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VAN DE VOORZITTER 

Beste sportvrienden 

Het voetbalseizoen is weer ten einde en we kunnen stellen dat het voor Avanti een 
goed seizoen is geweest.  
Op de kampioenenavond konden wij maar liefst zeven elftallen huldigen met hun 
behaalde kampioenschap en tevens was het ons A1 gelukt om via de nacompetitie te 
promoveren naar de hoofdklasse. 
Alle kampioenen alsnog van harte proficiat! 

Gelukkig wist ons 1e elftal zich te handhaven in de tweede klasse, maar helaas 
degradeerde ons 2e elftal.  

Verder wil ik mededelen dat er op zondag 11 juli a.s. een middag wordt 
georganiseerd voor al onze vrijwilligers. Er zal ’s middags een korte fietsrit gehouden 
worden, met natuurlijk een rustpauze. Daarna kunnen er op het sportpark enkele 
consumpties genuttigd worden, met een barbecue. Ook zal er voor de kinderen een 
springkussen aanwezig zijn op het sportpark.  

Ik wil alle vrijwilligers, die zich nog niet aangemeld hebben, maar toch willen komen, 
vriendelijk verzoeken om zich aan te melden op het E-mail adres van Avanti of 
telefonisch via nr. 06-22444941. Dit is noodzakelijk om de nodige inkopen te kunnen 
doen voor de barbecue.  

Ik heb u allen medegedeeld dat ik aan het einde van het seizoen wil stoppen als 
voorzitter. Uiteraard moest er dan natuurlijk wel een geschikte kandidaat zijn.  
Ik kan u nu mededelen dat het naar mijn mening is gelukt om een goede geschikte 
kandidaat te vinden en wel Jack Brus, op dit moment voorzitter van de supporters-
club.  
Ik hoop van harte dat deze kandidaat ook alle medewerking krijgt binnen onze club.  
Ik wil hem dan ook graag voordragen op de jaarvergadering, welke gehouden wordt 
op vrijdag 1 oktober 2010.  

Rest mij alleen nog om u allen een goede vakantie toe te wensen, welke naar mijn 
mening iedereen heeft verdiend, zowel onze spelers als onze vrijwilligers.  
Ik hoop op zondag 11 juli a.s. nog vele vrijwilligers te ontmoeten op onze vrijwilligers- 
middag, want zonder deze vrijwilligers is het onmogelijk om Avanti draaiende te 
houden.  
 
Iedereen een prettige, goede vakantie; geniet ervan en hopelijk tot het nieuwe 
seizoen! 

 
Will de Laat 
voorzitter 
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PRESENTATIE SELECTIE  

VOOR KOMEND SEIZOEN 

 
Woensdag 16 juni j.l. vond in de kantine van Avanti de presentatie plaats van de 
selectie voor het komende seizoen.  
Na een zeer onderhoudend verhaal van manager voetbalzaken, maar vooral 
natuurlijk oud-profvoetballer Fred van Hoorn, kon trainer John van Nielen de selectie 
voorstellen aan sponsors en bestuur.  

Duidelijk werd dat we volgend seizoen een aantal vertrouwde gezichten bij de 
selectie gaan missen, maar dat er ook een aantal bekenden terug komen. Terug 
komen Maikel van Weert, Nick Hendriks en van alweer iets langer geleden Remi 
Klotz. Andere nieuwe gezichten bij de selectie zijn Fouad El Barkaoui en Nick 
Teulings.  
Verder zijn een aantal jonge spelers van de A-jeugd over gekomen naar de selectie. 
Roy v.d. Mosselaer, Mark v.d. Steen, Stef Smits, Harm van Oorschot, Richard 
Haridat, Mitchel Marso, Nicky Rouvoet.  

Er werd deze avond niet alleen vooruit gekeken, maar ook nog heel even naar het 
afgelopen seizoen. Thijs Ketelaars (Avanti 1) en Harm Gerritsma (Avanti 2) werden 
nog even in de schijnwerpers gezet. Zij werden gekozen tot de meest gewaardeerde 
spelers van het afgelopen seizoen. 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Kampioenenavond 
 
Op donderdag 27 mei j.l. werd voor alle kampioenen van Avanti een kampioenen-
avond georganiseerd. De jeugdafdeling was deze avond sterk vertegenwoordigd met 
F3, E3, C2, M7C1, B1 en A1.  
Alle kampioenen nogmaals van harte gefeliciteerd!!! 
Wij willen het bestuur van Avanti, de Club van 100 en de Supportersvereniging 
hartelijk danken voor hun bijdrage!! Zonder hun was dit niet mogelijk geweest!! 
 
 
Thuistoernooien 
 
Op zaterdag 8 mei j.l. hebben we ons jaarlijks F- en E-toernooi georganiseerd. 
Aan het F-toernooi hebben 35 teams deelgenomen en bij de E-pupillen waren 25 
teams actief. Naast de overwinning in de poule werd er deze dag gestreden om de 
Bas Voets Fair Play Cup. Nogmaals dank aan de EHBO en scheidrechters voor de 
inzet op deze dag! 
In het weekend van 14 & 15 mei hebben op vrijdagavond de lagere A- en B-junioren 
een gezellig toernooi gespeeld. Op zaterdag waren de D-pupillen aan de beurt, 15 
teams streden in 3 poules voor de toernooi overwinning en de Bas Voets Fair Play 
Cup. 
Op woensdag 19 mei j.l. is onder leiding van Jo Toelen voor de derde maal een  
F-mini toernooi georganiseerd. Tien teams streden op deze middag in twee poules 
voor de eerste plaats.  
 
 
Duke’s Trophy 
 
Dukes Trophy, goed voetbal, mooi weer, beetje regen en veel plezier! 
Het grote Dukes Trophy toernooi, dat op 29 en 30 mei op de velden van Avanti 
(voetbal en korfbal) werd gehouden, was wederom een groot succes. In totaal 
streden uit 6 verschillende landen 8 B-teams, 12 C-teams, 16 D-teams en 24 E-
teams om de titel in hun categorie. Uitslagen zijn terug te vinden op de website van 
Duke’s Trophy.  
 
 
 
Start seizoen 2010/2011 
 
Hieronder een kort overzicht van de data waarop het nieuwe seizoen van start gaat: 

 Selectieteams: maandag 16/8 of dinsdag 17/8 
 Overige teams: maandag 23/8 of dinsdag 24/8 of woensdag 25/8 

 
De voorlopige indeling van de teams is via de website bekend gemaakt.  
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Einde seizoensactiviteiten 
 
De eerste activiteiten zijn reeds afgerond…. 

 de F-pupillen waren (ondertussen) traditiegetrouw een dagje naar 
speelparadijs Billy Bird (oftewel Hemelrijk) in Volkel. 

 de E-pupillen hebben gekampeerd op camping ‘Latour’ in Oirschot en hadden 
in tegenstelling tot voorgaande jaren goed kampeerweer. 
 

