen vangen" worden gespeeld Ook dit spel kreeg de lachers op de 
hand. Ook bij het Kroontje werden nog enkele consumpties genuttigd, 
waarna iedereen de weg weer vervolgde volgens de uitgestippelde 
route richting Avanti. Daar werd onder genot van de traditionele 
erwtensoep gewacht op de uitslag. Uiteindelijk had team 
"Stavromenos" de meeste punten vergaard.  

 
Doordat er een groot verschil zat in de grootte van de deelnemende 
teams, had de organisatie besloten dat iedereen die heeft meegedaan 
de 1ste prijs had gewonnen; dit onder luid applaus van de 
deelnemende teams. Vervolgens werd iedereen getrakteerd op een 
aantal consumpties en een "ouderwetse puntzak" friet.  
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Hieronder volgen de uitslagen: 
 
Naam Groep Score 
De Smitskes 33 
De Schoutjes 22 
De Doep 49 
Team Udoo 57 
De Buskes 80 
de Eindhovenaren 60 
Stavromenos 88 
Harde Kern 77 
Goei weer fietsers 68 
De AA tjes  80 
Net nie 84 
‘T Genot 71 
Zadelpijn en ander 
damesleed 

67 

Diesels 77 
Ulurus 65 
de Daantjes 66 
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              Supportersvereniging  
 

 

                      

 

Sinds 3 december 2012 heeft het woord RESPECT een veel diepere 
betekenis gekregen in de Nederlandse voetbalwereld.  
In Almere kwam grensrechter Richard Nieuwenhuizen door buiten-
sporig geweld tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd om het leven.  
Een voetbalvrijwilliger die zijn hobby met de dood moest bekopen.  
Er worden sindsdien veel acties georganiseerd om het voetbal-
geweld tegen te gaan, helaas zijn er nog regelmatig berichten dat 
het ergens op de voetbalvelden weer flink uit de hand is gelopen.  
 

In dit kader zal de Supportersvereniging vanaf dit seizoen, naast de 
bestaande sportiviteitsprijzen, een nieuwe prijs beschikbaar stellen: 
 

 De Respectprijs 
 
Deze Respectprijs zullen wij na afloop van het seizoen gaan 
uitreiken aan een team, een individuele speler, trainer(s) of  
leider(s), een commissie of wellicht een groep ouders/supporters 
die op de meest bijzondere manier uiting heeft/hebben gegeven 

aan het woord RESPECT. 
Kortom, iedereen binnen Avanti kan zijn steentje bijdragen aan dit 
proces en maakt kans op deze eervolle prijs. 
 
De Supportersvereniging hoopt dat het beschikbaar stellen van 
deze prijs een stimulans is voor iedereen binnen Avanti om nog 
respectvoller met elkaar, met tegenstanders, scheidsrechters, 
grensrechters en supporters om te gaan, zodat gebeurtenissen 
zoals in Almere verre van ons vandaan blijven. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/knvb_nl_450x302/Samen_voor_Sportiviteit_en_Respect.JPG&imgrefurl=http://www.knvb.nl/nieuws/11064/sportiviteit-respect-boeit-sportbestuurders&usg=__d9eZLkB0bDpMa_Z-0klq9FvtyIE=&h=302&w=450&sz=24&hl=nl&start=23&zoom=1&tbnid=_OfHPJ_boI8FjM:&tbnh=85&tbnw=127&ei=b8eQUbwcqMvRBaSggaAH&prev=/search?q=respect+knvb&start=20&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAjgU
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Wij wensen hierbij iedereen veel succes toe.  
 
Ken jij iemand, een team of een groep die dit seizoen in 
aanmerking komt voor deze eervolle prijs?  
Neem contact op met één van de bestuursleden van de supporters-
vereniging. Wij zullen alle voordrachten meenemen in de 
beoordeling.  
De winnaar van de Respectprijs zal worden bekendgemaakt tijdens 
de uitreiking van de sportiviteitsprijzen op 9 mei 2014.  
 

