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VAN DE  VOORZITTER 

 
 
Zondag 29 mei j.l. viel dan toch het doek voor ons 1e elftal; na een spannende wedstrijd in 
Veldhoven tegen Marvilde  werd er in de slotfase een 2 - 1 voorsprong weggegeven en 
verloren we uiteindelijk met 3 – 2. 
Avanti degradeert na 5 jaar en gaat komend seizoen weer uitkomen in de 3e klasse en niet 
meer in Zuid I maar weer terug in Zuid II. 
Uiteindelijk zijn we die zondag gedegradeerd, maar de basis voor een zwaar seizoen was 
gelegd in de periode voor de winterstop. In de tweede helft van het seizoen hebben we een 
goede fase gekend, maar naar nu blijkt, was het onvoldoende om degradatie te ontlopen. 
Helaas hebben binnen onze selectie diverse spelers besloten om lager of elders te gaan 
voetballen. 
Nu wordt het tijd om de koppies weer leeg en fris te maken, en volgend seizoen met een 
bijna volledige nieuwe technische staf de nieuwe uitdaging aan te gaan. 
 
Behalve voetbal waren er de laatste weken ook vele activiteiten op ons sportpark. 
Wat te denken van de uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs, de Paragames, 
het Dukes Trophy toernooi, de toernooien voor de junioren en pupillen? 
Ook het minipupillen toernooi op de woensdagmiddag was een groot succes. 
De festiviteiten rondom Avanti 80, damesvoetbal 40 jaar, de kampioenenavond, allemaal 
samen in een bomvolle kantine. 
Soms komt er een tegenvaller voorbij, zoals de muziekavond aan de vooravond van onze 
Zeskamp, met geweldige optredens van 2sur5, Rezult en BZB, die zeer matig bezocht werd. 
Deze avond heeft de club veel energie, maar in ieder geval geen geld gekost!! 
De Zeskamp daartegen op 1e Pinksterdag was wederom een groot succes. Mooi weer 
overdag en een geweldige playbackshow in de feesttent maakten dit evenement wederom 
succesvol. 
 
Langzaam is iedereen nu toe aan een welverdiende vakantie om de accu weer op te laden, 
want Avanti heeft de laatste maanden veelvuldig en gelukkig nooit tevergeefs een beroep 
gedaan op de vele vrijwilligers die Avanti rijk is. 
Als dank hiervoor organiseert Avanti voor alle vrijwilligers een Vrijwilligersdag op zondag 10 
juli a.s.. 
Deze zondag zal er een fietstocht plaatsvinden, met na afloop een barbecue en natuurlijk 
een drankje. Vertrek vanaf de kantine vanaf 13.00 uur. 
Hopelijk kunnen we die zondag vele vrijwilligers verwelkomen, zodat we nog wat kunnen 
nababbelen over het toch wel bewogen seizoen 2010 – 2011. 
Dan rest mij in ieder geval iedereen een fijne vakantie toe te wensen, en hopelijk zien we 
iedereen weer terug in het nieuwe seizoen. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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1931  -  2011 

80 jaar 
 
Het jubileumfeestje “Avanti 80 “ zit er weer bijna op.  
 
Op woensdag 1 juni jl. speelde een gelegenheidselftal van  Avanti  de jubileumwedstrijd 
tegen Oud-FC Den Bosch.  
Bij Oud-FC Den Bosch speelden onder anderen mee : Jan van Grinsven, Guido van de 
Kamp, Marcel Brands, Chris van den Dungen Bas en Jan Gosgens en John de Bever.  
Deze wedstrijd stond tevens in het teken van het afscheid van vier selectiespelers die allen 
een grote staat van dienst binnen Avanti hebben: Rens Verhagen, Ruud Cromsigt, Roy van 
Delft en Robbie van de Burgt. Ook werd bij deze wedstrijd afscheid genomen van trainer 
John van Nielen.   
De aantrekkelijke wedstrijd werd uiteindelijk met 3-1 gewonnen door Avanti. Na afloop van 
de wedstrijd werd van Rens, Ruud, Roy, Robbie en John uitgebreid afscheid genomen.        
Er werden bloemen, consumptiebonnen en attenties aangeboden namens Avanti,        
de Supportersvereniging en de Club van 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze avond werd eveneens de jubileumwedstrijd gespeeld in verband met het 40-jarig 
bestaan van onze damesafdeling.  
Na afloop van de wedstrijden was er een gezellig samenzijn in een volle kantine.       
De dames vierden hun 40-jarig jubileum met een reünie van alle dames, trainers en 
begeleiders van de afgelopen 40 jaar.             
De kampioenen van het afgelopen seizoen, Avanti 3 en 5, en de junioren van C2 vierden hun 
kampioenenavond.                  
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Op donderdag  2 juni, Hemelvaartsdag, werd een Jeugdzeskamp gehouden voor onze 
jongste leden (D-E-en F- pupillen). Op ons sportpark werd een Zeskamp-arena opgebouwd, 
waar al onze pupillen zich naar hartenlust konden uitleven. Ook broertjes, zusjes en 
vriendjes deden mee en aan de reacties van de kinderen en de ouders te horen was deze 
Zeskamp zeker voor herhaling vatbaar. Er zullen dan ook pogingen worden ondernomen om 
de Jeugdzeskamp een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden.   
     