De volgende activiteiten gaan nog komen…. 
 de D-pupillen gaan een weekend kamperen op camping ‘Latour’ in Oirschot. 

We hopen dat ook dan de weergoden ons gunstig gestemd zijn. 
 de C-junioren gaan in datzelfde weekend naar de kampeerboerderij ‘Van 

Pinxteren’ in Oirschot.   
 de Meisjes gaan ook dit jaar weer een weekendje weg!!! 

 
De reeds afgesloten activiteiten waren een groot succes en we willen dan ook het 
AJAC, Club van 100, Supportersvereniging en alle leiders en vrijwilligers bedanken 
voor hun bijdrage en/of inzet!! 
 
 
Zomerstop 
 
Namens de jeugdcommissie & jeugdcoördinatoren wensen wij iedereen een hele 
fijne vakantie en zien we jullie graag in augustus weer terug op en rondom de velden 
van Avanti’31. 
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AVANTI’31 ZEER SUCCESVOL BIJ  
C1000 CLUBKASACTIE 

 
De afgelopen mei-maand heeft bij de C1000 een grote clubactie gelopen.  

Klanten van de C1000 konden munten sparen voor 10 verschillende verenigingen in 
Schijndel. Die 10 verenigingen waren uit een eerste stemronde als favoriete clubs 
naar voren gekomen. Bij die stemronde was het voor Avanti’31 nog bijna fout 
gegaan, omdat een aantal Avanti-stemmers per abuis op de korfbalvereniging Avanti 
hadden gestemd.  
Gedurende drie weken konden de klanten hun ontvangen spaarmunten aan de  
10 deelnemende verenigingen toedelen. Maar liefst 19% van de gespaarde munten 
kwam op deze manier bij Avanti’31 terecht, wat onze vereniging dus 19% van het 
totaal uit te keren bedrag heeft opgeleverd.  

Namens het Bestuur kon Bert van Engelen, ondersteund door de F3, op 29 mei de 
prijs in ontvangst nemen.  
 
Alle spaarders hartelijk dank en natuurlijk nogmaals een woord van dank aan de 
C1000. 
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  2 0 1 0 
Op 29 en 30 mei  jl. werd op Sportpark De Molenheide van s.v.Avanti ’31 én op 
Sportpark De Leemputten van Korfbalvereniging Avanti het jaarlijkse internationaal  
jeugdtoernooi Dukes Trophy gespeeld. 
Er werd gespeeld in de categorieën E-pupillen, D-pupillen, C-junioren en B-junioren. 
In totaal namen 64 teams deel aan dit aansprekende toernooi.. 
De deelnemende ploegen kwamen uit Engeland, Duitsland, België en natuurlijk 
Nederland. Avanti ’31 heeft deelgenomen met de elftallen  E1, E2,  D1, C1 en B1. 
De E-pupillen speelden met 24 teams op Sportpark De Leemputten.  
De D-pupillen speelden met 16 teams, de C-junioren met 12 teams en de B-junioren 
met 8 teams op Sportpark De Molenheide. 
Beide toernooien verliepen in een uitstekende sfeer en vooral op zaterdag onder 
prima weersomstandigheden. Alleen de prijsuitreikingen op zondag werden helaas 
vergezeld van een regenbui.  Al met al een toernooi wat voor herhaling vatbaar is en 
bijna niet meer weg te denken is bij Avanti. 
Voor alle spelers was er een herinneringsmedaille en voor elk team een teamfoto. 
Deze teamfoto’s werden aangeboden door Van Doornik Afbouw BV. 
De Fairplay-trofeeën werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Schijndel. 
Alle foto’s welke gemaakt zijn van de teams en van het toernooi zijn te vinden op 
internet  :   www. dukestrophy.nl 
De einduitslag van de diverse categorieën :    

Eindstand E pupillen    /     onder   11       
         
Eindstand  Morgen  Eindstand Middag      
         

12e Koningshof 12e Klosterhardt 2     
11e Boekel Sport 11e Klosterhardt 1      
10e Haarsteeg 2 10e Festilent 2      
9e FC Engelen 9e Avanti 2     
8e Ash Celtic JFC 1 8e Heeswijk 2      
7e VC Mortsel 7e Wilhelmina B.      
6e Den Dungen 6e Excelsior P.      
5e vv Gestel 5e Avanti  1      
4e Haarsteeg 1 4e Schijndel  5     
3e Ash Celtic JFC 2 3e Festilent  1     
2e DSVP 2e VVSB 2      

1e Westfalia Herne 1e VVSB 1    

Algemeen winnaar : 

 
Westfalia  
Herne        
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Fairplayprijs   Boekel Sport  

 
 
Eindstand D pupillen   /    

 
 
onder  13   

      
      
    
16e KFC Koningshof     
15e Duisburg SC Preussen 2     
14e vv Gestel    
13e VC Mortsel     
12e Den Dungen    
11e s.v. Avanti ‘31     
10e Haaglandia    
9e SFD Dusseldorf    
8e K Schelle Sport     
7e Wilhelmina Boys    
6e Duisburg SC Preussen 1    
5e Schijndel    
4e BVV    
3e DSVP      
2e Ash Celtic JFC     

1e Unio     
      

Fair Playprijs    
Schelle Sport    

 
 
 

Eindstand C junioren / onder 15    B junioren  /  onder 17 
    

12e Frielingsdorf 8e ZOB 
11e s.v. Houten 7e Den Dungen 
10e Festilent 6e Desselgem 
9e Schijndel 5e Nuenen 
8e Koningshof 4e Koningshof 
7e Fortissimo 3e CHC 
6e ASWH 2e VC Mortsel 
5e CHC 1e s.v. Avanti ‘31 
4e Rhode   
3e Wilhelmina Boys   
2e s.v. Avanti ‘31   

1e Borussia Bocholt   
    
 Fair Playprijs  :  Fortissimo    Fairplayprijs : Koningshof 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
Ut zit dur wir op, Klaas.  
Avantie hi zig netjes (nou ja, buiten de twee laotste wedstrije) gehanthaaft in du 
twidde klasse. 
Du pers en du treener, volges du krant, han op meer gerekent. 
Ik ok, Tinus, mar du inzet of motievatie ontbrak. 
 
