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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
De laatste editie van de Avantikrant dit seizoen is weer een feit. Het seizoen 2011 – 2012 is nu 
echt ten einde. 
De maand mei was hectisch en druk voor bijna iedereen die nauw bij onze vereniging betrokken 
is. 
Onze zeskampcommissie vierde het 25-jarige jubileum met een geweldig Pinksterweekeinde, 
met daarin ook de 1e editie van de Jeugdzeskamp. Complimenten voor de organisatie zijn zeker 
op zijn plaats. 
Op zondag 3 juni won onze E1 de Districtsbeker Zuid 2 in Susteren, nadat men al eerder de 
Regiobeker had gewonnen. Spelers en begeleiding, nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 
resultaat en feit waarin jullie geschiedenis hebben geschreven voor onze vereniging. 
De traditionele jeugdkampen zijn inmiddels weer achter de rug, en de organisatie kan hier ook 
tevreden op terugkijken. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat met ingang van het nieuwe seizoen Hans van Es, tevens 
onze hoofdtrainer, de nieuwe jeugdcoördinator gaat worden. Hans gaat het trainen van de 
selectie combineren met deze functie. Tot de winterstop zal hij begeleid gaan worden door onze 
huidige jeugdcoördinator Sjef Weber, waarna hij na de winterstop samen met Henk Broks het 
voetbaltechnisch hart van onze jeugdafdeling zal worden. 
 
Dinsdag 26 juni vond de selectiepresentatie seizoen 2012-2013 plaats in onze kantine, in het 
bijzijn van bestuur, supportersvereniging, diversen commissies,  en overige belangstellenden. 
De groep van vorig seizoen aangevuld met vele jeugdspelers en enkele nieuwe gezichten geeft 
ons vertrouwen voor goede resultaten voor in het nieuwe seizoen. 
 
Onze websitecommissie is op dit moment druk bezig om onze nieuwe website bij aanvang van 
het nieuwe seizoen in de lucht te krijgen. 
Ook de commissie die zich op dit moment bezighoudt met het schrijven van het beleidsplan is 
goed op weg, maar men heeft hierin ook nog veel werk te verrichten. 
 
In september gaat de gemeente Schijndel starten met herinrichting van de oversteek 
Zwembadweg /Structuurweg en met het gereed maken van het nieuwe parkeerterrein nabij ons 
sportpark. Tijdens deze periode zullen wij best wel wat hinder ondervinden, maar aan het einde 
van deze werkzaamheden zal ons sportpark er representatief bij komen te liggen. 
 
Al met al staan ons het komend seizoen veel vernieuwingen te wachten, maar eerst gaat 
iedereen genieten van een welverdiende vakantie. 
Daarom wil ik namens het bestuur van Avanti iedereen een hele fijne vakantie toewensen, en 
hopelijk zien wij elkaar weer terug in het nieuwe seizoen. 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 

 
Thuistoernooien  
 
Op zaterdag 12 mei j.l. hebben we ons jaarlijks D- en C-toernooi  georganiseerd.  
Aan het D-toernooi hebben 24 teams deelgenomen (helemaal vol!!) en bij de C-junioren waren 
16 teams actief.  
 
Op zaterdag 19 mei j.l. waren de F- en E-pupillen aan de beurt.  
Aan het F-toernooi hebben 40 teams deelgenomen en bij de E-pupillen waren 16 teams actief.  
 
Naast de overwinning in de poules werd er deze dagen gestreden om de Bas Voets Fair Play 
Cup .  
 
Nogmaals dank aan de EHBO en scheidrechters voor de inzet op onze toernooien! 
 
Op vrijdagavond 18 mei hebben de lagere A- en B-junioren  een gezellig toernooi gespeeld.  
 
Op woensdagmiddag 30 mei j.l. is onder leiding van Jo Toelen  voor de vijfde maal  een F-mini 
toernooi  georganiseerd. Acht teams streden op deze middag 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 2 en 3 juni  op de velden van Avanti (voetbal en 
korfbal) werd gehouden was wederom een groot succes . In totaal streden uit 6 verschillende 
landen A-, B-, C-, D-, en E-teams om de titel in hun categorie. Uitslagen zijn terug te vinden op 
de website van Duke’s Trophy.  
 
 
 
Start seizoen 2012/2013  
 
Hieronder een kort overzicht van de data waarop het nieuwe seizoen van start gaat : 

• Selectieteams: maandag 13/8 of dinsdag 14/8 
• Overige teams: maandag 20/8 of dinsdag 21/8  

 
De voorlopige indeling  van de teams is via de website bekend gemaakt.  
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Einde seizoensactiviteiten  
 
Alle activiteiten zijn reeds afgerond, alle waren een groot succes en we willen dan ook het 
AJAC, de Club van 100, de 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 we zien jullie graag in augustus weer terug op en rondom de velden van Avanti’31. 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!!  
 
 
Deze keer stellen wij aan u liefst 2 Avantiaantjes tegelijk voor. Ze zijn onafscheidelijk, wie 
weet?? 
Ook nu troffen wij ze weer samen op ons sportpark en ze hoefden niet lang na te denken om 
ook enkele vraagjes te beantwoorden. 
Van de ouders van Lis hoorden wij dat Lis, toen ze haar communie deed, zelf kon bepalen wat 
zij graag wilde hebben op deze heugelijke dag, en daar niet over hoefde na te denken, want 
meteen kwam er spontaan uit, ik wil een voetbal shirt van PSV met het nummer van Dries 
Mertens. 
Tijdens het stellen van de vragen werd al snel duidelijk wie van de twee het baasje was, want 
het snabbeltje van Lis stond geen moment stil. 
 
 
            Wij stellen aan u voor : 
 Lis Teeuwen en Brent Huisman 

Lis en Brent zijn beiden 8 jaar 
 School: allebei Kwekkeveld          
 Lis voetbalt het volgend seizoen 
 (hoopt ze van harte) in de  F-2 
 Brent voetbalt in de F-2  
 
 
 
 
 
2. Wanneer zijn jullie bij Avanti gaan voetballen:   Lis:   toen ik 6 jaar was 
       Brent: toen ik 5 jaar was bij de mini’s           
 
3. In welk team kwamen jullie toen:   Lis :   in de  F-5                    
       Brent: bij de mini’s 
    Wie was toen jullie trainer/leider:          Lis:   mijn papa                  
       Brent:  opa  Toon 
                                                               
4. Wat vinden jullie  leuk aan het voetballen:   Lis :     ik vind alles leuk, het trainen en  
        wedstrijden                                                                                                                     
                           Brent:  (na lang nadenken) eigenlijk ook alles 
 