                       
   
                                                                                                                                 
Op zaterdag 4 juni was er de feestavond  met als thema:   ALLEMACHTIG 80  ! !             
Deze feestavond werd gehouden in de kantine op het sportpark. Ondanks dat alle 
ingrediënten aanwezig waren voor een geslaagde avond, was de opkomst enigszins 
teleurstellend. De aanwezigen hebben toch een leuke avond gehad met een gezellig stukje 
muziek van René Ulehake, enkele gastoptredens en het optreden van een goochelaar/ 
balonnenclown.     
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Het jubileum zal op zaterdag 9 juli worden afgesloten met de loterij “The Lucky Jump”.   
 

                                           
 
Er zijn leuke prijzen te winnen:  De hoofdprijs is een reischeque t.w.v. € 750, beschikbaar 
gesteld door Reisbureau Columbus, de tweede prijs is een flatscreen TV, beschikbaar 
gesteld door Roxs Electro, en de derde prijs is een complete tuinset, beschikbaar gesteld 
door Camping Sport De Wit.  Verder zijn er diverse andere mooie prijzen te winnen 
waaronder een verblijf van een week in een 10-12 persoons vakantiehuis in Tsjechië, 
beschikbaar gesteld door Wim en Marjo van de Meerakker.   
De trekking van de loterij zal plaatsvinden op zaterdag 9 juli om 20.00 uur. Dit alles belooft 
een heel bijzonder spektakel te worden, dus zorg dat je erbij bent. 
Voor diegenen die hun lotenboekje nog niet hebben ingeleverd, het vriendelijk doch dringend 
verzoek om dit zo spoedig mogelijk in te leveren bij je leider of comité Avanti 80. 
 
Het comité  Avanti 80 dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van het 
jubileumfeest : Oud FC Den Bosch, spelers en begeleiders jubileumelftal Avanti;             
dames Avanti; ouders. trainers en leiders die hebben meegeholpen tijdens de 
Jeugdzeskamp; kantinepersoneel en natuurlijk al diegenen die de prijzen ter beschikking 
hebben gesteld voor de jubileumloterij.  
 
Op www.avanti31.nl zijn alle foto’s te bekijken van de diverse activiteiten. 
 
 
Comité Avanti 80                    
Hennie de Jong, Jan Hellings en Gerard van Houtum 
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             DORPSZESKAMP 2011  
KLAAR VOOR DE 25e EDITIE! 

 
Het begint een eentonig verhaal te worden na 24 jaar dorpszeskamp Avanti ’31. Maar ook dit 
jaar was de organisatie een geoliede machine, vele vrijwilligers, die geheel belangeloos 
meehelpen, enthousiaste teams, die er het beste van willen maken en het weer, dat ook dit 
jaar er zin in had. 
 
Met 18 teams was de deelname dit jaar wat onder de maat. Ongetwijfeld door de vele 
uitgaansmogelijkheden in de regio was dit een incident. De organisatie is nu al volop in de 
weer om ervoor te zorgen, dat de Dorpszeskamp 2012 een zilveren jubileum krijgt, die het 
verdient. Teams geven nu al aan dan weer aanwezig te zijn en ook teams uit een wat verder 
verleden geven aan er weer zin in te hebben. 25 jaar dorpszeskamp bij Avanti ’31 betekent 
minimaal 25 deelnemende teams! 
 
Nieuw in 2012 zal de jeugddorpszeskamp voor de (oudere) jeugd zijn. Na het succes tijdens 
het afgelopen 80-jarig jubileum van Avanti ’31 is besloten hier een vervolg aan te geven. Dus 
noteer nu alvast het Pinksterweekend 2012, als op zaterdag 26 mei de jeugdzeskamp zal 
worden georganiseerd en uiteraard een dag later de grote dorpszeskamp.  
 
Maar eerst een korte terugblik op de zeskamp van dit jaar. Na het ochtendprogramma, 
waarin iedereen kennis maakte met de 6 spelen, was het de beurt aan de kersverse 
voorzitter van Avanti ’31, Jack Brus, en de kersverse burgemeester van Schijndel, mevrouw 
Jetty Eugster, om de dorpszeskamp 2011 officieel te openen. Burgemeester Eugster 
refereerde aan Spel zonder Grenzen, dat de voorloper is van de vele zeskampen, die in 
Nederland worden georganiseerd. Het cadeau, dat de burgemeester bij zich had, een glas, 
stamde uit die tijd, toen ze zelf ook actief was tijdens één van die spelen. 
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Na de opening was het de beurt aan de jokerpresentatie. Aan dit onderdeel wordt door de 
teams de laatste jaren steeds meer aandacht besteed. Met de nodige technische (geluids) 
hulpmiddelen wordt niets aan het toeval overgelaten. Het inmiddels massaal toegestroomde 
publiek genoot met volle teugen. En dat gold zeker ook voor de ruim 350 deelnemers. Na de 
jokerpresentatie werd snel gestart met het tweede deel van de dorpszeskamp, waarin op één 
onderdeel dubbele punten te behalen zijn. Voorwaarde is dat op dat onderdeel de joker is 
ingezet. 
 
 

 
 
 
En dan natuurlijk de playback show. Het hoogtepunt van een dag vol plezier, spel en 
zomerse temperaturen. Ook dit jaar een afgeladen tent met ruim 1000 aanwezigen, die volop 
genoten van de 18 optredens. Voor de vrouwelijke jury was het een hele opgave om de 
juiste volgorde te bepalen. Na elke 4 nummers trok de jury zich terug, waarna rond het 
middernachtelijke uur de winnaar bekend gemaakt werd. 
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Winnaar van de jokerpresentatie werden De Kaskrakers/Zorgkwekerij ’t Lieseind, die een 
zeer originele kloonuitvinding hadden. Of waren het nu clowns? De playback show was een 
prooi  van Oei Oei De Driesprong, die met Foeksia De Miniheks de terechte winnaar was.  
De totale winnaar van de dorpszeskamp 2011 werden de De Kaskrakers/Zorgkwekerij ’t 
Lieseind met op de 2e plaats Pemo.nl en een goede 3e plaats was een prooi voor 
Stucadoorsbedrijf Daniël van Uden. 
 