Hedde al iets geheurt over du neij indeling vur ut neij seizoen, Klaas? 
Jazeker, Tinus, ut zal volgens men unne leuke kompetietie worre. 
Wu kreige auw bekende tegestanders, zoals Balkum, Haarsteeg en Bladel en 
Reusel. In totaal 14 ploege. 
Dur zen nogal wa speulers wisselingen, Klaas. Aanvallent zen wu denk ik sterker 
geworre, in du verdediging missen wu onze betrouwbare doelman.  
Ik daagt da agterin ut goet op te losse is. 
Ut Weka is begonne en ons Truus is doar hillemaol nie bleij mi.  
Zu daagt: eindeluk gin voetbal mer en dan dees.  
Ik ha belooft um nie alle wedstreije te zien. Mar es onze jonges moete speule, dan 
keik ik, da is zeker. 
Ik daagt Tinus, da ik vur ut neije seizoen ok zonne herriemaker koop. 
Ut is un mooi geluit en dan laot ik ut verve in blauw wit. 
Du supportersklub moet dur mar hondert bestelle, let mar op Klaas, dees wort gouwe 
handel. 
Gadu dees jaor ok mi vakantie, Klaas? 
Zoiets heurt durbei, un por weke op vrimde bojem kan nooit gin kaot. 
Wei, Klaas en Tinus, hope da jullie da ok doen en da wei mi zun alle meuge geniete 
van onze jonges in Afrieka. 
Tot ziens in september. 
 
 
 
Haudoe 
Klaas en Tinus  
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DORPSZESKAMP AVANTI 
 
 

 
 
 
HIERBIJ WILLEN WIJ, HET ZESKAMPCOMITÉ VAN AVANTI 
31, ALLEN DIE ER OOK DIT JAAR WEER MEE VOOR 
GEZORGD HEBBEN DAT DEZE 23E EDITIE VAN ONZE 
DORPSZESKAMP EEN GESLAAGDE HAPPENING WAS, 
VAN HARTE BEDANKEN EN GRAAG VRAGEN OF JULLIE 
HET VOLGEND JAAR WEER VOOR ONS KLAAR ZULLEN 
STAAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
NOGMAALS EENIEDER: 
 
 
 

Van Harte Bedankt !! 
 
 
 
 
Namens ons comité, 
Noud Bouwmans en Jan Hellings 
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                LEDENMUTATIES     

    
 nieuwe leden per 1 juni 2010   
  

 nr knvb          naam geboortedatum  
     
 FRBL00B Bilal Benaggada 3-9-1992  
 BXWD38N Danny v. Heertum 1-8-1987   

 FJMT839 Ralph v. Heertum 27-11-1989   

 FWJW98I Herman v. Oorschot 13-4-1979   

 NFVH39T Z Razzouk’c 20-7-1999   

 BXWC36G Maikel van Weert 1-12-1981   

 LZRS99U Kai van Eeuwijk 10-10-1998   

 NKQG67H Sjors van Alebeek 10-1-2005   

 NKQM65B Douwe van den Broek 26-1-2005   

 NKQM66C Ties Delen 14-3-2005   

 NKQH49I Lis Teeuwen 21-5-2004   

 CKNW595 Max van Heeswijk 27-5-2004   

 NKQL405 Linda Verhallen  3-10-1997   

 NKQM64A Sophie Schouten 26-6-1998   

 NKMG156 Dragana Colijanin 14-2-1998   

 AGAZ591 Nathalie van den Oetelaar 30-10-1997   

 NKNZ65L Dino Silva 1-7-1975   

 BYCV04Z Stefan Kerkhof 13-9-1990   

 FGJM197 Carl Seelbach 16-6-1967   

 LWKN489 Wouter van Heertum 7-9-1996   

 FXLQ65Z Alex de Laat 30-1-1996   

 BXWB641 R. Klotz 28-9-1982   

 FLWP04K Nicky Hendriks 24-9-1985   

 
 
     

 Bedankt als lid:     

 
 
BXWB03T Kevin Tolk 23-1-1980   

 MFSM18D Sven Kristen 24-9-1996   

 MLZB163 Jordy Hoeven 27-9-2003   

  Joep v d Hurk 23-1-2003   

 BXWF44W Jelle Voets 9-2-1988   

 FJHJ52G Jasper Waalkens 13-2-1989   

 BXWF46Y Sjoerd Gerritsma 17-2-1989   

 FVDB92O Twan Habraken 23-3-1967   

 LYHD14F Lyanne v d Heijden 29-12-1988   

 LZHB832 Mhulek Lau 20-4-1994   

 FYNY968 Silvano Sarijcen 29-3-1994   
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 MJXC247 Sherley Couwenberg 25-2-1996   

 MKWS80D Marga v d Oetelaar 12-12-1968   

 FPSL61Z R. Chedi 19-5-1993   

 BYCV42F Donny Schevers 18-10-1990   

 GBGQ17U Jeroen v Oorschot 12-9-1990   

  MKTS98R Tessa v Heertum 30-5-1995    
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TUSSENSTAND WK 2010  
(na 16 wedstrijden)  

 
(Standenlijst zie ook www.avanti31.nl) 

      
 
 

1 Wilma van Heeswijk 140 50 Mitchell Kastelijn 60 
2 Hans van Roy 110 51 Marc Vervoort 60 
3 Nicolien van Gerven 105 52 Dees v/d Brand 55 
4 Harrie de Greef 100 53 Mark v/d Heijden 55 
5 Jan Ondersteijn  100 54 Arnoud Nieuwland 55 
6 Jeroen Vestjens 100 55 Marc van Overdijk 55 
7 Henk Zeldenrust 100 56 Dennis van Schijndel 55 
8 Jan van Uden 95 57 Pamela v/d Steen 55 
9 Koen de Bruijn 90 58 Anita ten Voorde 55 

10 Christian Gevers 90 59 Erik de Vries 55 
11 Marc Heiren 90 60 Willy Hoogaars 50 
12 Wilco v/d Sangen 90 61 Harold van Houtum 50 
13 Sem v/d Brand 85 62 Mari de Laat 50 
14 Ali El Hajoui 85 63 Gerrit v/d Lee 50 
15 Adrie Hellings 85 64 Bert van Loenen 50 
16 Arno Kelders 85 65 Berlien van Rozendaal 50 
17 Ad v/d Lee (1) 85 66 Stan Steenbakkers 50 
18 Erwin Steenbakkers 85 67 Yolanda Teulings 50 
19 Bjorn Swartjes 85 68 Ewelina Tymorek 50 
20 Bart v/d Broek 80 69 Annet Vos 50 
21 Marcel Verhoeven 80 70 John van Boxmeer 45 
22 Jim Baart 75 71 Justin Heukers 45 
23 Roel de Greef 75 72 Dagmar Kastelijn 45 
24 Bertie Havinga 75 73 Monique Krijger 45 
25 Ina v/d Meij  75 74 Toon Leijten 45 
26 Bernie van Vught 75 75 Tim van Rijn  45 
27 Ronnie van Wanrooij 75 76 Pedro Starkenbrug 45 
28 Spar Diepstraten 70 77 Yvonne Straub 45 
29 Tibor Groenendaal 70 78 Marco van Uden 45 
30 Gerrie Kastelijn 70 79 Jelle Verhoeven 45 
31 Jan van Kasteren 70 80 Erno ten Voorde 45 
32 Dirk v/d Sande 70 81 Gijs Willemsen 45 
33 Jo Verhoeven 70 82 Ronald Bogerd 40 
34 Priscilla v/d Bosch 65 83 Rob de Jong  40 