5. Op welke plaats spelen jullie nu in jullie team:  Lis :  ik sta in de spits 
        Brent: ik speel links achterin 
 
6 . Welke is jullie favoriete club:   allebei echte  PSV-ers 

Lis moest nog even toevoegen, zeker niet  
 van FC Den Bosch (laat Vincent dit maar niet 
 lezen) 

  
     Van welke voetballer zijn jullie een grote fan:  Zowel Lis als Brent zijn stapel op Dries  
       Mertens, de nr. 14 van PSV      
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7. Houden jullie ook van muziek en van welke: Lis houdt van popmuziek en Brent heeft niet  
       zo veel met muziek 
 
8. Kijken jullie wel eens TV en naar welke               Lis en Brent zijn allebei dol op de zender  
    programma’s:     Nickelodeon, maar Brent kijkt ook wel eens 
       naar Nederland 3 
 
9. Mogen jullie van papa en mama  
    ‘s avonds op TV wel eens voetbal kijken:      Lis:   alleen de eerste helft  
       Brent: ik mag ook naar het voetbal kijken 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                       Lis : wist na lang nadenken nu eens niets  
      wat jullie bij Avanti hebben meegemaakt :      Brent vond het kampioenschap van zijn broer 
       het mooiste en de jeugdzeskamp                    
 
11. Heb jullie ook vriendjes/vriendinnetjes  Lis:      Max, Stijn, Brent, Jelle en Teun  
     voetballen bij Avanti :                                    Brent: alleen Lis 
 
12. Wat vinden  jullie zo leuk bij Avanti :         Lis :     de trainers (Peter en Rob) zijn altijd 
        grappig omdat ze altijd grapjes maken              
       Brent: onze trainers zijn wel leuk, maar  
                                                                                             maken  nooit grapjes 
 
13. Wat vinden jullie minder leuk bij Avanti:  Lis : dat de goals wel eens omvallen,  
        waardoor je  eronder terecht kunt  
        komen 
                                                                                             (trainers, zet A.U.B. de doeltjes vast)
       
14. Waar hebben  jullie tijdens een    Lis :   als er vanaf de zijkant steeds maar  
      wedstrijd een hekel aan :                                          wordt geroepen wat wij moeten doen 
                                                                                          (daar zijn de leiders voor) 
       Brent:   als de tegenstander lomp is 
    
15. Kun jullie je tijdens de wedstrijd    Lis :     als mijn medespelers boos worden als  
      wel eens heel boos maken :           ik eens een keertje minder goed speel 
        Brent: als de tegenstander gemeen speelt 
                                                                                      
16. Waar spelen jullie het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:   allebei in koor: op het kunstgras            
  
17 : Hebben jullie thuis ook wel eens een   
       minder goede bui:     Lis :  ja, als mijn broers mij weer eens plagen 
       wanneer/waarom  :                                   Brent:   ja, als mijn broer mij plaagt 
          (dit hadden wij kunnen weten) 
 
18.  Wat doen jullie het liefste op de computer: Lis :   games                     
       Brent :  rob loc ( ??? ) 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld Lis :     Avanti moet zorgen dat de goals vast    
       worden volgens jullie:                                                   staan en niet om kunnen vallen 
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       Brent:   volgens mij is alles goed   
 
20. Wordt  Avanti 1  volgend seizoen kampioen: Lis en Brent hopen allebei van wel                  
 
21. Wie wordt er volgend seizoen kampioen   
       van Nederland:                                                allebei tegelijk:  PSV natuurlijk !!!!!                     
 
 
22. Worden jullie zelf volgend seizoen kampioen: Lis : ik denk van wel 
       Brent: we gaan wel ons best doen 
 
23. Hebben jullie nog meer familieleden  Lis :   Sjors, Dirk, Daaf, Freek, Sarah, Joep   
       die aan voetbal doen :    Brent: mijn broer Thijn, Dion, mijn neef 
        en mijn vader (is leider van de F-2)                      
 
24. Wat wil jullie later worden :   Lis :  juffrouw of gaan werken in een 
         restaurant                                              
       Brent: profvoetballer 
 
25. Kennen jullie, behalve je eigen leiders,   Lis  :     Dirk v/d Sangen,  Peter Ligtenberg, 

nog meer mensen bij Avanti,    Erik v. Houtum, Ton  Zandbergen  
       die zich inzetten voor de jeugd, en noem    en  Guusje Schuit 
       er (buiten mij om) eens 5 op :   Brent: Henk  Broks, Jan v. Boxtel, Aron v.  
        Balveren, Sander Nooijen 
 
26. Wat willen jullie nog zeggen tegen alle         Lis  en Brent hadden allebei een heldere      
       vrienden/vriendinnen van jou   boodschap: blijven voetballen en goed je  
       die bij Avanti voetballen:    best doen 
 
27. Hebben jullie nog een allerlaatste opmerking: Lis en  Brent: wij hopen allebei op een  
       leuk seizoen 
 
 
Lis en Brent, bedankt voor dit leuke gesprekje. 
Het was een waardig afscheid van deze jaargang. 
 
 
 
Vanaf deze plaats wil ik iedereen een hele fijne vakantie toewensen, maar ik ben stiekem blij dat 
ikzelf niet op vakantie hoef, dat gun ik liever aan anderen. 
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SEIZOEN  2012 / 2013 
 
 
 
F-1  trainen op dinsdag- en donderdagavond.  Eerste training op dinsdag 14 aug. 
 
F-2  trainen op maandagavond en woensdagmiddag. Eerste training op maandag 13 aug.  
 
F-3 en F-4  trainen op woensdagmiddag en vrijdagavond.  Eerste training op woensdag  22 aug. 
 
F-5  trainen op maandagavond en woensdagmiddag. Eerste training op maandag 21 aug. 
 
De mini’s trainen op woensdagmiddag en vrijdagavond. Eerste training op woensdag 22 aug. 
 
 
Ook in het volgend seizoen zullen onze keepers weer worden getraind door 
Martien  Keizers. 
De keeperstrainingen zijn dan op vrijdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. 
De eerste keepers training is op vrijdagavond 24 aug.  
 