 
 
 

Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 
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Pupil van de Week 

                Avanti – DAW 
 

1 december was ik Pupil van de week. 
Ik vond het wel spannend maar dat was zo voorbij. 

Het was echt super leuk, met alle spelers van het 1e !! 
ik kreeg een heel mooi shirt met daarop “pupil van de week’’ en 

heb ik een mooie goal gemaakt. 
Aan het eind van de middag met alle spelers de kantine in en daar 

gezellig nog wat gegeten en gedronken en daar kreeg ik een 
mooie voetbal vol met handtekeningen van alle spelers en 

leiders!! 
 

EEN SUPER DAG OM NIET SNEL TE VERGETEN, AVANTI 
BEDANKT!! 

 
Groetjes Sem 
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Voor deze uitgave van Sportret hadden we al een tijdje een man 
op de “korrel” die we graag eens zouden gaan interviewen. 
Tweemaal eerder gaf deze  man aan dat hij dat liever niet wilde. 
Een bescheiden man die niet graag op de voorgrond staat. Toen 
we hem een paar weken geleden weer benaderden, ging hij 

alsnog overstag. We zijn op bezoek geweest bij een man die de 
jeugdleden binnen onze verenging zich waarschijnlijk niet meer 
herinneren. We hebben mooie verhalen gehoord over vroeger. Als 
sportman was hij bloedfanatiek en dat eiste hij ook van zijn 
medespelers. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

JO VAN DE MEERENDONK 
 
Jo is 76 jaar oud en al 48 jaar getrouwd met Annie Verhoeven. Ze 
hebben twee dochters, Dorien, 47 jaar, en Dian, 42 jaar, en ze 
zijn de trotse grootouders van drie kleinkinderen, waarvan Lars in 
een vriendenteam in het 7e voetbalt bij Rhode. 
Jo is geboren op de Molendijk in Schijndel en hij heeft 2 broers en 
2 zussen. Zijn broers Ad en Rien hebben even gevoetbald, maar 
zijn vrij snel gestopt.   
Jo is van een generatie die al op jonge leeftijd moest gaan 
werken. Op zijn 14e is hij gaan werken in een klompenfabriek en 
verdiende op die manier wat bij. Later heeft hij van alles gedaan. 
Bolsius, Oerlemans klompenfabriek, stratenmaker, stukadoor, dat 
zijn zo maar wat beroepen die Jo heeft uitgeoefend.  Uiteindelijk 
is hij in het grondwerk terecht gekomen en daar heeft tot zijn 57e 
gewerkt.  
Hij was geen student, zoals hij vertelde, maar hij was zeker niet 
te lui om te werken. 
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Van degenen die wij interviewen zijn 95% hun voetbal-
carrière gestart bij Pietje Brus. Dat was bij Jo niet het 
geval. 
“Nee, Piet Brus is net zo oud als ik. Ik ben op mijn 9e gaan 
voetballen. Eigenlijk moest je 10 jaar oud zijn, maar dat was toen 
geen probleem. Op een voetbalveld tegenover de Gasthuisstraat 
begon ik met voetballen. Hier ligt tegenwoordig de wijk 
Grevekeur. We moesten ons omkleden in een nishut, waar we 
alleen maar wat koud water hadden om ons te wassen na de 
wedstrijd. Vanzelfsprekend gingen wij in die tijd overal op de fiets 
naar toe. Hiervandaan ben ik meeverhuisd naar de Avantilaan, 
waar het huidige complex ligt. In die tijd stond de kantine op de 
plaats waar momenteel de tribune staat.  
Het urinoir staat nog steeds tussen de bomen achter de tribune.  
Harrie van Uden stond destijds achter de bar en later is de nieuwe 
kantine gebouwd op de plek waar die nu staat. Dat zullen volgens 
mij niet veel mensen meer weten. Ik was er al snel achter dat ik 
keeper wilde worden. Ik speelde in die tijd samen met Tiny van 
den Broek, Gerard Bijsterbosch, Jan van Schijndel en Wim van 
Bokhoven.” 
 