 
 
 
Hierna volgen de uitslagen.
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Voor het laatste sportret van dit seizoen zijn we bij een echte Avanti-man op bezoek 
geweest. Hij is aan zijn laatste seizoen bezig als aanvoerder van het eerste elftal. Bij het 
opmaken van dit Sportret was nog niet duidelijk of zij het tweede klasserschap hebben 
veiliggesteld. Op zijn verzoek zijn we een uurtje eerder naar hem toe gegaan zodat we na 
het interview nog de CL klassieker Barcelona-Real konden kijken. Wij hebben een erg leuk 
gesprek gehad met : 
 
 

RUUD CROMSIGT 
     
 
Ruud is 30 jaar en woont samen met Jolijn. Hij is een zoon van Harrie en Betsie Cromsigt. 
Harrie, die 59 jaar is, voetbalt nog steeds zijn partijtje mee met de zaterdagveteranen.  
Ruud heeft een zus, Monique, die 28 jaar is. Ruud heeft na de lagere school zijn Atheneum 
diploma gehaald waarna hij in Den Bosch de opleiding HBO management is gaan doen. Dat 
diploma heeft hij niet gehaald.  
Hij is toen gaan werken voor Bolsius Kaarsen. Daar is hij begonnen als orderinvoerder. 
Inmiddels is Ruud na 10 jaar coördinator retail binnendienst en woont hij 250 meter van zijn 
werk. En dat kunnen er maar weinig zeggen volgens ons. 
 
Opgegroeid in de Meijgraaf lag het voor hand dat hij bij Avanti ging voetballen. 
“Toen ik 6 jaar was ben ik bij Avanti gaan voetballen. Leeftijdgenoten waren Rens Verhagen, 
Ronnie van Wanrooij, Harold van Houtum en Ramon Rivas, Roel Gevers en Dennis van der 
Schoot die een jaar ouder waren. Vanaf de F-jes  t/m de A jeugd heb ik altijd in de 
standaardelftallen gevoetbald. Vanaf de C1 heb ik drie jaar in de Meierij gevoetbald samen 
met Rens Verhagen. Als ik mezelf moet omschrijven wat voor voetballer ik ben dan heb ik in 
mijn jeugd centrale middenvelder gespeeld of achter de spitsen. Later heb ik jaren linksback 
gespeeld terwijl ik toch een rechtspoot ben. Ik denk dat ik een complete voetballer ben, met 
een goed inzicht, technisch en redelijk snel.” 
 
Buiten het voetballen met de Meierij heeft Ruud ook nog ergens anders gevoetbald. 
“Nou niet echt gevoetbald. Ik heb een tijdje mee mogen trainen bij FC Den Bosch met de  
C- junioren. Ik viel op het laatst af. Ik vond dat toen wel erg jammer maar het was natuurlijk 
ook een leuke ervaring.” 
Toen Ruud in A1 voetbalde werd hij door de toenmalige trainer Ad Peters naar het 1e elftal 
gehaald. 
“Ik viel inderdaad op jonge leeftijd in het eerste in. Dat debuut was in 1999. Ik scoorde toen 
meteen een goal. Het eerste jaar bij de senioren stond ik vaak in het tweede. Vanaf mijn 
tweede jaar bij de senioren heb ik onafgebroken in het eerste elftal gevoetbald. Ik moet 
zeggen dat ik ook wel serieus met de sport omga en ik doe er veel voor.  
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Vroeger moest je de materialen dragen voor oudere spelers en nam je ook iets aan van 
oudere spelers. Ik moet zeggen dat dit tegenwoordig niet altijd meer zo werkt, helaas. Ik vind 
ook dat jongere spelers tegenwoordig minder snel hun verantwoording nemen op het veld. 
Daarnaast moet ik wel zeggen dat we een goede groep hebben, We hebben wel iets voor 
elkaar over. Het is voor mij een tweede vriendenclub.” 
 
De laatste jaren is Ruud aanvoerder van het eerste elftal. 
“Ik ben sinds drie jaar aanvoerder van het eerste elftal. Ik heb het stokje destijds 
overgenomen van Ralf Meijs. De verantwoording wordt dan groter. Ik heb samen met oudere 
spelers overleg met de trainer in alle openheid en eerlijkheid. Eigenlijk ben je als aanvoerder 
een verlengstuk van de trainer en ik heb het altijd een eer gevonden om aanvoerder te zijn. 
Rens Verhagen is tweede aanvoerder en met hem heb ik een goede band.” 
 
Ruud heeft verschillende trainers in zijn carrière meegemaakt. We vroegen ons af van wie hij 
het meeste heeft geleerd. 
“Ik heb 4 jaar onder John van Nielen getraind. John is een ex-profvoetballer van FC Den 
Bosch en dat merk je. In en buiten het veld  wil John dat het tot in de puntjes is geregeld.  
Tactisch is hij erg sterk. Toch is het goed dat John na 4 jaar naar een andere club gaat. Een  
nieuwe trainer geeft een frisse wind en dat is voor de selectie goed. Tiny Verhoeven heeft mij 
ook een aantal jaren getraind. Tiny is een sociale man waar ik veel van geleerd heb. Tiny en 
John zijn erg verschillend, maar allebei goed in hun vak.” 
Volgend jaar staat er een nieuwe trainer voor de groep. Geen onbekende binnen Avanti. 
“Een afvaardiging is geraadpleegd over kandidaten voor het trainerschap van de selectie. Ik 
heb me daar bewust afzijdig van gehouden omdat ik na dit seizoen stop in het eerste elftal. 
Ik vind dat andere jongens hier maar wat van moeten vinden. Hans van Es is als beste uit de 
bus gekomen en staat dan volgend jaar ook voor de groep. Ik kan me daar wel in vinden.” 
 