 15

http://www.avanti31.nl/


 

35 Noek v/d Brand 65 84 Jocelyn Kramer 40 
36 Daan Hellings 65 85 Ben van Vught 40 
37 Wendy v/d Heijden 65 86 Haico Heesakkers 35 
38 Aron van Kasteren 65 87 Jenny Ketelaars 35 
39 Ad v/d Lee (2) 65 88 Linda van Uden 35 
40 Ben v/d Moosdijk 65 89 Annie Vervoort 35 
41 Tamara Mooij 65 90 Jon v/d Brand 30 
42 Pedro v/d Ven 65 91 Jack Leerintveld 30 
43 Richard Verheijden 65 92 Johan van Osch 30 
44 Bert van Alebeek 60 93 Willie Rovers 30 
45 Gerwin v/d Berg 60 94 Alexander ten Voorde 30 
46 Nol v/d Boogaard 60 95 Avanti 4 25 
47 Robbie v/d Burght 60 96 Wim Barink 15 
48 Jorrian Hendriks  60 97 Elizabeth ten Voorde 15 
49 Gerda Kastelijn  60 98 Arlette Wagemaker 15  
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Voor deze laatste editie van Sportret van het seizoen 2009-2010 hebben we een 
man benaderd, die al een tijdje in het 1e elftal van Avanti voetbalt en die we al een 
tijdje op de “korrel” hadden.  Een bescheiden man die zijn mannetje staat in de 
verdediging door de rust die hij uitstraalt en die een coachend vermogen heeft naar 
de jongere spelers toe.  
Wij zijn op bezoek geweest en hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 
 

RENS VERHAGEN 
 
 
 
Rens is op 30 april j.l. 29 jaar geworden en hij is vrijgezel. Hij heeft een huis gekocht 
op de Putsteeg in Schijndel en zal daar na de bouwvakvakantie naar toe verhuizen. 
Na de MAVO heeft Rens het MBO gevolgd, richting internationale handel. Hierna 
heeft hij een HBO studie succesvol afgerond in de commerciële economie en hij  is in 
2004 afgestudeerd. Tijdens zijn opleiding heeft hij nog een half jaar in Australië op 
een campus gestudeerd. 
“Daar heb ik helemaal geen spijt van gehad. Ik heb veel  gezien en het was een 
leerzame en leuke ervaring.” 
Na zijn opleiding is hij gaan werken bij Sanders Logistics in Venhorst in de verkoop 
binnendienst. 
“Ik heb daar drie jaar gewerkt en toen was ik eigenlijk wel toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik ben vrij ambitieus en zoek voor mezelf steeds nieuwe uitdagingen om 
me verder te ontplooien. Ik ben daarna gaan werken voor de firma Legrand in Boxtel. 
Dit is een leverancier van datanetwerken en laagspanningsinstallaties wereldwijd. Ik 
ben projectbeheerder en draag zorg voor het interne proces van projecten, 
waaronder financiën/logistiek en planning.  
 
Rens is opgegroeid in de Lariestraat te Schijndel en hij heeft een zus, Moniek, die 30 
jaar oud is. Zij heeft drie kinderen. Moniek heeft nog een paar jaar bij de dames van 
Avanti  gevoetbald. 
“Ik kom niet echt uit een voetbalfamilie. Mijn vader heeft een tijdje bij het Hermalen 
gevoetbald. Ik was 5 jaar toen ik bij Avanti  ging voetballen.  
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De Lariestraat lag een beetje tussen het dorp en de Boschweg in. Toch ben ik bij 
Avanti begonnen en ik kwam in F4 terecht.” 
Volgens Rens behoorde hij tot een goede lichting voetballers. 
“Ik voetbalde met leeftijdsgenoten zoals Ramon Rivas, Ruud Cromsigt, Robbie van 
der Burgt en Christian van der Heijden, met wie ik tot de A1 in de standaardelftallen 
heb gevoetbald. Deze jongens zijn allemaal in het eerste terecht gekomen.” 
Kampioen is Rens niet vaak geworden. 
“Bij de junioren ben ik met F1 kampioen geworden, daarna bij de jeugd nooit meer. 
Vaak werden we wel tweede, maar wisten het kampioenschap net niet te halen. Bij 
de C-junioren werd ik samen met Ruud Cromsigt geselecteerd voor het team van de 
Meierij. Anton Schellekens was destijds leider van ons team. 
Als ik eerlijk ben dan was ik destijds ook niet goed genoeg om naar een B.V.O te 
gaan.” 
 