Nadat Jo naar de senioren overging, kwam hij al snel in het 
eerste elftal van Avanti terecht. Jo nam het 
keepers(stokje) over van Jos Smits. 
“Ik was inderdaad de opvolger van Jos Smits. Ik werd op 
zaterdagmorgen nog vaak door Jos Smits extra getraind. Jos is 
later natuurlijk nog van groot belang geweest voor Avanti  als 
voorzitter. Hij is een bijzondere voorzitter geweest voor Avanti. 
Hij wist wat er leefde binnen de club en daarbij is het natuurlijk 
een fijn mens. Als Jos aan de leden vroeg om mee te helpen bij 
wat voor evenement of welke verbouwing dan ook, dan deed 
iedereen graag mee. Jos wist mensen enthousiast te maken en 
hen het clubgevoel bij te brengen. Aan Jos Smits heb ik gevraagd 
om een wedstrijd te mogen wildvoetballen bij de Spar aan de 
Molendijk. Bij hoge uitzondering mocht ik een wedstrijd meedoen, 
maar daarna mocht het niet meer. Iedereen die Jos kent, weet 
hoe hij was gekant tegen het wildvoetbal.” 
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Jo was een keeper die voor niemand aan de kant ging. 
“Ik was inderdaad een keeper die niet bang was. Ik was hard voor 
mezelf en ik  ging altijd vol voor de bal. Daarbij heb ik de nodige 
blessures opgelopen, zoals een gebroken middenhandsbeentje, 
gebroken sleutelbeen en een hersenschudding tegen Rood Wit.  
Ik was in die tijd bloedfanatiek. Ik kon ook niet begrijpen dat er 
jongens waren die er met de pet naar gooiden. Je kunt dan 
misschien niet zo’n geweldige voetballer zijn, maar inzet kan 
iedereen tonen.   
In het 2e elftal van Avanti ben ik een paar keer kampioen 
geworden. In het eerste elftal was ik reserve toen het eerste elftal 
kampioen werd.  
Uiteindelijk heeft Broer van Zutphen mij afgelost als keeper in het 
eerste. Broer had bij Den Bosch gevoetbald, was een goede 
keeper en een goede opvolger voor mij in het eerste van Avanti.  
Ik volg nog steeds de verrichtingen van het eerste elftal. Ik zie 
alle thuiswedstrijden en samen met mijn schoonzoon ga ik naar 
de uitwedstrijden van Avanti naar Rhode. Wat ik wel  jammer vind 
is dat tegenwoordig jeugdspelers al vroeg worden weggekaapt bij 
Avanti. We zouden een degelijke 2e klasser zijn als we alle spelers 
hadden kunnen behouden. De commercie heeft toegeslagen en ik 
begrijp dat de oude tijden, met jongens die echt van hun club 
hielden, schaars zijn geworden. Verder is tegenwoordig de jeugd 
in weelde groot gebracht en dat heeft mijn generatie niet gehad. 
Denk niet dat dit altijd een voordeel is voor de huidige jeugd. Zij 
kunnen volgens mij moeilijker met tegenslagen omgaan.” 
 
Degenen die denken dat Jo in een gat viel na zijn 
voetbalcarrière komen bedrogen uit. 
“Nadat ik gestopt was met voetballen, ben ik de keepers van A1, 
B1 en C1 gaan trainen. Verder volleybal ik al 35 jaar en blijf op 
die manier goed in conditie. Ook was ik bij de biljartclub en ging 
ik graag vissen. Met mijn dochter Dian, die op hoog niveau 
rolschaatste, ben ik heel Nederland doorgereisd. Ze deed het erg 
goed en is zelfs Nederlands kampioen geweest. Ook heb ik 15 
jaar de Avanti-was van heel wat elftallen naar de wasvrouw Bets 
van Heeswijk gebracht en weer opgehaald”. 
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Bijzonder is het erelidmaatschap van Jo. 
“Op een gegeven moment was ik 56 jaar lid van Avanti. Het 
bestuur had over het hoofd gezien dat ik bij mijn 50-jarig 
lidmaatschap erelid zou worden van Avanti.  Uiteindelijk is dat 
later allemaal recht getrokken. 
 