We vroegen ons af of Avanti volgend jaar nog wel tweede klasser is. 
“Ik ben ervan overtuigd dat we het gaan redden. De laatste drie wedstrijden hebben we 
gewonnen en dat geeft moed voor de laatste drie wedstrijden. Het geluk wat we in het begin 
hebben ontbeerd lacht ons nu wat meer toe. Ik vind ook dat we dit jaar helemaal niet slecht 
hebben gepresteerd en we blijven zeker in de 2e klasse.” 
 
Ondanks zijn gedrevenheid en fanatisme stopt Ruud toch aan het eind van het seizoen. 
“Ja, die beslissing staat vast. Ik sta niet meer voor 100% achter het voetbal in de selectie. Ik 
wil eigenlijk niet altijd meer rekening houden met het voetbal. Ik wil op zondag ook andere 
dingen gaan doen met mijn vriendin. Ik heb 12 jaar rekening gehouden met het voetbal en ik 
vind het welletjes. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik stop dan ook niet met voetbal bij Avanti. Ik 
ga samen met Rens Verhagen in het derde elftal voetballen. Daar voetballen verschillende 
vrienden van mij in.” 
Hierop liet Ruud ons nog een plakboek zien met krantenknipsels en verslagen uit zijn 
carrière. 
“Jolijn heeft mij dit plakboek cadeau gedaan toen ik 30 jaar ben geworden. Ik was 
aangenaam verrast met dit boek. Jolijn heeft via Henk Toelen foto’s aangeleverd gekregen 
die ze heeft ingescand. Het is een leuk plakboek geworden waarin verschillende 
hoogtepunten zijn opgenomen.“ 
 
Ook als zaalvoetballer heeft Ruud zijn mannetje gestaan. 
“Ik heb 8 jaar bij BMS gezaalvoetbald met o.a. Thijs Ketelaars, Frank van Uden, Ramon 
Rivas en Rens Verhagen. We zijn een paar keer kampioen van Schijndel geworden. Ik vind 
voetballen op het veld toch wel leuker dan in de zaal.”  
 
Als hobby’s heeft Ruud cabaret, op vakantie gaan en buiten het voetbal om wel eens een 
potje tennis. Verder is op stap gaan met Jolijn en vrienden voor hem ook geen straf. Ook 
speelt hij graag Fifa op de Playstation. 
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Jolijn vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Ruud. 
Volgens Jolijn is Ruud enthousiast, sociaal en vrolijk. Een wat minder goede eigenschap is 
dat hij erg punctueel is. 
 
Hierop stelden we Ruud nog de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan      Vervagen van normen en waarden 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland  Criminaliteit harder aanpakken 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  Onrust in Midden-Oosten 
 
Naar welke internetsite surf je het meest   Voetbalzone.nl 
 
Auto        Mazda 
 
Beste trainer       Guardiola 
 
Stad        Barcelona 
 
Jeugdidool       Marco van Basten 
 
Makkelijkste beslissing ooit     Samenwonen met Jolijn 
 
Onderschatte voetballer     Ron van Heeswijk, altijd rustig aan 
        bal 
 
Overschatte voetballer     Nigel de Jong 
 
Hoogtepunt       2 Kampioenschappen met Avanti 
 
Politieke voorkeur      VVD 
 
Tijdschriften       V.I. en de Veronica Magazine 
 
Televisie       Sport 1 
 
Beste muziek       Nederlandstalig 
 
Beste film       Avatar 3D 
 
Beste boek De ontvoering van Alfred 

Heineken 
 
Eten        Friet 
 
Drank         Pilske 
 
Acteur         Al Pacino   
    
Vakantie       Amerika 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen  Cheryl Cole 
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Welke club en speler heeft je voorkeur in de eredivisie PSV, kan zo geen voetballer 
noemen. 

 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  Jan van Halst. 
 
 
 
Ruud, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog lang mag voetballen binnen onze 
vereniging! 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal 
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            BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 
 
 
De biljartcompetitie is al even verleden tijd, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer 
gedaan is binnen onze vereniging.  
Na de competitie hebben we nog enkele weken doorgespeeld voor diegenen die daar 
behoefte en belangstelling voor hadden. 
 
Op zaterdag 21 mei werd onze jaarlijkse feestavond gehouden in de kantine van Avanti. 
Deze avond begon om ongeveer 19.00 uur. Toen de meeste leden aanwezig waren werd al 
snel de barbecue opgezocht. Na het eten stond ons een spannend potje golf te wachten. 
Mari Pennings had speciaal hiervoor enkele vernuftige hindernissen bedacht. Het werd een 
spannende wedstrijd, waarin zowel de dames als de heren weinig voor elkaar onder deden. 
Uiteindelijk werd Henk Kanters de grote overwinnaar.  
Hierna is de avond onder het genot van een drankje gezellig voortgezet.  
 
Vanaf deze plaats willen wij eenieder bedanken die een bijdrage geleverd heeft om deze 
feestavond mogelijk te maken.  
Speciaal een woord van dank aan “de club van 100” en Avanti, 31.  
Ook Jan v. Kasteren en Annet willen wij bedanken voor de uitstekende service.  
 