 
 
 
Jo Toelen 
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MINI TOERNOOI VAN 30 MEI J.L.  
GOED GESLAAGD  

 
Op een zonovergoten sportpark werd op woensdagmiddag 30 mei jl. door 8 ploegen fel 
gestreden om de ereplaatsen, in 2 poules. 
Daarna moest er nog worden gespeeld voor de plaatsen 1 t/m  8.  
De eindstand is geworden :    1.   St. Mich. Gestel,  
       2.   Wilhelmina  2,   

 3.   WEC  1, 
 4.   Heeswijk, 

     5.   Wilhelmina  1 
     6.   Avanti  2 
     7.   Avanti  1 
     8.   WEC  2 
 
Ook om de penalty bokaal werd zeer fel strijd geleverd. 
Onze 2 ingehuurde keepers, Cas van Heesch en Roy Migchels, wisten de kleine mannen heel, 
heel veel van scoren af te houden. 
Hierdoor is het penalty schieten een heel spannende strijd geworden.  
Uiteindelijk waren het de mannekens van Wilhelmina 1, Jayden, en van Wilhelmina 2, Rens, die 
de beste schutters waren. 
Tijdens de pauze werden de spelertjes getrakteerd op een ijsje, geschonken door Henk Broks.  
Na afloop van het toernooi werden de prijzen uitgereikt in de kantine. Naast de gewonnen 
bekers kregen alle spelers nog een prachtig bekertje, geschonken door supermarkt De Plus. 
Deze middag was Henk van Liempd de man die de wedstrijden op een voortreffelijke manier 
centraal wist te begeleiden. Deze middag vrij  nemen om erbij te kunnen zijn. Klasse. 
Tijdens de prijsuitreiking kwam Henk nog even terug op de wedstrijden van de mini’s. 
Dit is puur voetbal, zoals het door deze mini’s wordt beoefend, aldus Henk. 
 
Wij willen ook bedanken Hans van Heeswijk,  supportersclub en vrienden van Avanti, die door 
hun schenking mede hebben bijgedragen tot het slagen van dit mini toernooi. 
Onze scheidsrechters van vanmiddag waren: Bjorn  Beekmans en Dirk van de Sangen. 
De penalty bokaal werd bijgehouden door: Maarten van Liempd en Els Zomers. 
Mark van der Heijden, ook altijd bereid om te helpen, was de man die de standen bijhield. 
Natuurlijk moeten wij ook  bedanken onze kantine medewerkers,  Jan van Kasteren en Lenie 
Russens.  
 
Wij hopen ook volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. 
 
Tot slot zou ik iedereen graag willen verzoeken van spullen af te blijven die van een ander zijn. 
Bijna was ons mini toernooi hierdoor in het honderd gevallen. Wie de schoen past trekke hem 
aan. 
 
Jo Toelen 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
  
 
Selectie 1 e en 2e elftal (prestatieve voetbal) 
 

De afgelopen periode heeft de TC veel werk verricht. Allereerst voor de selectie, waar we na de 
selectietrainingen in mei begin juni een eerste selectie hebben bekend gemaakt. Een aantal 
spelers is aangegeven, op dit moment niet in aanmerking te komen voor het 1e of 2e elftal. 
Uiteraard is dit een teleurstelling voor de betreffende spelers, maar iedereen is er goed mee 
omgegaan. Alle spelers blijven natuurlijk volop in beeld voor de selectie. Hier gaat het gezegde 
op: “laat je voeten op het veld spreken!”.  
Voor de 1e training op dinsdag 31 juli a.s. zijn 41 spelers uitgenodigd. Hiervan gaan er in de loop 
van de voorbereiding 2 spelers naar het 3e en 1 speler naar het 4e elftal. Het is aan de trainers 
Hans van Es en Hans van den Broek om daar naar eer en geweten een keuze in te maken. 
Dinsdag 26 juni hadden we de kennismakingsavond met spelers en staf van de selectie. Elders 
in dit clubblad (of: op de website) kunt u hier meer over lezen. 
 

Recreatief voetbal 
 

De term ‘lagere elftallen’ willen we niet meer gebruiken. We praten tegenwoordig over het 
recreatieve voetbal, dat gevormd wordt door de elftallen 3 t/m 13. We zien wel, dat de elftallen  
3 en 4 (resp. reserve 3e en 4e klasse) steeds meer aansluiting gaan krijgen met het prestatieve 
voetbal van de selectie 1e en 2e elftal, maar dan natuurlijk met een heel andere insteek.  
Het 4e elftal bijv., vorig seizoen nog het 6e elftal, heeft ook duidelijk te kennen gegeven minimaal 
1x per week te willen gaan trainen. Wij gaan hier natuurlijk proberen een goede invulling aan te 
geven. En er is inderdaad een elftal bijgekomen. Dit team vormt het 8e elftal. 
Donderdag 5 juli hebben we de leidersvergadering met de elftallen 3 t/m 13. Op die avond zullen 
we de teamindelingen definitief bekend maken en dat zal dan ook zo snel mogelijk na 5 juli via 
website en bewaarnummer gepubliceerd worden. 
Ook is er een aantal spelregelwijzigingen, die we 5 juli bekend maken. Een belangrijke wijziging 
is, dat er bij alle elftallen met uitzondering van het 1e elftal 5 spelers gewisseld mogen worden. 
Vanaf het 5e elftal mag er ook doorlopend gewisseld worden, m.a.w. een gewisselde speler mag 
ook weer terug gewisseld worden. 
 

Damesvoetbal 
 

Ook zullen we op korte termijn bekend maken hoe het damesteam inclusief leiding komend 
seizoen georganiseerd is. 
Op de website en het nieuwe bewaarnummer zal alles op korte termijn ook gepubliceerd worden.                          
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GESLAAGDE KENNISMAKINGSAVOND MET DE 
NIEUWE SELECTIE SEIZOEN 2012-2013!  

 
Dinsdag 26 juni was er in de kantine de kennismakingsavond met de selectie voor het nieuwe 
seizoen 2012-2013. In een goed bezette kantine met de bijna volledige selectie en staf opende 
Vincent de Vroomen om klokslag 20.00 uur de avond. Niet alleen spelers en staf waren 
aanwezig, maar ook een afvaardiging van bestuur, supportersclub, vriendenclub, club van 100, 
jeugdafdeling, damesafdeling, recreatief voetbal en diverse vrijwilligers, sponsors en supporters. 
Ruim 100 mensen waren deze avond in een warme omgeving aanwezig.  
 
De avond was in 3 delen opgezet. In het eerste half uur ging het vooral over de organisatie van 
de selectie, de huisregels, onze doelstellingen, de trainingen en wedstrijden tijdens de 
voorbereiding en medische zaken (wat te doen bij blessures, de conditietest voor de selectie van 
het 1e elftal, de nieuw op te zetten spelersraad etc.). De voorkomende vragen werden 
beantwoord en de pauze werd benut om een aantal formulieren door de spelers in te vullen. Ook 
werd een planning gemaakt van de nulmeting conditietest voor de 22 spelers van de voorlopige 
selectie van het 1e elftal. In augustus zal er een 2e meting gedaan worden, zodat we precies 
weten van deze spelers hoe ze er conditioneel voor staan. Zo kunnen we daar de trainingen op 
afstemmen, met als doel om snel in de goede conditie te komen en natuurlijk om blessures te 
voorkomen. 
 