Voor sommige  jongens, die van de junioren naar de senioren gaan, is dat het 
moment om te stoppen. Ze krijgen andere interesses en laten het voetballen dan 
lopen. 
“Voor mij was dat bijna ook het geval. Ik ben bij de senioren in de selectie terecht 
gekomen. De eerste 4 jaar ben ik op en neer gependeld tussen het 1e  en 2e elftal.  
Ad Peters was mijn eerste trainer. Toon van Engeland was mijn trainer van het 
tweede elftal. Toon heeft ervoor gezorgd dat ik bleef voetballen in de  A1. Ik wilde in 
die tijd stoppen en had meer oog voor een avondje stappen. Ben Hoek, Tiny 
Verhoeven en John van Nielen waren mijn andere trainers tot nu toe bij Avanti. 
Toen ik 23 jaar was ben ik “vast” in het eerste elftal gekomen en heb er nooit meer 
langs gestaan. Een hoogtepunt bij Avanti  is voor mij het kampioenschap in 2004, 
waarbij we promoveerden naar de 2e klasse We hebben een groot feest gehad, 
waarbij iedereen werd betrokken. Ik zal dat niet snel vergeten. En natuurlijk een 
prestatie, omdat het allemaal eigen jongens waren. Schijndel werd dat jaar ook 
kampioen en er is toen een groot feest geweest in een tent op de Markt, samen met 
onze supporters en met spelers en supporters van Schijndel”. 
Hierop wilden we eigenlijk wel weten van welke trainer hij het meeste had geleerd. 
“Toon van Engeland heeft de discipline erin gebracht, een goeie trainer, terwijl Tiny 
en John tactisch erg goed zijn. Het zijn geen trainers die langs de lijn staan te 
schreeuwen, maar zij coachen vooral op een rustige manier.” 
Wat voor een type voetballer ben je eigenlijk?  
“Ik ben een verdediger en sta samen met Ron van Heeswijk in de as achterin. Ik ben 
verdedigend kopsterk en stel me tactisch op, waardoor ik niet snel voor verrassingen 
kom te staan. Ik ben rustig en coach jongere spelers. Ik heb een keer een rode kaart 
gehad, maar dat was een incident. Ik ben eigenlijk een rustige speler.” 
Binnenkort staat er een weekendje weg op het programma van de selectie. 
“Don Voets regelt het hele weekend. We huren dan een huisje en dit jaar gaan we 
met 20 à 25 jongens. We tennissen dan wat en maken vooral een hoop plezier.” 
We vroegen ons af, of er voor Avanti nog een 1e klasseschap in zou zitten. 
“ De 2e klasse is momenteel het hoogst haalbare.  We missen nu een stukje scorend 
vermogen. Als iedereen fit is, en de aankomende A-jeugd zou goed opgevangen 
worden, dan is er de mogelijkheid dat we nog eens naar de 1e klasse promoveren.” 
Buiten het veldvoetbal gaat Rens ook graag in de zaal voetballen. 
“Ik voetbal al 5 jaar in de zaal bij B.M.S. met o.a. Ramon Rivas, Ruud Cromsigt, 
Edwin van Rozendaal en Haico Heesakkers. Ik vind het voetballen in de zaal zeker 
zo leuk als het veldvoetbal en zeker in de winter heb  je minder kans op blessures.”  
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2 jaar geleden is Rens voetballer van het jaar geworden. Wat hield dat precies in? 
“2 jaar geleden ben ik inderdaad speler van het jaar geworden. Die verkiezing werd 
georganiseerd door Klik Sport Veghel e.o. en iedereen kon een stem uitbrengen. 
Men kijkt dan over een heel seizoen. Het was voor mij wel een aangename 
verrassing dat ik werd verkozen tot voetballer van het jaar. Ik was toen samen met 
een speler van Rhode en H.V.C.H. genomineerd. 
Ik heb toen een beker in ontvangst genomen, maar veel belangrijker voor mij was de 
erkenning.” 
 
We waren wel benieuwd naar zijn toekomstplannen binnen Avanti. 
“Ik heb een gesprek gehad met John van Nielen. Ik kijk van jaar tot jaar. Mijn 
maatschappelijke carrière wordt voor mij steeds belangrijker. Misschien word ik nog 
wel trainer, maar dat is ook van bovenstaande afhankelijk. Ik heb wel erg veel 
waardering voor de vele vrijwilligers binnen Avanti. Mensen staan hier niet altijd bij 
stil.” 
 
Zijn hobby’s zijn tennis, mountainbike, graag op vakantie naar verre landen, zoals 
IJsland en Costa Rica, en stappen. 
De moeder van Rens, die de hele avond aandachtig had zitten luisteren en de 
inwendige mens van ons goed had verzorgd, vroegen we naar de goede en slechte 
eigenschappen van Rens. 
Rens is een rustige jongen, die alles met beleid doet. Hij is sociaal en het is prettig 
om hem in huis te hebben. 
De wat mindere kant is dat hij beter zijn spullen moet opruimen. 
Hierna stelden we Rens nog de gebruikelijke vragen: 

Waar erger je je aan?     Files (gelukkig sta ik er niet veel in, zonde 
      van je tijd). 

Als je het voor het zeggen had in 
Nederland, dan:    Hardere sancties tegen criminaliteit en 
      onnodig geweld; Nederland is te lief. 

Welke actualiteit grijpt je op het 
moment aan?    Oorlog Afghanistan en vulkaanuitbarsting 
      IJsland 

Internetsite:     VI.nl 

Auto :       Opel Astra 

Beste voetbaltrainer:   Toon van Engeland, Tiny Verhoeven en John 
      van Nielen. 

Stad:      Rome 

Jeugdidool:     Ronald Koeman 

Moeilijkste beslissing ooit:   Nog niet hoeven te nemen. 

Makkelijkste beslissing ooit:  Huis kopen. 
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Onderschatte voetballer:   Ron Vlaar. 

Overschatte voetballer:   John Heitinga 

Hoogtepunt:     Die ga ik nog zoeken. 

Dieptepunt:     Overlijden van familieleden/naaste  
      kennissen. 

Politieke voorkeur:    VVD 

Tijdschriften:     Alleen met vakantie ooit de VI/Quest. 

Televisie:     Volg geen vaste programma’s, voornamelijk 
      films. 

Muziek :    “Just breathe” Pearl Jam. 

Beste film:     Braveheart 

Beste boek:     Niets dan de waarheid (David Baldacci). 

Eten:      Barbecue 

Drank:      Een biertje op zijn tijd. 

Actrice:     Lara Croft 

Vakantie:     Australië/Midden-Amerika 

Met wie zou je graag een avondje  
stappen:     Met de selectie (binnenkort weekendje weg). 

Waar heb je een hekel aan:  Slecht weer. 

Welke club en speler heeft je 
voorkeur in de eredivisie:   PSV en Affelay (zoals voor de winterstop). 

Beste voetbalanalyticus:   Johan Derksen 
 
Overal waar wij een interview gaan afnemen, worden we altijd gastvrij ontvangen. De 
moeder van Rens deed daar nog een schepje bovenop: we kregen allebei een mooie 
bos tulpen uit eigen tuin mee naar huis! 
Rens, bedankt voor je tijd en we hopen je nog lang als “steunpilaar” te zien in ons 
eerste elftal! 
       Noud Bouwmans 
       Frans van Rozendaal 
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PROFICIAT 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
01 juli  Marko Traa 

   Dino Silva 
   Roel v.d. Heijden 

02 juli  Bert v.d. Westen 
03 juli  Romie Mulders 
04 juli  Mike Kusters 
06 juli  Mevr. V. Es 
07 juli  Teun Kuijpers 
  Asmir Ibrahimovic 
08 juli  Mick Kusters 
  Frank v. Uden 
  Denise v. Doremalen 
  Ben v.d. Mosselaer 
09 juli  Davey v. Bilsen 
  Bart v. Engelen 
  Thijs Ketelaars 
  Steve English 
10 juli  Rob der Kinderen 
  Kenny v. Boxel 
  Tom v. Giersbergen 
11 juli  Yvonne Verkuijlen 
12 juli  Colin Swinkels 
  Menno Roozendaal 
13 juli  Imke Hellings 
  Bart v. Uden 
  Henk Brus 
  Jordie Hellings 
16 juli  Stef Timmermans 
17 juli  Jan v. Engeland 
  Ronald Rouvoet 
  Roy v. Delft 
  Jurre v. Loon 
  Thom v. Houtum 