Verder wil ik namens de gehele biljartclub iedereen een goede vakantie toewensen en voor 
het nieuwe seizoen veel succes toewensen. 
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VERJAARDAGEN 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag in juli: 
 
 
01 juli  Dino Silva 
  Marko Traa 
  Abdirizaak Abukar 
02 juli  Bert v.d. Westen 
  Bart Schellekens 
03 juli  Micha Vorstenbosch 
  Romie Mulders 
04 juli  Mike Kusters 
06 juli  Mariëlle Broks 
07 juli  Asmir Ibrahimovic 
  Teun Kuijpers 
08 juli  Ben v.d. Mosselaer 
  Frank v. Uden 
  Denise v. Doremalen 
  Mick Kusters 
09 juli  Eric v.d. Broek 
  Bart v. Engelen 
  Thijs Ketelaars 
10 juli  Kenny v. Boxel 
  Rob der Kinderen 
  Tom v. Giersbergen 
  Yassine Zbayri 
11 juli  Yvonne Verkuijlen 
12 juli  Hans Schellekens 
  Frans Geurts 
  Colin Swinkels 
13 juli  Henk Brus 
  Bart v. Uden 
  Jordie Hellings 
15 juli  Fons Heestermans 
16 juli  Jay Dissel 
17 juli  Jan v. Engeland 
  Roy v. Delft 
  Ramin Ahzami 
  Ronald Rouvoet 
  Thom v. Houtum 
  Jurre v. Loon 
18 juli  Bart Schakenraad 
  Roy Grandia 
  Bart Verbruggen 
19 juli  Toon v. Doremalen 
  Bjorn Scheepers 

  Wendy v.d. Heijden 
  Kylian Swinkels 
  Dion Langenhuijsen 
  Stan Steenbakkers 
20 juli  Perry Schelle 
  Jordi Kuys 
  Zaki Razzouk’c 
21 juli  Piet Brus 
  Pedro v.d. Ven 
  Gerben v.d. Hurk 
  Bram Schouten 
22 juli  Jan Evers 
  Henk v. Liempd 
  Hans v. Es 
23 juli  Huub Groenendaal 
25 juli  Danny v. Kronenburg 
26 juli  Mari v.d. Brand 
  Jacqueline v.d. Donk 
  Sophie v. Engeland 
27 juli  Rick Mertens 
28 juli  Kelvin Klemans 
  Tim Janssen 
29 juli  Steve English 
  Hans Langenhuijsen 
  Daniëlle Eradus 
  Anthony Tran 
30 juli  Roeland v.d. Poel 
31 juli  Syl Fransen  
 



 

Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag in augustus: 
  
 

 
01 augustus Noud Bouwmans 
  Jo v. Kessel 
  Jarne Mutsaars 
02 augustus Sander v. Oorschot 
03 augustus Sjef v. Houtum 
04 augustus Mike Brus 
  Peter Sanders 
06 augustus Bert v. Engeland 
  Roy den Otter 
07 augustus Wouter v. Heertum 
  Peter Hoeven 
  Thijn Huisman 
08 augustus Teun v. Doornik 
  Teun der Kinderen 
  Dennis v.d. Linden 
09 augustus Joop v. Lanen 
11 augustus Michel v.d. Brand 
12 augustus Frank v. Alebeek 
13 augustus Jack Brus 
  Kees Groenendaal 
14 augustus Frank Bozelie 
  Roel v.d. Greef 
  Christian v.d. Heijden 
15 augustus Rien Pennings 
16 augustus Dennis Verhagen 
17 augustus Janine Manders 
  Robert v.d. Ven 

18 augustus Leo Frunt 
  Jordy v.d. Hove 
20 augustus Michel v.d. Heyden 
  René Lammers 
21 augustus Geert Pennings 
  Nicky Teulings 
  Willem Vissers 
22 augustus Gerry v.d. Broek 
  Viggo Murk 
23 augustus Thijs Broks 
  Arno v. Dijk 
24 augustus Jan v.d. Heijden 
25 augustus Bram v. Geffen 
  Frank Hoeven 
  Rans Verhagen 
26 augustus Harrie Bouwmans 
  Faith Voets 
27 augustus Joost Bax 
  Casper Brus 
  Wil Welvaarts 
28 augustus Marcel Schevers 
  Jaimy Vorstenbosch 
30 augustus Jasper Buil 
31 augustus Steff v. Kaathoven 
  Ana Pina 
  Dirk v.d. Sande 
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LEDENMUTATIES 
 
 
NIEUWE LEDEN 
NXHH64V Gino Hosewol Gladiolenhof 13 9-12-05 

NXHH63U 
Luca vd 
Vorstenbosch Vijverweg 1 -253 2-04-06 

NXJF51T Levi van Aarle Narcishof 4 25-06-05 

GCCC982 Ahmet Güzel Nieuwe Nieuwstraat 38 8-06-88 

BYCV37H Kaj de Visser Acaciastraat 11 1-03-89 

MDPJ23L 
Tiago da Silva 
Santos Vijverweg 1-87 1-01-92 

FQZJ237 
Sebastiaan ten 
Have Mgr. Bekkersplein 5 8-03-93 

FQZJ237 Dennis Verhagen 
Mgr. van de Venstraat 
58 16-08-93 

GMZN90O Rutger Timmer Hopstraat 8 11-03-99 

NXNM57U Jarno Bijnen Korenmolen 7 23-03-06 

NXNM58V Dirk van Oirschot Boschweg 152 18-11-04 

FYQJ32Y Eric de Laat Beukenstraat 21 19-10-64 
 
 
 