Deel 2 na de pauze werd door Eus Witlox voor zijn rekening genomen. Op de typische wijze van 
Eus (het is de keus van Eus !) werden alle spelers voorgesteld, waarbij de meeste aandacht 
natuurlijk uitging naar de overgekomen A1-spelers, de spelers van het recreatieve voetbal en 
spelers, overgekomen van andere verenigingen. Ook onze nieuwe keeperstrainer en opvolger 
van Hans Verhagen, Richard Schoenmaker, stelde zich aan de vele aanwezigen voor. 
 
Deel 3 (en toen was het inmiddels tegen de klok van tienen) werd benut om de nieuwe kleding 
te passen. De bestuurskamer was omgeturnd tot één grote pashok, waarbij Stefan Kastelijn 
alles keurig in de juiste banen begeleidde. Het nieuwe tenue is in goed overleg met de spelers 
en sponsor Camping Sport de Wit samengesteld. In de eerste wedstrijden van het nieuwe 
seizoen wordt de kleding uiteraard ook aan u gepresenteerd. 
 

Een nuttige en gezellige avond, die een goede basis vormt voor een nieuwe voetbalseizoen 
2012-2013. Om met een gevleugelde uitspraak van één van de aanwezigen af te sluiten: ‘het 
komt allemaal goed! ’ 
 
 

Met dank aan Piet van Vorstenbosch voor het maken van de foto’s (zie volgende pagina)! 
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AVANTI ’31 SPEELT OEFENWEDSTRIJD TEGEN 
AL-FAISALY  

 

Dinsdag 10 juli a.s. om 19.00 uur speelt Avanti ’31 een oefenwedstrijd in den Bosch tegen Al-
Faisaly.  

Al-Faisaly speelt in de hoogste divisie in Saudie-Arabië en heeft haar trainingskamp in de eerste 
3 weken van juli in Mierlo. Al-Faisaly wordt getraind door Marc Brys, die voorheen ook FC Den 
Bosch en de afgelopen 2 seizoenen het Belgische KV Mechelen onder zijn hoede heeft gehad. 
Vanuit deze contacten heeft Marc contact gelegd met Vincent de Vroomen om te kijken of Avanti 
interesse had in deze wedstrijd. En die is er! 

De wedstrijd wordt gespeeld op het trainingscomplex van FC Den Bosch, gelegen aan de Jan 
Sluijtersstraat. De toegang is gratis.  

Wij hopen vele supporters te mogen begroeten! 
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 GEEF DE BALPEN DOOR   .  
  
Naam       Peter Hoeven      
      
Leeftijd      17 jaar      
 
Woonplaats      Schijndel      
 
In het dagelijks leven     Student      
 
Elftal       A2      
 
Positie       Laatste man     
 
Hoe lang voetbal je al?    12 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan   Schwalbe’s    
 
Zou graag willen voetballen met   Schweinsteiger   
Waarom:      Klasse speler      
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   Uitwassen van hesjes   
         
Andere hobby’s?     Uitgaan     
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Volgend jaar diepe spits  
        
Maak me wakker voor    Ontbijt op bed zodat ik daarna weer kan gaan 
       slapen  
 
Nooit meer      Vrienden die sjaaken     
 
Met een miljoen ga ik     Een groot feest geven    
     
Toekomstplannen      heb ik nog niet, ik zie wel wat er gebeurt.  
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Top 3 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven     Omdat ik water zo lekker vind. 
         
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?      Waarom draag jij een bikini op vakantie?  
      
Aan wie speel jij de balpen door?   Silvian Peters  
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Voor deze, alweer laatste, uitgave van Sportret, zijn we op bezoek geweest bij een man die 
eens een keer zijn voetbalcarrière niet is gestart bij Pietje Brus of Jo Toelen. Dat heeft te maken 
met het feit dat hij is opgegroeid in Dongen. Nadat hij in het onderwijs terecht kwam, is hij in 
Schijndel komen wonen. Inmiddels een gewaardeerde vrijwilliger binnen onze vereniging.  
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 

PIET VAN VORSTENBOSCH 
 
 
Piet is 51 jaar oud en gehuwd met Nannie Vink. Nannie geeft  Nederlands aan het Elde College 
(ik zal het verslag maar een keer extra kritisch doorlezen en de taalfouten eruit halen!).  
Ze hebben 2 kinderen: Bram van 19 jaar, die in A1 voetbalt, en Joep, die in de B2 van onze 
verenging actief is.  
 
Zoals vermeld is Piet in Dongen geboren en is daar gaan voetballen in zijn jeugd. 
“Op mijn 6e jaar ben ik gaan voetballen bij Olympia 60. Ik ben altijd keeper geweest en kon 
redelijk mee, zonder echt een hoogvlieger te zijn geweest. Via de A1 ben ik in het 2e elftal 
terecht gekomen. Zoals zoveel jongeren heb ik ook een keuze gemaakt tussen werken, stappen 
en voetballen. Ik ben daarom op mijn 20e al gestopt met voetbal. Achteraf heb ik daar wel spijt 
van gehad, maar ja, gedane zaken nemen geen keer”. 
 
In 1984 is Piet in Schijndel komen wonen. 
“ Na de MAVO heb ik de Detailhandelsschool doorlopen, waarna ik de PA (pedagogische 
academie) heb afgerond en mijn akte economie heb gehaald. In het begin had ik niet veel werk 
in het onderwijs. Het waren allemaal maar enkele uurtjes op een school in Oosterhout. Ik heb 
toen gesolliciteerd in Schijndel bij het Skinle, het latere Elde College, en ben door de toenmalige 
directeur Piet Creemers aangenomen. Dat was nog eens een echt sollicitatiegesprek. Piet zat 
samen met bestuursleden bij het gesprek en je werd ook echt “gewogen”.   
Vanaf 1984 werk ik dus in Schijndel en ben ik gaan wonen in een huurhuisje tegenover Piet 
Creemers”. 
Daar heeft Piet niet lang gewoond en hij had daar nog een leuk verhaal bij. 
“Ik moest op een gegeven moment uit die woning en Piet Creemers gaf me het advies om eens 
met pastoor Van den Brand te gaan praten. Zo gezegd zo gedaan! Pastoor Van den Brand had 
nog wel een kamer vrij in de pastorie. De huur was 275 gulden en 7 gulden extra als ik de 
tussen de middag mee wilde eten. Als ik dan tussen de middag thuis kwam om te eten, dan had 
de huishoudster het eten klaar en at ik samen met pastoor Van den Brand en kapelaan Van 
Sleeuwen. Ik heb daar in totaal vijf  jaar gewoond. Daarna zijn we in de Anemoonstraat gaan 
wonen en een jaar later zijn we verhuisd naar de Clematisstraat, waar we nog steeds met veel 
plezier wonen.” 
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Is het in deze tijd niet lastig om les te geven aan steeds mondiger wordende jeugd, vroegen wij 
ons af. 
“Ik vind van niet. Het ligt ook een beetje aan jezelf natuurlijk. Ik ben mijn eigen tijd niet vergeten 
en was vroeger ook niet altijd de gemakkelijkste. Ik heb er in ieder geval niet zo veel moeite  
mee. Ik geef economie op VMBO niveau. Sinds 2007 geef ik les op de dependance van het Elde 
in St-Michielsgestel. Dat is veel kleinschaliger dan het Elde en het bevalt me prima.” 
 