Jo heeft als hobby tuinieren op de Steeg te Schijndel,  waar 
Christ Schellekens en Adje van Kasteren ook hun 
“landerijen“ hebben liggen.  
Jo heeft ongeveer 200 m2 tuin waar hij van alles op teelt. 
Hij is iedere dag in zijn volkstuin te vinden. 
 
Zijn vrouw Annie, die tot dan toe aandachtig het gesprek 
had gevolgd, vroegen wij naar de goede en slechte 
eigenschappen van haar man. 
De goede eigenschappen van Jo zijn dat hij voor iedereen klaar 
staat en dat hij geen nee kan zeggen. Over de slechte 
eigenschappen van Jo was ze kort maar krachtig: Geen. 
 
Hierna legden we Jo nog een aantal vragen voor: 
 
Waar erger je je aan   Spelers betalen, waardoor  
       jeugdige talenten vertrekken. 
Als je het voor het zeggen had  
in Nederland dan    Ouderen met pensioen en de  
       jeugd laten werken.    
Welke actualiteit grijpt je op  
het moment aan    Watersnoodramp Filippijnen. 
 
Auto       Opel Astra 
 
Beste trainer     Wim Klaassen 
 
Stad       Wij gaan nooit op vakantie.  
       Blijven lekker dicht bij huis. 
 
Jeugdidool     Johan Neeskens 
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Moeilijkste beslissing   Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing   Trouwen met Annie 
 
Hoogtepunt     Geboorte kinderen  
 
Dieptepunt     Overlijden dierbaren 
 
Politieke voorkeur    Stem niet meer. Heb geen  
       vertrouwen in politiek 
 
Televisie      Alle sportprogramma’s 
 
Eten       Stamppot met gebakken spek 
 
Drank      Borreltje 
 
Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet: Alle sporten behalve basketbal 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie:  Ajax en Cilissen 
 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op TV      Van der Gijp 
 
 
Jo, bedankt voor je tijd en we hopen je nog lang langs de 
voetbalvelden van Avanti te zien. 
       

 
 
Noud Bouwmans    

 Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN 
 
Wij feliciteren onze leden met hun verjaardag in februari: 
 
  01 februari Hans v.d. Kleij 
     Isabel v. Lier 
  02 februari Rien v.d. Broek 
     Mitchell Kastelijn 
  03 februari Lau Jacobs 

     Mark Cooijmans 
     Stijn v. Heesch 
  04 februari Tiny v. Uden 
     Filipe Guerreiro dos Santos 
  05 februari Bart v. Doremalen 
     Emmy Schellekens 
  06 februari Dani Tinus 
  07 februari Bertie Havinga 
  08 februari Sander Nooijen 
  09 februari Cees v.d. Helm 

     Jeroen v.d. Sangen 
     Joost v.d. Oetelaar 
     Max v. Heertum 
  10 februari Roy v.d. Bogaard 
     Marlon Hemradj 
     Piet v. Kasteren 
     Jan Langenhuijsen 
     Ad v. Wanrooy  
  11 februari Tim Schippers 