18 juli  Roy Grandia 
  Patrick v. Esch 
  Bart Verbruggen 
  Nathalie Gruijters 
  Bart Schakenraad 
19 juli  Stan Steenbakkers 
  Dion Langenhuijsen 
  Toon v. Doremalen 
  Wendy v.d. Heijden 
  Kylian Swinkels 
  Bjorn Scheepers 
20 juli  Zaki Razzoukc 
  Jordi Kuys 
21 juli  Bram Schouten 
  Joaquim Guerreiro 
  Pedro v.d. Ven 
  Piet Brus 
  Gerben v.d. Hurk 
22 juli  Jan Evers 
  Hans v. Es 
  Henk v. Liempd 
23 juli  Huub Groenendaal 
25 juli  Danny v. Kronenburg 
26 juli  Jacqueline v.d. Donk 
  Mari v.d. Brand 
  Sophie v. Engeland 
28 juli  Kelvin Klemans 
  Tim Janssen 
29 juli  Anthony Tran 
  Danielle Eradus 
30 juli  Roeland v.d. Poel 
31 juli  Syl Fransen 

   



 

 
 
01 augustus Hasib Ahzami 
  Jarne Mutsaars 
  Danny v. Heertum 
  Noud Bouwmans 
  Jo v. Kessel 
02 augustus Sander v. Oorschot 
03 augustus J. v. Houtum 
04 augustus Sakib Klempic 
  Mike Brus 
06 augustus Bert v. Engeland 
  Roy den Otter 
07 augustus Peter Hoeven 
  Thijn Huisman 
08 augustus Teun der Kinderen 
  Teun v. Doornik 
  Dennis v.d. Linden 
09 augustus Joop v. Lanen 
11 augustus Nina Ooms 
  Michel v.d. Brand 
  Robbie v.d. Burgt 
12 augustus Frank v. Alebeek 
13 augustus Vandi Alie Mansaray 
  Kees Groenendaal 
  Jack Brus 
14 augustus F. Bozelie 
  Roel v.d. Greef 
15 augustus Rien Pennings 
17 augustus Robert v.d. Ven 
  Janine Manders 
18 augustus Edgar Trinta 
20 augustus Michel v.d. Heijen 
  René Lammers 
21 augustus Willem Vissers 
  Geert Pennings 
22 augustus Gerry v.d. Broek 

23 augustus Thijs Broks 
24 augustus Jan v.d. Heijden 
25 augustus Rens Verhagen 
  Bram v. Geffen 
  Frank Hoeven 
27 augustus Wil Welvaarts 
  Casper Brus 
  Joost Bax 
28 augustus Jaimy Vorstenbosch 
  Marcel Schevers 
30 augustus Ralf de Graaff 
  Jasper Buil 
31 augustus Stef v. Kaathoven 
  Dirk v.d. Sande 
  Ana Pina 
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01 september Naomi Broks 
   Rob Schreuders 
03 september Bilal Benayyada 
04 september Dave v.d. Sanden 
05 september Robert Akdemir 
   Jarno Bissels 
06 september Gerry Kasteleijn 
   Arno Verhoeven 
07 september Michael v.d. 
   Eerden 
   C. v.d. Berg 
   Jeffrey Creusen 
   Gorgio Manders 
   Bart Remmers 
   Robin v.d. 
   Meerendonk 
08 september Christ Schellekens 
09 september Harry Cromsigt 
   Mitchel Marso 
12 september Rens v. Kaathoven 
   Rick v. Lier 
   Marijn Mathijssen 
13 september Arie v. Houtum 
   Cub Michiels 
   Daan Schellekens 
14 september Harry Verhagen 
   Marlies  
   Tegenbosch 
15 september Kenneth Mauriks 
   Bart Welvaarts 

 
 
16 september Rick v.d. Ekart 
17 september Laurens v.d. 
   Einden 
   Renzo Brus 
18 september Rien v. Kasteren 
   Walter Franssen 
   Bas v. Gaal 
19 september Hamed Ibrahimi 
   A. Hendriks 
   Bert v.d. Schoot 
20 september Gerard Schouten 
21 september Peter Hellings 
   Hugo v. Geffen 
22 september Eric Schevers 
   Marcel v. Grinsven 
23 september Sietze Prince 
   Henry v.d. Zanden 
   Roel Kappen 
24 september Roger v.d. Ven 
   Harry Leerintvelt 
   Sven Kirsten 
   Kimberley vd. Aker 
   J. Brus 
25 september Ralf v. Houtum 
   Adrie v. Liempd 
26 september Jan Verkuijlen 
27 september Jeroen Jennissen 
28 september Astrid v. Heeswijk 
29 september Stephan Gordijn 
30 september Ramon Rivas 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Dennis van Schijndel   
      
Leeftijd      33 jaar 
 
Woonplaats      Schijndel   
 
In het dagelijks leven     Machinaal houtbewerker meubelmaker 
 
Elftal       5e elftal 
 
Positie       Verdedigende middenvelder   
 
Hoe lang voetbal je al?    Ca. 26 jaar  
 
In het veld heb ik een hekel aan   Natrappen.  
 
Zou graag weer willen voetballen met:  Robbie v.d. Burgt. 
Waarom:      Een goede middenvelder. 

     
Waar zou meer aandacht aan besteed  

moeten worden bij Avanti’31 ? Dat je niet met 2 teams in één kleedkamer 
komt te zitten.    
     

Andere hobby’s?     Stappen.   
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Volgend jaar voor de titel gaan. 
        
Maak me wakker voor Pilsje en een frikandel speciaal. 

    
Nooit meer      Linksback en terug naar voetbal- 
       vereniging Schijndel. 
 
Met een miljoen ga ik     D’n Bes overnemen. 
    
Toekomstplannen Gezond blijven.   
     
Hoe ver ga je komen met je team Volgend seizoen kampioen.   
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  

balpen krijgt ?  Waarom kan hij wachten overslaan? 
 
Aan wie speel jij de balpen door?  Mark v.d. Heijden. 
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OPROEP 

 
 
 
 
Gezocht:  
 
 
Marianne Verhagen, heeft FM cadeaubon gewonnen tijdens kienen.  
 