Na het stoppen met actief voetballen was het sporten van Piet toch niet helemaal van de baan. 
“Toen ik in 1984 in Schijndel ben gaan wonen en werken, werd ik door een collega gevraagd om 
te komen voetballen bij Schijndel. Ik speelde in een elftal dat altijd zijn wedstrijden door de week 
voetbalde. Wij voetbalden nooit op zondag. Dat heb ik een half jaar gedaan. Tot we een 
wedstrijd met 10-0 verloren en ik een paar blunders maakte. Hierna ben ik maar gestopt! Ik was 
toen 26 jaar.. Hierna ben ik gaan volleyballen en dat doe ik tot op de dag van vandaag met veel 
plezier. In het begin speelden we in de Geut en later zijn we uitgeweken naar de sporthal aan de 
Bunderstraat. We worden gesponsord door Jan van Erp tegels en we hebben inmiddels drie 
recreatieve teams.  
Een andere hobby is biljarten. Ik biljart al 25 jaar elke donderdagavond in café De Hopbel.” 
 
Toch gaat het bloed waar het niet kruipen kan en Piet kwam weer in de voetballerij  terecht. 
“Toen mijn kinderen bij Avanti gingen voetballen, ging ik elke week kijken. Nannie ging altijd mee 
en af en toe gingen we apart kijken als Joep en Bram tegelijk moesten voetballen.  
Zes jaar geleden ben ik begonnen als leider bij C1. Het grote voordeel was dat ik veel mensen 
heb leren kennen binnen  Avanti en dat ik er ook een paar vrienden aan heb overgehouden. 
Avanti is een sociale club met vele vrijwilligers, waar ik me al snel thuis voelde. Ik ben 2 jaar 
leider geweest met Marcel Verhoeven. Ik was vlagger en vulde de wedstrijdformulieren in.  
Later ben ik nog 2 jaar leider geweest  samen met Henry van Doornik.  
Marcel Verhoeven vroeg daarna of ik leider wilde worden bij A1. Dat heb ik gedaan en ik ben nu 
voor het 2e seizoen weer gekoppeld aan Marcel. Mijn taak is eigenlijk om tussen de jongens van 
het elftal en de trainer in te staan. Vanuit het onderwijs is dat ook wel iets wat ik erg leuk vind. Ik 
blus af en toe opkomende brandjes binnen het elftal, een speler die misschien last heeft van 
faalangst probeer ik daarin te begeleiden. Vaak krijgt de trainer de schuld van slechte resultaten. 
Ik probeer de jongens dan ook wat zelfkritiek bij te brengen. We moeten het uiteindelijk toch 
samen doen. Dit is een beetje de rol die ik binnen A1 heb.  
Ik bemoei me dan ook niet met de opstelling.” 
 
We waren eigenlijk ook benieuwd naar de ambities die Piet eventueel binnen Avanti heeft. 
“Ik heb me voorgenomen om leider te blijven tot mijn zoons naar de senioren overgaan.  
Willy Welvaarts heeft me benaderd om foto’s te maken van de wedstrijden die het eerste elftal 
speelt. Van de A1 maak ik elke week foto’s.  Deze foto’s worden gebruikt bij een wedstrijd-
verslag en ik mail ze ook door naar de spelers zelf, wat erg wordt gewaardeerd. Ik vind dat op 
de website van Avanti weinig fotomateriaal staat. Daar wil ik ook verandering in brengen. Een 
artikel is toch veel leuker als er een foto bij staat. Ik heb hier nog wel wat ideeën over!” 
 
Hierna vroegen we Piet naar zijn hobby’s. 
“Ik hou erg van muziek, ik biljart graag en volleybal vind ik ook nog steeds leuk.” 
Nannie was inmiddels aangeschoven en haar vroegen we naar de goede en slechte 
eigenschappen van Piet. 
De goede eigenschappen van Piet zijn volgens Nannie dat, als hij ongelijk heeft, hij dit ook 
gemakkelijk toegeeft; en verder is hij sociaal makkelijk benaderbaar. 
De slechte eigenschap is dat hij rookt en goede voornemens niet altijd uitvoert. 
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Hierna legden we Piet nog de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan     Dat ik niet kan stoppen met roken. 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Niet bezuinigen op zorg voor kinderen. 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Het overlijden van een leerling van school. 
Naar welke internetsites surf je het meest  Muzieksites, met name hard rock. 
Auto       Peugeot 
Beste trainer      Marcel Verhoeven 
Stad       Berlijn 
Jeugdidool      Johan Cruijff 
Moeilijkste beslissing ooit    Nog niet hoeven te nemen. 
Makkelijkste beslissing ooit    In onderwijs gaan werken. 
Onderschatte voetballer    Anita van Ajax 
Overschatte voetballer    Dries Mertens van PSV 
Hoogtepunt      Geboorte van de kinderen 
Dieptepunt      Verlies dierbaren 
Politieke voorkeur     PVDA 
Tijdschriften      V.I. / Lust for life  
Televisie      Britse detectives 
Beste film      Midnight Express 
Beste boek      Alle boeken van Mart Smeets 
Eten       Indisch 
Drank       Pilsje 
Vakantieland      Griekenland 
Met wie zou je graag een avondje stappen  Met de ouders van de spelers van A1. 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant   
en welke totaal niet     Volleybal en biljarten vind ik wel leuk. Alle  
       motorsporten boeien mij niet. 
Welke club  en speler heeft je voorkeur in  
de eredivisie      Ajax en Ericksen 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV Youri Mulder 
 
Piet, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en we hopen je nog lang als vrijwilliger binnen Avanti 
te zien. 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal 
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VERSLAG INTERNATIONAAL TOERNOOI B1 
ZEPPEREN 

 
Dag 1 
Op vrijdag 25 mei was het dan 
eindelijk zover. De B1 van sv 
Avanti’31 vertrok samen met de 
C1 voor een internationaal 
toernooi naar Zepperen in 
België. Dit uitstapje duurde van 
vrijdagavond tot maandag-
ochtend. 
Iedereen moest om half 6  
’s avonds klaar staan op het 
sportpark van Avanti om te 
kunnen vertrekken. Er waren  
4 busjes van Dortmans gehuurd 
voor het hele weekend. Ook 
reed Mark der Kinderen met 
zijn eigen busje van Homeflex.  
Rond kwart voor 8 waren we in 
Zepperen gearriveerd bij de plaatselijke voetbalvereniging. 
We moesten ons hier melden en kregen hier ook ons avondeten in de kantine. Het was een 
oude, typische Belgische kantine met zicht op het hoofdveld. 
Daarna gingen we naar onze slaapplaats toe; dit was een soort scoutinggebouw, waar ook 
andere teams zouden overnachten. Op onze kamer sliepen we samen met de C1, de C1 op het 
onderste gedeelte samen met de leiders en de B1 sliep een stuk hoger. 
Nadat iedereen zijn slaapspullen had klaargelegd en zichzelf had omgekleed, gingen we met z’n 
allen naar een bierbrouwerij toe. Hier hebben we de avond doorgebracht en na een paar 
drankjes gingen we rond 12 uur weer terug naar de slaapplaats. We moesten (helaas) al meteen 
gaan slapen en mochten niet meer op stap, want er moest de volgende dag natuurlijk ook nog 
gevoetbald worden.  
 