     Jim Tuunter 
  12 februari Bram v. Schijndel 
  14 februari Erwin Steenbakkers 
     Stefan Brouwers 
     Luuk v. Helvoirt 
     Jan v. Kampen 
  15 februari Henk Cillessen 
     Dani v.d. Heuvel 
     Roy v.d. Steen 
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  16 februari Jamal Mahamud 
  18 februari Yuri v.d. Meerendonk 
  19 februari Yari Belt 
     Toon v. Houtum 
     Theo Kastelijn 
  20 februari Jack v. Uden 
     Bram v. Vorstenbosch 
     Hans Schevers 
  21 februari Ralf v. Veghel 
  24 februari Marco Akdemir 
     Dennis v.d. Heyden 
     Dees v.d. Brand 
  26 februari Guus v.d. Schuit 
     Henk Broks 
     Gijs v.d. Sande 
  27 februari Jordi Heestermans 
     Cas v. Heesch 
     Sander Kemps 
  28 februari Jo Toelen 
     Kiona Leijtens 
  29 februari Bas Hellings 
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U kunt voortaan met boodschappen doen geld 
verdienen voor Avanti’31.  

 
C1000 van Hoof sponsort namelijk voortaan 
via uw boodschappen onze vereniging.  

Hoe gaat het in zijn werk: 

-   Een groot deel van onze leden heeft inmiddels het C1000 pasje 
ontvangen. 

-  Bij de kassa van de C1000 laat u uw pasje scannen; van het 
totale aankoopbedrag (met uitzondering van tabaksartikelen, 

geneesmiddelen en babyvoeding) wordt 2% in de clubkas van 
Avanti’31 gestort. 

-  Heeft u nog geen pasje gekregen, dan kunt u via het 
wedstrijdsecretariaat of via de kantine alsnog een pasje 
krijgen. 

Kortom; voor u een kleine moeite, voor ons een bijdrage in de 
clubkas die we goed kunnen gebruiken! 
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LEDENMUTATIES 

 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

GDVJ57W Kevin Bax 
Hertog Jan II 
Laan 74 12-12-1988 

FPRT08J Danny Havinga Rossinistraat 26 31-1-1990 

 
 
 
 

oud leden 

knvb nr  naam geb.datum 

JPRK729 Martin van Heeswijk 23-5-1935 

FZLL50Y Tim Bijsterbosch 28-10-1995 

BXWF585 Marco van Uden 27-11-1984 

MKDN81G Tom Schellekens 5-3-2003 

PWJN44G Kiona Leijtens 28-2-2004 

BXVY086 Rein van Uden 10-12-1946 

NZXK17W Tim Steenbakkers 5-4-2004 

MDVP622 Sjoerd Buil 9-2-1980 

FXLQ65Z Alex de Laat 30-1-1996 

PQSQ25N Bartosz Szurgot 3-10-2006 

PGCW343 Lars Vorstenbosch 24-12-1999 

LYRJ20M Jordi Kuys 20-7-1995 
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             CLUB  VAN  1 0 0 

 
 

KIENAVOND 
 
Op maandag 30 december 2013 werd door de Club van 100 de 
inmiddels traditionele kienavond georganiseerd voor alle dames 

van s.v. Avanti ’31. 
Evenals andere jaren was de kantine tot de laatste plaats bezet 
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, Sjop 37, Bouwbedrijf Van Kampen, Plus 
Eijkemans, De Triangelbar, Kaarsenfabriek Bolsius, Taxi Van 
Kampen, Van Roosmalen Creatief, Gall en Gall, TV Bingo, Slijterij 
De Graaf, Zorgkwekerij Lieseind, De Binderij, Eethuis Het 
Stamhuijs,  D’n Overkant,  Bierbrouwerij St. Servattumus,  
C1000, Albert Heijn, Vishandel Vorstenbosch, Opel-centrum 
Verhagen, Dorpswinkel Boskant en Spar Jan Heeren. 
 
Wij hopen dat we ook in 2014 weer een beroep op jullie allen 
mogen doen. 

 
 
Namens alle dames van Avanti én de Club van 100  
HARTELIJK DANK !! 
 