OUD LEDEN 
BXWF79C Patrick Verhoeven 16-10-86 

FHSY01O Ronny Keetels 26-11-80 
BYCQ16J Menno Roozendaal 12-07-80 

NPXM59E Yusuf Mahamud 3-01-61 

BXVZ08B Hugo van Geffen  21-09-75 

MLJV38X Ennya vd Langenberg 10-12-91 

BXWB53E Robbie vd Burgt 11-08-82 

FWJX27Z Rob Schreuders 1-09-94 

MDBV07B Wesley van Deutekom 3-06-01 

BXWF563 Kevin vd Heyden 17-04-84 

GJSR70O Maik vd Heijden 19-10-96 

MKWS814 
Ingrid van Heertum-
Emonds 4-06-73 

LZXT65U Stef Timmermans 16-07-00 

BXWB36B Erwin van Breugel 9-01-82 

MKJM76L Nicole van Dun 20-11-01 

MHQZ55R Dennis van Dun 21-12-99 

BYKT54W Fouad el Barkaoui 8-08-79 
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AON DE TAP 
 
 
Ik ha dees erluk gezeet nie verwaagt Tinus!  
Ikke wel Klaas, ut voetballe waar nie slegt mar er ston gin tiem op ut velt. Es wei trugkeike 
dan meugde grust stelle da du twidde klas iets te hoog waar vur ons. Elluke week wir 
opnieuw moese wu knokke vur de punte en ik daagt nog wu redde ut.  
Eigeluk jammer, dees twidde klas waar un mooi klas mi leuke tegenstanders. Nou mar alles 
vlug vergete en denke aon ut neij seizoen.  
 
Es alles klopt wa ik geheurt hep Tinus, dan kreige we un hil aonder tiem. Veul speulers gaon 
lager voetballe of stoppe.  
Eigeluk jammer Klaas.  
Zo geeg ut inmaol es gu degradeert Tinus! Ut zal nie meevalle um snel wir in du twidde klas 
te speule. Onze neije treener Hans, hi veul werruk te doen. En ik verwaagt un aander voetbal 
onder hum. Jon die hi dur alles aon gedaon um nie te degradere. Hei hi ut gluk ok nie mee 
gehat.  
Ut nei seizoen speule wu wir in zuud twee Tinus! Dan kreige wu wir bekende tegestanders 
en ut voetbal is minder in Zuid 2. 
 
Waarde ok nor du zeskamp gewist Klaas?  
Ik wo wel gaon mar ons Truus ha iets aanders en..ik moes mee. Wel ha ik geheurt da du 
blangstelling minder aon ut worre is. Vur veul jare trug han zu 28 tiems en nog un por 
reservetiems. Nou hebbe zu mi moeite um du helluft te kreige.  
Tog Tinus vein ik ut un mooi gebeure.  
 
Ut seizoen zit dur wir op. Wu gaon hopeluk lekker vakantie houwe en dan utgerust aon ut 
neij seizoen beginne.  
Ik hoop alleen Tinus da onze verslaggever van ut brabants dagblad is afleert um bei elk 
verslag dun treener te noeme! 
     Fijne vakantie allemaol 
   
 
 
     Groetjes  
     Klaas en Tinus 
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John van Nielen draagt trainerstokje 

over aan Hans van Es 

 
Trainer John van Nielen verlaat aan het einde van dit voetbalseizoen S.V. Avanti ‘31. 
Hij maakt plaats voor Schijndelaar Hans van Es. Van Nielen had vier seizoenen de 
technische leiding over de selectie van de Boschwegse voetbalclub. Onder zijn leiding 
ontwikkelde Avanti zich in deze periode tot een stabiele tweedeklasser. Van Nielen 
wordt trainer van vierdeklasser EVVC uit Vinkel. Van Es is nu nog trainer van 
eersteklasser Nulandia en staat te popelen om in zijn geboortedorp aan de slag te 
gaan. 

ebroederlijk zitten ze naast elkaar 
aan tafel in de bestuurskamer van 
S.V. Avanti ’31. De vertrekkende 

en de komende trainer van het eerste 
elftal, John van Nielen (49) en Hans van 
Es (45). Beiden zijn ze zich ervan bewust 
dat een trainer altijd maar tijdelijk bij een 
club actief is. Van Nielen gaf vier 
seizoenen leiding aan de Boschwegse 
selectie. “En op zich zag ik nog steeds wel 
uitdaging in het team, maar een deel van 
de staf en de spelersgroep gaf aan toe te 
zijn aan iemand anders”, verklaart Van 
Nielen. “In goed overleg is besloten het 
contract te beëindigen.”  
Van Nielen gaat aan de slag bij vierde-
klasser EVVC uit Vinkel. “Ik heb nog nooit 
ergens hoeven solliciteren als trainer”, 
meldt hij. “De klasse maakt me ook niet 
uit. Het gevoel moet goed zijn. De 
Vinkelse club had een duidelijk verhaal en 
het klikte meteen.” 
Hans van Es, nu nog trainer van 
eersteklasser Nulandia, vult het gat dat 
Van Nielen achterlaat op. Hij is geen 
onbekende bij Avanti. “Ik woon op een 
paar honderd meter van het sportpark. In 
het verleden trainde ik de jeugd van 
Avanti. Ik had een grote mond in de 
kantine. Toen zei Henk van Liempd: ‘Als je 
het allemaal zo goed weet, dan kom zelf 