Dag 2  
Na een redelijke nachtrust op de veels te hete kamer ging de wekker alweer vroeg. We moesten 
naar een bepaalde locatie, waar we eerst gingen ontbijten en na dit ontbijt gingen we naar de 
voetbalclub om aan het toernooi te beginnen.  
De eerste dag moesten er 4 wedstrijden worden afgewerkt. De eerste wedstrijd werd gespeeld 
tegen SC Purmerland, we wonnen deze wedstrijd met 1-0 dankzij een mooie vrije trap van Teun.  
Daarna stond de wedstrijd tegen USV uit Nieuwleusen op het programma, we kwamen al snel 
met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Milan. Hierna liepen we makkelijk uit naar 5-0 door 
doelpunten van Teun(2x), Wouter en Milan. 
Na deze twee wedstrijden stonden 2 moeilijkere tegenstanders op het programma: Excelsior’20 
uit Schiedam  en Olympia Laxten uit Duitsland. We moesten deze wedstrijden direct na elkaar 
spelen.  
Als eerste was de wedstrijd tegen Excelsior’20 gepland. De eerste helft ging gelijk op met een 
licht overwicht voor de Schiedammers, maar toch gingen we rusten met een ruststand van 0-0. 
Maar vrijwel direct na rust kreeg Excelsior een penalty voor een overtreding (die volgens 
iedereen buiten de zestien-meter was, behalve de scheidsrechter). Teun kreeg een gele kaart 
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wegens protesteren. De penalty werd gescoord en om onduidelijke redenen kreeg Teun meteen 
zijn tweede gele kaart en moest hij dus met rood vertrekken. Daarna werden we helemaal 
overlopen en verloren we uiteindelijk de wedstrijd met 3-0.  
Meteen hierna volgde de wedstrijd tegen Olympia Laxten. Ondanks dat we op een haast stenen 
veld moesten spelen, begonnen we vol goede hoop aan de wedstrijd. Maar helaas kwamen door 
een klein foutje vanaf de aftrap op 1-0 achterstand. Daarna was het snel afgelopen en liepen de 
Duitsers uit naar 5-0. Onze eer werd nog wel gered door een mooi doelpunt van Wouter. De 
einduitslag was dus 5-1.  
 
Voor deze dag zat het voetballen er dus op, maar we hadden nog een hele vrije middag voor 
ons. Daarom besloten we om te gaan zwemmen, dit deden we in een zwembad dat vlakbij de 
voetbalclub lag. Na ongeveer een uurtje te hebben gezwommen werd er weer gegeten en 
daarna maakten we ons op voor de eerste stapavond. Eerst gingen we Nederland - Bulgarije 
kijken in de kantine van de voetbalclub en daarna gingen we met ons team naar Sint-Truiden. 
Omdat we hadden gezien dat Nederland de overwinning niet had kunnen behalen, besloten wij 
met ons team om in de kroeg zelf maar voor de overwinning te gaan. We kwamen in Sint-
Truiden al snel in de Cohibar terecht en brachten daar heel de avond door. Het was er vrij druk 
en erg gezellig, maar aan ieder feestje komt een einde. We werden om half 2 opgehaald. 
Eenmaal thuis aangekomen sliep iedereen vrij snel.  
 
Dag 3 
De volgende morgen was het voor de meesten van ons team nogal vroeg na een korte nachtrust 
(ik was er 1 van). Toch moest er weer snel opgestaan worden, want er waren weer twee 
wedstrijden gepland. De eerste wedstrijd werd om kwart voor 12 gespeeld en de laatste pas om 
half 5. In het eerste duel was VV Schimmert de tegenstander. We kwamen flitsend uit de 
startblokken en wonnen met 4-0 dankzij doelpunten van Wouter, Milan, Mauro en Roland. Een 
minpunt was wel dat Wouter geblesseerd uitviel en tijdens het toernooi niet meer in actie kon 
komen.  
Hierna hadden we ruimschoots de tijd om op adem te komen, we besloten om samen met het 
elftal van de C1 het stadion van STVV (Sint-Truidense voetbalvereniging) te bezoeken. Dit 
stadion werd gerenoveerd en er was gratis toegang. Het was best speciaal want je kon overal 
komen, van het veld tot op de tribunes. Helaas niet in de kleedkamers, maar dat kwam omdat 
die nog gebouwd moesten worden.  
Nadat we het stadion hadden bekeken gingen we naar het centrum van Sint-Truiden. Hier 
mochten we zelf weten wat we gingen doen, zolang we maar om half 4 terug waren. Een grote 
groep koos ervoor om te gaan zoeken naar de welbekende prostituees. Het enige wat we 
vonden waren stoelen achter de ramen, zonder vrouw en een bordje met ‘Wij doen het voor 
geld’. Maar dit bordje bleek over Groene Stroom te gaan.. 
Daarna waren we netjes op tijd op de afgesproken plek en konden we weer vertrekken naar de 
voetbalclub, want er moest nog 1 wedstrijd gespeeld worden.  
 
Deze laatste wedstrijd was tegen KVK Zepperen, de thuisclub. We hadden samen afgesproken, 
deze wedstrijd met een fantasieopstelling te spelen. Dit pakte niet geweldig uit, we gingen de 
rust in met een 1-0 achterstand. Toen besloot de trainer de wedstrijd in de normale opstelling te 
hervatten. Toch viel snel na rust de 2-0. Vlak voor tijd werd het toch nog wel spannend door een 
doelpunt van Mauro. Maar het bleef bij 2-1. 
Uiteindelijk zijn we met ons elftal op de 4de plaats geëindigd.      
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Onze C1 had meer succes, ze speelden de finale tegen MULO en wonnen deze uiteindelijk met 
1-0. Dit moest gevierd worden en dus als beloning ging heel de C1 ’s avonds samen met ons 
mee op stap.  
We begonnen de avond met z’n allen op het terras vlakbij de discotheken. En na een tijdje zijn 
we met z’n allen naar de Cohibar gegaan. Het was er nu een stuk rustiger dan de avond ervoor 
(we waren haast de enigste), maar toch wel heel gezellig. Uiteindelijk werd het een lange avond 
met veel bier en andere frisdranken. Nadat de taxi’s weer klaar stonden, zijn we via een omweg 
(langs de prostituees) naar de slaapplaats gegaan. We waren rond kwart voor 4 terug bij de 
slaapplaats. Daar sliep iedereen vrij snel net als de vorige avond.  
 