Club van 100 
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             CLUB  VAN  1 0 0 

 

 
 
 
 

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 Hellings     
 
Ad Vorstenbosch 
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WEEKEND JEUGDKADER EN 

SCHEIDSRECHTERS 

 
Op  3,4 en 5 januari j.l. vond weer het jaarlijkse uitstapje plaats 
voor het jeugdkader en de scheidsrechters van Avanti.  
Na drie maal in Oirschot te zijn geweest, was dit alweer de derde 
keer dat we in Hapert, bij kampeerboerderij de Gaffel, ons 
weekend hebben georganiseerd.  

Ik mocht voor het eerst dit weekend samen met Astrid van 
Heeswijk, Huub Groenendaal en Henk van Liempd gestalte geven.  
De kookstaf bestond uit  Jan van Boxtel, Hennie de Jong en 
Francé van de Mosselaar; de Maros en groenteboer Ton Kanters 
wil ik bedanken voor hun bijdrage. Ook kregen we een financiële 
bijdrage van de club van 100, de supportersclub en het hoofd-
bestuur van Avanti. Dankzij dit gebaar kon de eigen bijdrage van 
de deelnemers laag blijven. Iedereen bedankt daarvoor.  
Dat dit weekend leeft bij ons jeugdkader blijkt wel uit het feit dat 
we 55 deelnemers hadden. Dit was meteen ook het maximum wat 

we in de boerderij kwijt konden.  
 
Op vrijdag 3 januari zijn we via Boxtel, waar we bij de Lidl bood-
schappen hebben gedaan, naar Hapert gereden. Het winkelend 
publiek keek haar ogen uit. Volgens mij moeten ze hebben 
gedacht dat we inkopen deden voor een compleet weeshuis.  
Omstreeks 18.00 uur kwamen de eerste deelnemers van het 
weekend binnen. Elk jaar is er een competitie-element in het 
weekend verwerkt en ook nu hadden we 8 teams samengesteld, 

die bestonden uit de volgende landen: Ghana, Ivoorkust, Chili, 
Iran, Ecuador, Costa Rica, Zuid-Korea en Kameroen. Omstreeks 
20.00 uur werd de eerste groep weggebracht; ze moesten 
ongeveer 7 km lopen en onderweg een aantal cryptogrammen 
oplossen. Halverwege was er een post en moest men raden welke 
soorten verschillende sterke drank er in verschillende bekers 
zaten. Het viel wel op dat het oplossingspercentage vrij hoog was. 
Na terugkomst was er door de kookstaf voor eten gezorgd, wat er 
wel in ging.  
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Hierna kwamen de keezborden en speelkaarten op tafel en werd 
er volop gedart, onder het genot van, jawel, een lekker biertje. 
 
Toen ik zaterdagmorgen om 07.30 uur opstond, kwam ik nog een 
paar leiders tegen die toen pas even een uurtje gingen slapen. 
Om 09.00 uur zat iedereen aan het ontbijt en daarna konden we 
aan het volgende onderdeel beginnen, namelijk het levend 
Ganzenbord. De ploegen moesten met hun mascotte, die de ze de 
avond daarvoor hadden gemaakt, 30 plaatsen opschuiven voor ze 
binnen waren. Met verschillende opdrachten gingen de ploegen de 
strijd aan. En fanatiek ging het. De eerste ploeg die binnen was 
had natuurlijk de makkelijkste vragen, maar het lag volgens mij 
toch ook aan de deelnemers. Hans van Roy was bijna binnen met 
zijn ploeg en de laatste opdracht was makkelijk volgens hem en 
hij nam alle tijd. Net voor Hans zijn opdracht af had, kwam Gijs 
van de Boogaard met een reserveband binnenstormen en hij was 
daardoor net iets sneller dan Hans.  
 