 
Graag contact opnemen met: 
 
 
M. Smits 
FM distribiteur 
 
mo.maus@kpn.nl 
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De helden van toen: Martin van Heeswijk 
In de serie ‘De helden van toen’, brengen Bert van Uden en Miranda van 
Houtum een bezoekje aan oud-spelers van Avanti. Een blik terug in de tijd. Wim 
van Herpen en Sjef van Houtum kwamen eerder aan het woord. In dit nummer 
vertelt Martin van Heeswijk (75) over zijn ervaringen met de Boschwegse 

b Avanti ’31.voetbalclu
artin van Heeswijk (75) was 
volgens eigen zeggen één van 
de slechtste voetballers van 
Avanti. “Ik had er wel plezier in 

maar was geen talent”, oordeelt hij. 
Meestal voetbalde Martin op het 
middenveld, waar over het algemeen 
niet de slechtste voetballers staan. 
“Lopen ging me vrij goed af. Ik kon niet 
echt hard lopen, maar hield het wel 
lang vol”, verklaart hij.  
Als twaalfjarige jongen meldde Martin 
zich bij Theo van Alebeek om zich aan 
te melden voor de Boschwegse 
voetbalclub. Hij weet het zich nog 
haarfijn te herinneren. “We begonnen 
op een veld bij Piet Kievits aan de 
Boschweg, de tramrails liep er nog. Jo 
Blummel was keeper. Later voetbalden 
we op een veld aan de Gasthuisstraat. 
We moesten ons in de kippenkooi 
verkleden. Van daaruit verhuisden we 
naar de huidige locatie van Avanti.”  
De geboren en getogen Schijndelaar 
vertelt over de eerste kantine van hout 
en een paar jaar nadien de nieuwe 
kantine. “De ruwbouw werd gezet door 
Jan Schellekens, de afwerking deden 
vrijwilligers. Bert Steenbakkers was 
destijds beschermheer van Avanti, hij 
leverde  

M het hout voor niets of voor een paar 
centen. Hij was eigenlijk een soort 
sponsor.” Martin bladert in zijn 
fotoboek en in de jubilea-uitgaven van 
de club, op zoek naar een foto van 
Steenbakkers. “Toen hij 25 jaar 
beschermheer was zochten we een 
origineel cadeau. Meneer 
Steenbakkers was welbemiddeld, dus 
we hadden geen idee waar we hem blij 
mee konden maken. We kwamen op 
het idee om hem een pentekening te 
geven van Schijndels kunstenaar Jan 
Heesters. Maar die verkocht zijn 
pentekeningen niet. Alleen als het 
bestemd was voor een belangrijk 
persoon maakte je wel eens kans. 
Steenbakkers was in die tijd een man 
van aanzien, dus het lukte. Hij vond 
het een mooi cadeau.”  
Martin komt een foto tegen, gemaakt 
tijdens het 25-jarig jubileum van Avanti. 
“Op deze foto sta ik niet op”, vertelt hij. 
“Toen die gemaakt is, zat ik net in 
dienst.” De Avanti-man werkte als 
administratief medewerker bij Philips 
en ging later de automatisering in. 
“Ook bij Philips hadden we een eigen 
voetbalclubje”, meldt hij. Martin 
voetbalde tot ongeveer 1960. Hij was 
toen een paar jaar getrouwd met Ria. 
Er kwamen drie kinderen, zoon Robert 
(ook gevoetbald tot de A-jeugd) en 
twee dochters Karin en Susanne. “Het 
voetballen was moeilijk te combineren 
met werk en gezin. Ik werkte in 
Eindhoven, moest vaak overwerken, 
deed nog de nodige studies en had 
thuis een grote tuin”, schetst Martin. Hij 
was wel nog actief in het bestuur van 
Avanti. “In 1970 kwam ik in het 
bestuur. “Harrie van Uden stopte met 
de kantine. Ik ging de administratie van 

Martin van Heeswijk (tweede van links, staand) 



 

de kantine en de inkopen doen. De 
leveranciers kwamen nog aan huis. 
Piet IJzemans kwam als 
vertegenwoordiger van Bavaria en 
andere leveranciers kwamen thuis 
snoep en sigaretten brengen; je moest 
alles contant afrekenen.”  
De Schijndelaar heeft mooie 
herinneringen aan Avanti. 
“Bijvoorbeeld de kampioenswedstrijd in 
1959 tegen OJC. Dat was prachtig”, 
memoreert hij. Ook vertelt hij over de 
ballen van zo’n vijftig jaar geleden. Op 
woensdag werden die altijd wit 
geschilderd. Het waren ballen met een 
veter er in. Niet erg fijn om te koppen. 
De veter stond dan in je hoofd. Als het 
nat weer was waren ze loeizwaar. Als 
je een corner moest nemen, kon je 
echt niet aan de 
goal komen. Als de 
ballen kapot waren, 
brachten we ze 
naar schoenmaker 
van Roessel of 
Karel Langeraap.” 
Tien jaar zat Martin 
in het bestuur. 
Daar hoorde ook 
het bezoeken van 
zieke Avanti-leden 
bij. Een van de bezoekjes staat Martin 
nog goed bij. “Een speler van Avanti 
was ernstig verbrand. Hij kwam op een 
avond zonder benzine te staan. Hij 
ging benzine halen en deed dat in de 
auto. Het was donker en iemand wilde 
het bijlichten met zijn aansteker. We 
bezochten hem in het ziekenhuis, dat 
was heftig.” Martin is nog steeds 
steunend lid van Avanti. “Ik heb als 
voetballer en bestuurslid een leuke tijd 
meegemaakt bij de club. Twee 
kampioenschappen en een degradatie, 
we raakten de beste spelers kwijt. We 
hebben veel plezier gehad. Iedere 
week moesten we wel naar een 
receptie bij clubs in de regio. Er was 
altijd iets te vieren. Er kwam wel 1500 
man naar zo’n receptie. Als we zelf iets 

te vieren hadden, stonden de mensen 
buiten op straat bij ‘t Venneke.”  
Ook de door Avanti georganiseerde 
kienavonden staan in Martin’s  
geheugen gegrift. “We hadden een 
pasje van de Makro. Samen met Lien 
Manders, Jan Gordijn, Bertha 
Schellekens en andere leden van de 
Kienclub verzorgde ik de prijzen, 
meestal iets van textiel. Later werden 
dat geldprijzen. Ik had soms de hele 
dag op het voetbalveld doorgebracht 
en moest dan ’s avonds nog 
omroepen. Maar het was leuk. Met 
hele bussen kwamen de kieners naar 
Schijndel. Ze zaten op vuilnisbakken, 
ze hadden soms boterhammen en 
drinken bij. Als er brand was 
uitgebroken, had je een groot 

probleem gehad 
en na afloop kon 
je onder de 
douche, zo dat je 
stonk naar de 
rook.” Het kienen 
leverde Avanti 
destijds een 
mooie zakcent 
op. “De tribune is 
gebouwd van het 
kiengeld”, aldus 