Dag 4 
Het was alweer de laatste dag in België. Rond 9 uur moest iedereen uit bed om de spullen in te 
pakken en de slaapruimte schoon te maken. Dit was vrij snel gebeurd en nadat de borg was 
teruggegeven konden we vertrekken richting Nederland. Onderweg hebben we nog even 
ontbeten en daarna waren we vrij snel weer terug in Nederland.  
 
Het is een heel leuk uitstapje geweest, maar zonder velen was dit niet mogelijk geweest. 
Daarom wil ik namens ons team en de leiding Visietech, J. van Engeland Tegelwerken, 
Rivostuc, Kappen Wegenbouw, Technotoh en GHDS-Bouw bedanken voor de bijdrages die zij 
hebben geleverd. Ook zijn wij Dortmans dankbaar voor het verstrekken van de busjes. 
Daarnaast willen wij ook Rien de Laat heel erg bedanken voor het regelen van de 
accommodatie en alles wat ik nog vergeten ben. Ook bedanken wij de ouders die zijn komen 
kijken in België. En tenslotte vonden wij het heel leuk dat de C1 en leiding mee zijn geweest. We 
hebben met z’n allen veel plezier gehad. Kortom, het is een superweekend geweest!! 
 
 
Niels Heestermans 

 



 

 22 

 
JEUGD EN GROTE DORPSZESKAMP AVANTI 

 
 
HIERBIJ WILLEN WIJ, HET JEUGD- EN GROTE ZESKAMPCOMITE VAN  
 
AVANTI 31, EENIEDER DIE OOK DIT JAAR ER WEER MEDE VOOR  
 
GEZORGD HEEFT DAT DEZE 25E 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 de zeskampcommissie: 
 
 
Noud Bouwmans en Jan Hellings 
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VERJAARDAGEN IN JULI 
 
 
 
01-juli Marko  Traa 
 Abdirizaak Abukar 
 Mohamed Ali Hussein 
 Dino  Silva 
 Said  Ali Hussein 
 Hussein  Ali Hussein 
 Salah  Ali Hussein 
 Khalid  Ali Hussein 
02-juli Bert vd Westen 
03-juli Romy  Mulders 
 Micha  Vorstenbosch 
06-juli Mariëlle  Broks 
07-juli Asmir  Ibrahimovic 
 Teun  Kuijpers 
08-juli Mick  Kusters 
 Denise van Doremalen 
 Frank van Uden 
 Ben vd Mosselaer 
09-juli Thijs  Ketelaars 
 Bart van Engelen 
10-juli Yassine  Zbayri 
 Tom van Giersbergen 
 Rob der Kinderen 
 Kenny van Boxel 
12-juli Colin  Swinkels 
 Hans  Schellekens 
 Frans  Geurts 
13-juli Henk  Brus 
 Jordie  Hellings 
 Bart van Uden 
15-juli Fons  Heestermans 
16-juli Jay  Dissel 
 
 
 
 

 
 
 
 
17-juli Thom van Houtum 
 Jan van Engeland 
 Roy van Delft 
 Jurre van Loon 
18-juli Bart  Schakenraad 
 Roy  Grandia 
19-juli Dion  Langenhuijsen 
 Stan  Steenbakkers 
 Toon van Doremalen 
 Kylian  Swinkels 
 Wendy vd Heijden 
 Bjorn  Scheepers 
20-juli Jordi  Kuys 
 Zaki  Razzouk'c 
 Perry  Schelle 
21-juli Pedro vd Ven 
 Piet  Brus 
 Bram  Schouten 
 Gerben vd Hurk 
22-juli Jan  Evers 
 Henk van Liempd 
 Hans van Es 
23-juli Huub  Groenendaal 
26-juli Mari vd Brand 
 Jacqueline vd Donk 
 Sophie van Engeland 
27-juli Rick  Mertens 
28-juli Tim  Janssen 
 Kelvin  Klemans 
29-juli Anthony  Tran 
 Daniëlle  Eradus 
 Hans  Langenhuijsen 
 Steve  English 
31-juli Syl  Fransen 
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  AUGUSTUS 
 
 
01 aug. Noud  Bouwmans 
 Jarne  Mutsaars 
 Jo van Kessel 
02 aug. Sander van Oorschot 
03 aug. Sjef van Houtum 
04 aug. Mike  Brus 
 Mitchel  Leijtens 
06 aug. Bert van Engeland 
 Roy den Otter 
07 aug. Thijn  Huisman 
 Wouter van Heertum 
 Peter  Hoeven 
 Edgar  Bektjan 
 Rick de Bie 
08 aug. Dennis vd Linden 
 Teun der Kinderen 
 Teun van Doornik 
09 aug. Joop van Lanen 
 Remco  Mulders 
11 aug. Michel vd Brand 
12 aug. Frank van Alebeek 
13 aug. Cees  Groenendaal 
 Jack  Brus 
14 aug. Frank  Bozelie 
 Roel vd Greef 
15 aug. Rien  Pennings 
 
 

 
 
 
 
16 aug. Dennis  Verhagen 
17 aug. Robert vd Ven 
18 aug. Jordy vd Hove 
 Leo  Frunt 
20 aug. René  Lammers 
21 aug. Willem  Vissers 
 Geert  Pennings 
 Nick  Teulings 
22 aug. Gerry vd Broek 
 Patrick  Hommeles 
23 aug. Thijs  Broks 
 Arno van Dijk 
24 aug. Jan vd Heyden 
25 aug. Rens  Verhagen 
 Frank  Hoeven 
26 aug. Harrie  Bouwmans 
27 aug. Wil  Welvaarts 
 Casper  Brus 
 Joost  Bax 
28 aug. Jaimy  Vorstenbosch 
 Marcel  Schevers 
30 aug. Jasper  Buil 
 Mark  Martens 
31 aug. Dirk vd Sande 
 Ana  Pina 
 Steff van Kaathoven 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
In deze laatste Avantikrant van het seizoen nog even een klein verslagje van de jaarlijkse 
feestavond.  
 