‘s Middags zijn we  gaan moutainbiken in de bossen. Er werden 
drie groepen gemaakt. Een groep die vaker ging mountainbiken, 
een wat minder snelle groep en een groep die bijna nooit op de 
fiets zat. Enkele deelnemers hadden zich vergist en zichzelf een 
beetje overschat. Die hebben een zware middag gehad. Al met al 
een mooie tocht dwars door de bossen.  
Na gedoucht te hebben was het tijd voor het avondeten. Hans van 
Es, Jack Brus, Gerard van Houtum en hun vrouwen waren 
inmiddels ook aangekomen en schoven ook aan bij het eten. Jan 
van Boxtel had met zijn twee keukenprinsesjes Hennie en Francé 
weer een fantastisch diner klaarstaan. Ik geef het je te doen om 
60 mensen tegelijk een smakelijk diner voor te schotelen. Hier 
heeft veel voorbereiding in gezeten. Bedankt daarvoor! 
  
Volgens traditie stond in de avond een quiz op het programma. 
Georganiseerd door Henk en Maarten van Liempd. Zij hadden 
weer een pittige, maar mooie quiz in elkaar gezet, waar menigeen 
zijn tanden op stuk heeft gebeten. Na de quiz was het volop feest 
en dat werd voortgezet tot in de kleine uurtjes. 
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De volgende dag moest er natuurlijk nog opgeruimd worden en 
daarna zijn we met zijn allen naar de kantine van Avanti gegaan, 
waar de nieuwjaarsreceptie van Avanti plaatsvond. Hier werd door 
Astrid nog even stilgestaan bij de inzet van Jan, Hennie en Francé 
en werden ze verrast met een bloemetje.  
Els Zomers werd die middag gehuldigd als vrijwilligster van het 
jaar. Proficiat Els!  
Na nog wat nagepraat te hebben over het weekend was het 
alweer voorbij.  
 
Terugkijkend denk ik dat we weer een geweldig weekend hebben 
gehad. Ik vind dat dit ook veel over ons cluppie zegt. Niet veel 
verenigingen doen dit op deze manier. En daar is iedereen voor 
verantwoordelijk die mee is geweest. Ik heb geen wanklank 
gehoord en wil hierbij iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage 
en inzet dat weekend.  
En wat mij betreft regelen we volgend jaar het 7e weekend! 
 
 
 
Frans van Rozendaal 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 
Dinsdag 17 december 

 
Op de laatste speeldag van het jaar 2013 konden we weer een nieuw lid 

in de persoon van Mari Verhagen begroeten. Er werden deze avond de 

volgende wedstrijden gespeeld.  
 

De eerste partij werd gespeeld door Jos v. Heeswijk en Cor Geerts. Beide 

spelers waren deze avond niet in topvorm, waardoor er een lange partij 
ontstond. Liefst 28 beurten hadden beide spelers nodig om hun nodige 

caramboles te maken. Waardoor er een verdiende remise uit de bus 

rolde.  
Ook in de partij tussen Bert v. Alebeek en Henk Kanters konden beide 

spelers niet tot grootse daden komen, al moet gezegd worden dat de 

serie van 8 van Henk van grote klasse was. Jammer was het dat Henk in 
de 22e beurt zijn nastoot niet wist te verzilveren. Hierdoor won Bert nipt.  

De partij tussen Bert v. Uden en Cor Mooy leek een regelrechte prooi 

voor Cor te gaan worden. Met enkele mooie series wist hij Bert op een 
grote achterstand te zetten. Helaas voor Cor lukte het hem in de tweede 

helft van de partij niet meer zo goed, waardoor Bert alsnog terug kon 

komen in de wedstrijd. Ook in deze wedstrijd, die ook 22 beurten 
duurde, kwam Bert 1 puntje tekort voor een remise.  

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel en Bert 

v.d. Greef. Leo, die de afgelopen week 
een pijnlijke nederlaag leed, kon ook 

deze avond niet imponeren. Het was 
Bert die aan het langste eind wist te 

trekken en de winst verdiend naar zich 

toe trok.  
 