Martin. “Burgemeester Scholten sprak 
tijdens de opening over ‘de mooiste 
opening in zijn loopbaan’. Ik mag hier 
een prachtige tribune openen die 
Schijndel geen dubbeltje heeft gekost, 
zei Scholten toen.” Ook de kleed-
lokalen en de bestuurskamer kwamen 
mede tot stand door de opbrengsten 
van het kienen. “Het was echt een 
steun voor Avanti en het geld werd 
goed besteed. Twee keer in de week 
was het kienen, op donderdag en op 
zondag. We hadden een keer een 
vrouwtje dat 100 was geworden en nog 
steeds kwam kienen. Ze vroeg of ze 
een liedje mocht zingen. Dat bestond 
uit zoveel coupletten, dat ik achteraf 
bijna spijt had te hebben toegestemd”, 
vertelt Martin lachend. Ook weet hij 

‘Burgemeester Scholten vond  
de opening van de nieuwe 
tribune de mooiste in zijn 
loopbaan omdat het Schijndel 
niets gekost had’ 

 28



 

zich nog een lachwekkende situatie te 
herinneren met Adriaan van 
Duinhoven. “We hadden een feestje 
onder elkaar. We fietsten naar huis. 
Wij draaiden af maar hij reed rechtdoor 
een loop in bij het oude voetbalveld 
van Schijndel. Hij heeft denk ik uren 
gedoucht en zijn kleren zijn drie keer 
gewassen, maar de stank was er nog 
niet uit.” Toen al probeerde het bestuur 
van Avanti en Schijndel de rivaliteit 
onderling in te dammen. “In de 
beginjaren haalde Schijndel de beste 
voetballers overal weg. Avanti was een 
boerenclubje. Wij probeerden de 
Schijndelse voetbalverenigingen, 
Schijndel en WEC, bij elkaar te 
brengen. Ik liep ook mee met een 
trimclubje van Schijndel. Dat ging heel 
goed onder elkaar.”  
Martin praat graag over vroeger en 
over hoe gemoedelijk het er soms aan 
toe ging. “Je had nog geen gele en 
rode kaarten”, vertelt hij. “Als je een 
overtreding maakte werd je 
opgeschreven. We hebben eens een 
keer meegemaakt dat de scheids-
rechter Bertje Plas opschreef, maar die 
had de overtreding niet begaan. Er 
ontstond een woordenwisseling in de 
bestuurskamer over wie het wel had 
gedaan. Uiteindelijk werd de over-
treding geseponeerd.” Nog steeds 
houdt Martin van voetballen. Maar naar 

Avanti komen kijken komt er vaak niet 
meer van. “En ik ken ook niet veel 
mensen meer”, voegt hij toe. De 75-
jarige Schijndelaar is nog een druk 
baasje. Hij toont met gepaste trots zijn 
‘mooiste plèkske van Schijndel’, zijn 
eigen achtertuin. Achter in de tuin 
houdt Martin vier bijenvolken. “Ik heb 
een kwart miljoen bijen. Daar ben ik 
mee begonnen toen ik met pensioen 
ging. Ik heb een cursus gevolgd bij de 
MAS. Ik produceer honderd kilo honing 
in een jaar. Die verkopen we aan huis.” 
Daarnaast tuiniert hij graag en gaat hij 
met veel plezier wandelen en fietsen 
met zijn vrouw Ria. “We zijn 
geabonneerd op Het Spoor. We fietsen 
of wandelen routes, soms van 
meerdere dagen met overnachtingen.” 
Maar dat is nog lang niet alles. Martin 
is lid van de Heemkundekring, 
bemande vijf jaar de heemkamer voor 
scholen, is lid van het Brabants 
Landschap, het Wereldnatuurfonds, 
een vogelvereniging en de Katholieke 
Bond voor Ouderen. Kortom, hij komt 
tijd te kort, staat ’s ochtends op tijd op 
en is graag actief. Zijn levensmotto: 
“Waarom zoekt ge rust, als ge voor 
werk geboren bent?”  
  
 
 
 

Martin van Heeswijk (vierde van links, staand) in
197

 
3. Hij voetbalde met het bestuur en de 

upportersvereniging tegen WEC.  s
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 WK CONTRACT 2010 
 

- Voor de vrouwelijke partner   - 
 
Hierbij verklaar ik, ………………………………….., woonachtig te ……………………, 
dat ik getrouw de volgende afspraken nakom tijdens het Wereldkampioenschap 
Voetbal 2010 te Zuid-Afrika. 
 
1. Vanaf twee uur voor elke wedstrijd alsmede een uur na de wedstrijd zorg ik voor 

alle drankjes en hapjes voor de mannelijke kijkers. 
2. Ik zal nooit, maar dan ook echt nooit voor het beeldscherm lopen. 
3. Mochten er boodschappen gehaald moeten worden, dan haal ik dat direct op 

verzoek van de mannelijke kijkers. 
4. Tijdens een wedstrijd zal ik geen vragen stellen over buitenspel, namen van 

spelers of andere vrouwenvragen. 
5. Ik respecteer elke opmerking die naar mij wordt gemaakt, ook na een tegen-

doelpunt. 
6. Voor de wedstrijden van het Nederlands elftal maak ik de huiskamer brandschoon 

(stofzuigen, dweilen, ramen gewassen, beeldscherm TV afgenomen, tafels 
schoon. 

7. Alle drankwaren staan ruim van tevoren goed gekoeld in de koelkast. 
8. Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal wordt er minimaal twee keer een 

bittergarnituur verzorgd. 
9. In geen enkele vorm zal ik de mannelijke kijker tegenspreken, algemene vragen 

stellen of überhaupt ergens over discussiëren. 
10. Ik respecteer alle mannelijke kijkers in het huis en doe wat zij mij bevelen. 
11. Ik voer alle opdrachten naar eer en geweten eigen goeddunken uit. Kritiek of op- 

en aanmerkingen neem ik serieus en zal ik gebruiken om mijzelf te verbeteren in 
de dienstverlening naar de mannelijke kijkers. 

12. Als mij op welk gewenst moment dan ook wordt verzocht om het huis even te 
verlaten, zal ik dit terstond doen. 

13. Ik zal netjes gekleed en met een verzorgd uiterlijk tijdens de wedstrijdavond 
servicen. 

14. Tijdens de rust zal ik zorg dragen dat het toilet continu fris en schoon blijft, zonder 
er geld voor te vragen. 

15. ’s Ochtends na de wedstrijd zal de krant ongelezen worden klaargelegd op de 
tafel met een glas water en een vers gezet kopje koffie. 

 
 
Aldus overeengekomen te …………………….op …………../…………./ 2010.  
 
 
Handtekening vrouw:  ……………………………………….. 
 
 
Handtekening man (voor akkoord): …………………………………….. 
 
 
* Aan dit contract kan door de vrouw geen enkel recht ontleend worden. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           puzzel 
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