maar trainen’. Dat is zo’n vijftien jaar 
geleden. Ik heb ongeveer acht jaar 
verschillende jeugdelftallen van Avanti 
getraind. Daarna ben ik senioren gaan 
trainen, de Essche Boys, Heeswijk en 
Nulandia. Het voelt alsof de cirkel nu rond 
is.” 
Nulandia is volgens Van Es een 
modelvereniging voor het amateurvoetbal. 
“Als ik me niet vergis draaien alle 
seniorenteams mee bovenin de competitie 
maar nog belangrijker is dat de 
voetbalsport enorm leeft in Nuland. Het is 
een ongelooflijk hechte club met leden die 
de bereidheid hebben veel energie te 
geven en dat betaalt zich altijd uit.” 
Van Es wist dat het trainerschap bij 
Nulandia van korte duur zou zijn. “Ik heb 
dispensatie voor een jaar omdat ik de 
juiste papieren niet heb”, verklaart hij. “Ik 
mag amateurclubs trainen tot de tweede 
klasse.” 
Van Es is een geboren en getogen 
Schijndelaar. Zijn eigen voetbalcarrière 
startte hij bij de jeugd van RKSV Schijndel.
Hij speelde in de A1, de selectie en vertrok 
daarna naar SCI Gestel. Daar speelde hij 
negen jaar. Toen stapte hij over naar TEC 
in Tiel en speelde vervolgens nog een jaar 
bij Avanti. “Daarna ben ik gaan afbouwen 
en speelde nog in lagere elftallen. Ik heb 

G
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De nieuwe trainer van S.V Avanti ’31 Hans van Es en de vertrekkende trainer John van 
Nielen wensen elkaar succes toe. 

tot mijn 41ste gevoetbald. De grootste 
successen op voetbalgebied voor Van 
Es liggen eigenlijk niet op het veld 
maar in de zaal. De Schijndelaar 
speelde zestien jaar eredivisie voetbal 
in de zaal. Van Es was topscorer in het 
zaalvoetbalteam van De Schoenen-
reus dat in 1995 landskampioen werd. 
Hij heeft geen voorkeur voor veld- of 
zaalvoetbal. “Het maakt me niet uit als 
het maar voetballen is”, zegt hij. “In de 
zaal is het wel kleiner en sneller. Je 
moet technisch handelen in kleine 
ruimtes maar het spel kent ook veel 
overeenkomsten.” 
 
Ook de vertrekkende trainer heeft een 
mooie staat van dienst. De geboren 
Gestelaar begon op 5-jarige leeftijd 
met voetballen in Den Dungen. Rond 
zijn zestiende werd hij werd gescout 
door FC Den Bosch. Hij voetbalde er 
tien seizoenen waarvan vijf seizoenen 

in de selectie, van 1983 tot 1988. 
Daarnaast trainde hij ook nog de jeugd 
van Schijndel. Op zijn 26ste mocht hij 
transfervrij weg bij FC Den Bosch. Hij 
vertrok naar de Belgische voetbalclub 
Witgoor Dessel. “Totdat ik plots 
longkanker kreeg”, vertelt Van Nielen. 
“Ze hebben toen een stuk van mijn 
rechterlong weggehaald. Daar is nog 
45 procent van over maar het gaat 
prima.” 
Van Nielen krabbelde terug, hij 
speelde nog twee jaar bij Schijndel en 
besloot zijn trainersdiploma’s te gaan 
halen. Hij stopte met voetballen. In 
1994 nam hij halverwege het seizoen 
het trainerschap van de selectie van 
Schijndel over van Jaap Blauw, met 
assistentie van Tiny Russens. Drie jaar 
trainde hij de landelijke A-jeugd. Twee 
jaar VV Uno Animo uit Loon op Zand, 
een jaar Roda Boys, een jaar eerste 
klasser Oisterwijk, zeven maanden 



 

Maaskantse Boys, drie jaar VOAB en 
vervolgens vier seizoenen S.V. 
Avanti’31. 
In 2009 moest hij een paar wedstrijden 
verstek laten gaan. Het noodlot sloeg 
wederom toe. Van Nielen viel tijdens 
werkzaamheden van een steiger. Hij 
brak bij zijn val van acht meter hoogte 
een aantal ribben en een oogkas. Elf 
dagen lag hij in het ziekenhuis. Van 
Nielen: “Ik heb twee engelbewaarders, 
op iedere schouder een, zeg ik wel 
eens.” 
De Schijndelaar vindt dat hij na vier 
jaar trainerschap een voetbaltechnisch 
goede ploeg achterlaat. “Ze behalen 
misschien niet de gewenste resultaten 
maar het voetbalspel is zeker beter 
geworden. 
Het is 
natuurlijk 
moeilijk als 
je ze ‘niet 
binnenscho
pt’.” 
Het gemis 
van keeper 
Joeri van 
Heurck is volgens Van Nielen 
merkbaar. “Yoeri heeft veel punten 
gehaald voor Avanti. We moeten nu 
anders spelen.” 
Belangrijk vindt de scheidende trainer 
dat Avanti probeert de jeugd te 
behouden. “Avanti is geen club die 
spelers gaat halen. Ze moeten graag 
komen voetballen. Daarom is het 
behoud van de jeugd belangrijk. Iedere 
club gaat er prat op als het lukt om met 
eigen leden een mooi selectieteam te 
vormen.” 
De afgelopen jaren heeft Van Nielen 
een aantal veranderingen 
doorgevoerd. “Veranderingen die je 
misschien niet meteen ziet. We spelen 
meer zonevoetbal, pure mandekking, 
compacter, ook de presentatie is 
verbeterd, het team loopt er netjes bij. 
Ik heb dat niet allemaal alleen gedaan 
maar heb het wel aangezwengeld. 