 

Dinsdag 7 januari 
 

Vanaf deze plaats willen wij iedereen bij 

Avanti ‘31 een gelukkig en sportief 
2014 wensen.  

 

De volgende inhaalwedstrijden stonden 
op deze eerste avond van het nieuwe 

jaar op het programma.  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=UZyRiyQ9E6_2hM&tbnid=O14W5S7aL-wtjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/afbeeldingen/biljart-cartoons/&ei=x0SzUt75E8eStQa_iYDYAg&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig=AFQjCNHt4aGAQoVMpPqSdNFpdxS3NSymZQ&ust=1387566624574450
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De eerste partij die gespeeld werd was tussen Leo v. Boxel en Cor 
Kanters. Leo, die na een goed begin van de competitie nu al enkele 

weken wat minder presteert, kon ook in deze wedstrijd geen potten 

breken. Het was Henk die met regelmatige scores de overwinning wist te 
grijpen. In 22 beurten wist hij Leo aan de zegekar te binden. Leo kwam 

niet verder dan een schamele 20 caramboles.  

De partij tussen Jos v. Heeswijk en Mari Pennings was al snel een 
gelopen koers voor Jos. Mari wist in de beginfase geen bal te raken, 

waardoor Jos makkelijk naar een grote voorsprong kon lopen. Het lukte 

Jos zelfs om op het nippertje de bonus binnen te slepen. Mari kwam niet 

verder dan 16 caramboles.  

In de laatste partij van de avond kwam Henk Kanters weer aan de tafel, 

nu tegen Bert v. Uden. Het leek er in het begin op dat Henk zijn tweede 
overwinning zou gaan pakken, maar na een mooie serie van Bert moest 

Henk uiteindelijk zijn meerdere in Bert erkennen. Henk scoorde 21 

caramboles in deze partij die 24 beurten duurde. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Dinsdag 14 januari 
 

Op deze dinsdag werden er in verband met vakanties slechts 2 

wedstrijden gespeeld. 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v.Boxel en Cor Mooy. Beide 

spelers waren op deze avond niet in goeden doen, waardoor er een vrij 

lange wedstrijd ontstond. Na maar liefst 31 beurten was het Cor die zijn 
laatste carambole wist te maken. Leo kon ook op deze avond zijn goede 

positie van de eerste helft van de competitie niet waarmaken.  

Ook de tweede partij van de avond werd een lange strijd. Zowel Henk 
Kanters als Adrie v. Liempd wisten maar moeizaam tot scoren te komen. 

Het was uiteindelijk Adrie die na 26 beurten zijn laatste carambole kon 

maken en daarmee de overwinning wist te grijpen. 

 
  

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1600&bih=754&tbm=isch&tbnid=Z1Mjcy-wjfjnaM:&imgrefurl=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/uitspraken/&docid=o24E64m4pwKIPM&imgurl=http://www.wolkengids.nl/website/wp-content/uploads/2013/01/biljarterslaken.jpg&w=550&h=263&ei=43vNUrn-AYKd0QW06IGQDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:139&iact=rc&page=1&tbnh=155&tbnw=324&start=0&ndsp=19&tx=175&ty=118
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ZESKAMP 2014  
 
Beste Sportvrienden van Schijndel, 
  
Vorig jaar was de Zeskamp dankzij ieders inbreng een grandioos 
succes!  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de zeskamp 2014 weer in 
volle gang. We streven ernaar om er net als vorig jaar wederom 
iets moois van te maken. 
Het evenement staat dit jaar gepland op zaterdag 7 juni voor de 
jeug en zondag 8 juni is de grote zeskamp. 
  
Kijk op de website www.avanti-jeugdzeskamp.nl voor het laatste 
nieuws en meld je aan via: jeugdzeskampschijndel@gmail.com 
Geef hierbij aan: 

- naam van jullie team 

- naam, telefoon en e-mail van de teamcaptain 

- naam + leeftijd van de deelnemers 

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

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