Iedereen heeft een vast nummer. Ook 
heb ik de samenwerking met een 
sportschool in Berlicum gezocht. Die 
zijn nu helaas failliet dus moeten we op 
zoek naar iets anders.” 
Van Nielen geeft toe dat de 
voetbalcultuur verandert. “Men is 
minder honkvast en heeft vergeleken 
met vroeger meer moeite met 
verplichtingen. Het is niet zo dat de 
binding minder wordt maar op een 
andere manier. Een aantal spelers 
neemt de verantwoording, anderen 
laten het gebeuren.” 
Van Nielen’s opvolger Van Es ziet zijn 
komst met vertrouwen tegemoet. 
“Misschien moeten we weer eens 
proberen de spelersvrouwen wat meer 

er bij te 
betrekken.” 
Over zijn manier 
van trainen zegt 
hij: “Ieder trainer 
traint op zijn 
eigen manier. Ik 
vind het 
belangrijk veel 
te trainen op 

positiespel, voetballen, voetballen, 
voetballen.” 
Ook discipline is voor Van Es een item. 
“Tegenwoordig doen de spelers er 
zoveel dingen bij. Ze willen gaan skiën 
of op vakantie. Voor mij was dat tijdens 
mijn voetbalcarrière ondenkbaar. Nu 
gebeurt dat wel. We proberen wel een 
lijn te blijven volgen maar soms zul je 
harde maatregelen moeten nemen.” 
Naast zijn trainerschap is Van Es 
zwemonderwijzer en traint hij de jeugd 
van FC Den Bosch. Bijna dagelijks is 
hij op de voetbalvelden te vinden. Hij 
maakt zich niet druk over kritiek die wel 
eens klinkt langs de lijn. “Als het goed 
gaat ligt het aan de spelers, gaat het 
slecht dan ligt het aan de trainer. Zo 
gaat dat nu eenmaal. Maar ook 
trainers steken er veel tijd en energie 
in en willen ook graag kampioen 
worden.” Van Nielen vult nog aan: 

‘Avanti is geen club die spelers gaat 
halen. Ze moeten graag komen 

voetballen. Daarom is het behoud van 
de jeugd belangrijk. Iedere club gaat er 
prat op als het lukt om met eigen leden 

een mooi selectieteam te vormen.’ 
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“Iedereen mag iets zeggen mits het op 
een normale manier is, met respect 
tegenover de trainer.” 
Hij wil graag op een goede manier 
afscheid nemen van Avanti. “Met 
behoud van de tweede klasse. Ik wens 
Hans veel succes. Hij heeft hier al een 
verleden, dat kan zowel een voor- als 
een nadeel zijn.” 

Van Es: “En ik hoop dat John er in 
blijft. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
dat lukt.”  
 
 
 
 
18 mei 2011 



 

WIST U DAT: 

 
 Avanti 1 het komende seizoen weer gaat uitkomen in de 3e klasse Zuid II? 
 Er afscheid is genomen van Rens Verhagen, Ruud Cromsigt, Robbie van de Burgt en 

Roy van Delft als oud gedienden van onze selectie op 1 juni j.l. na afloop van de 
jubileumwedstrijd tegen Oud – FC Den Bosch in het kader van het 80-jarige bestaan 
van onze vereniging? 

 We deze avond ook afscheid hebben genomen van John van Nielen na 4 jaar als 
hoofdtrainer? 

 De nieuwe TV in de kantine niet alleen geschonken is door de Supportersvereniging 
sv Avanti’31 maar ook mede mogelijk is gemaakt door de CLUB VAN 100? 

 Ons 2e elftal komend seizoen sinds jaren weer een eigen verzorger heeft in de 
persoon van Frans van de Burgt? 

 Ook nieuw in de begeleiding van Avanti 2 zijn: Hans Langenhuijsen (leider) en Mark 
van de Meerendonk (assistent grensrechter)? 

 De nieuwe assistent grensrechter van ons 1e elftal komend seizoen Sjef Beekmans 
zal zijn? 

 John de Bever na afloop van de wedstrijd Team Avanti – Oud FC Den Bosch zijn 
nieuwe single nog gezongen heeft in de kantine? 

 De jeugdzeskamp in het kader van het 80-jarige bestaan van Avanti een groot succes 
was. 

 De organisatie heeft besloten om de jeugdzeskamp volgend jaar wederom te laten 
plaatsvinden, maar nu op de dag voor de traditionele zeskamp? 

 De tribuneplaatsen voor de TapToe die op zaterdag 25 juni plaats zal vinden op ons 
sportpark binnen enkele dagen uitverkocht waren? 

 Er natuurlijk nog voldoende kaarten voor staanplaatsen verkrijgbaar zijn? 
 De 24e editie alweer van de Zeskamp onlangs heeft plaatsgevonden? 
 Dat burgemeester mevrouw Jetty Eugster voor het eerst de opening van deze 

zeskamp op een ludieke manier heeft bijgewoond?  
 De nieuwe consumptiemunt is geïntroduceerd?  
 De oude bekende consumptiebon nog maar tot september in te leveren is? 
 De Stichting Avanti een koelwerkbank voor in de keuken van onze kantine gaat 

schenken? 
 Er onlangs een techniektraining heeft plaatsgevonden voor de D-pupillen en de E-

pupillen van Avanti? 
 De voorstelling van de nieuwe selectie voor komend seizoen zal plaatsvinden op 22 

juni a.s.? 
 De jeugdafdeling met de standaard teams en 2e elftallen weer met de trainingen 

starten in de week van 15 augustus? 
 Er op zondag 10 juli de vrijwilligersdag zal plaatsvinden met een fietstocht en een 

barbecue waarvoor alle vrijwilligers uitgenodigd zijn? Vertrek om 13.00 uur vanaf de 
kantine van Avanti. 

 
Bestuur sv Avanti’31 
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