De dag begon om 14.00 uur met een samenkomst bij de Fam. van de Sande in de Weidonk. 
Nadat iedereen voorzien was van een lekker kopje koffie of thee met appelflap kon Dhr v.d. 
Sande de spelregels uitleggen van het “beugelen”. Er zou gestreden worden in groepen van 
4, dus 2 tegen 2. Als snel was duidelijk dat ook dit spel eenvoudiger lijkt dan dat het is. Maar 
ondanks de problemen werd er toch vrij fanatiek gestreden om de eerste plaats. Deze werd 
uiteindelijk behaald door Wilhelmien v. Uden en Bert v.d. Greef.  

Na de prijsuitreiking was het tijd om te verkassen naar de Steeg waar we in “Het Pakhuyzz’’ 
de avond zouden vullen met tapazz eten, en natuurlijk ook de dorstige kelen konden smeren. 
Het werd een zeer geslaagde avond, waarbij iedereen volledig aan zijn of haar trekken kwam. 
Vanaf half zes tot half elf kon men zoveel eten en drinken als nodig was. Ook hier was alles 
tot in de puntjes verzorgd. We hebben kunnen constateren dat er binnen de biljartclub zowel 
bij de dames als bij de heren een gezonde eetlust bestaat.  
Al met al kunnen we zeggen dat de jaarlijkse feestavond weer zeer geslaagd is.  
 
Namens de biljartclub wil ik de dames die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk bedanken. 
Verder wens ik iedereen een fijne en zonnige vakantie, zodat we in het nieuwe seizoen weer 
fris aan de start kunnen verschijnen. 

 
Bert v Uden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joke Gevers werd verrast met een extra toetje en werd toegezongen door alle aanwezigen.
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Eindstand 2011-2012 

     EN NOG VIJF    

  STAND  BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012    

      LIBRE     

   CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

  GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  

             

A.v.LIEMPD.  24 916 767 481 15 8 1 247,21 1,90 42 1 

B.v.UDEN.  25 908 800 485 16 7 2 239,34 1,87 44 2 

J.v.UDEN.  25 740 923 482 10 12 3 238,37 1,54 36 3 

C.GEERTS.  25 846 886 460 12 13  231,87 1,84 40 4 

J.v.HEESWIJK.  24 1437 689 461 14 8 2 228,48 3,12 65 5 

M.PENNINGS.  25 694 933 500 11 13 1 216,12 1,39 34 6 

B.v.ALEBEEK.  24 1153 738 468 12 12  209,97 2,46 50 7 

C.MOOIJ.  24 575 823 484 12 12  209,64 1,19 28 8 

L.v.BOXEL.  24 754 808 454 9 13 2 205,03 1,66 40 9 

B.vd.GREEF.  24 595 860 464 7 16 1 197,37 1,28 32 10 

H.KANTERS.  24 465 856 471 9 13 2 195,95 0,99 24 11 
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UITSTAPJE LAMPLOEG 
 
 
Vrijdag 22 juni 2012 was het weer zover. De lamploeg (niet te verwarren met de lamme 
ploeg) had weer zijn jaarlijkse weekendje weg. Een clubje mannen waarvan de meesten al 
de middelbare leeftijd hebben gehaald. Tijdens dit weekend gaat het vaak helemaal nergens 
over. Voor degenen die deze club niet kennen zal ik ze even kort aan u voorstellen. 
 
Noud Bouwmans: ontbreekt geen donderdag in de kantine; voor Noud was het destijds een 
goede beslissing om de kantine om 24.00 uur te sluiten, omdat Noud vaak moeite heeft om 
op tijd naar huis te gaan. Heeft dit jaar het weekend geregeld samen met Bert van Alebeek. 
 
Bert van Alebeek: ad rem en altijd verbaal aanwezig. Onze hoffotograaf tijdens ons 
weekend. 
 
Bertie Havinga: fanatieke kaarter die ook altijd elke donderdagavond van de partij is.  
 
Christian Gevers: de zapkoning van ons clubje. Ook erg fanatiek met het lammen en  wil 
samen met Bertie nog wel eens een spelletje lammen nabespreken, terwijl de rest dan al met 
het volgende spel bezig is. Mag volgend jaar op eigen verzoek het weekend  gaan regelen. 
Is daar helemaal klaar voor. 
 
Leo van Uden: droge humor, samen met zijn broer Jan geen echte fanatieke lammers. 
Meedoen is belangrijker dan winnen, is hun motto. 
 
Tonnie Kastelijn: zonder deze man zouden we geen weekend weg kunnen. Beheert de 
financiën en weet het zwarte geld, wat in de loop van het kaartseizoen via enkele lammers in 
wordt gebracht, goed weg te boeken. Heeft de financiële zaken goed voor elkaar. 
 
Jan van Uden: onze nestor. De oudste en meest ervaren lammer van de club. Draait tijdens 
ons weekend alleen maar rock-muziek. 
 
Marcel Wouters: ons jongste lid die sinds een paar jaar meekaart en voor het eerst mee op 
weekend ging. Hij heeft zich goed gedragen en unaniem is besloten om hem toe te laten 
treden tot het selecte gezelschap van onze kaartclub. 
 
Hans van Roy: heeft een behoorlijke operatie ondergaan en het was goed om te zien dat 
Hans dit weekend erbij was en dat het de goede kant op gaat met hem. Is verbaal nog 
steeds erg aanwezig en niet op zijn mondje gevallen. 
 
Geert van de Oetelaar: behoeft niet veel introductie; wie kent hem niet! Ook Geert drukt elk 
jaar zijn stempel op ons weekend. Doet dat altijd op een humorvolle en mooie manier. Heeft 
gesolliciteerd  als gids bij het boerenbondmuseum in Gemert, waarover later meer. 
 
Frans van Rozendaal: schrijver van dit stuk, daarom zal ik het hierbij laten.  
 
 
Noud en Bert hadden het hele jaar volgehouden dat we naar Duitsland zouden gaan. We 
kregen zelfs een uitnodiging in het Duits een week voor vertrek, die was ondertekend door 
Holger Frietkamp, waar we al de nodige vraagtekens bij zetten. 
Uiteindelijk kwamen we terecht op een schitterende locatie in Handel.  
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De rit naar Handel was niet makkelijk. Geert-Geert, Christian-Christian en TOM-TOM reden 
voorop. Na bijna op het distributiecentrum van de Jumbo langs het kanaal te zijn beland en 
een keer een rood licht te hebben genegeerd, kwamen we op onze bestemming aan. 
Sommigen hadden een kamer voor zichzelf (de snurkers) en de rest lag bij elkaar op een 
kamer. Nadat we de inwendige mens hadden versterkt en een aantal blauwe rakkers naar 
binnen hadden gewerkt, gingen we zitten voor de kwartfinale Duitsland tegen Griekenland. 
Die wedstrijd hebben we niet afgekeken, want we kwamen toch ook om te “lammen”. Tot in 
de late uurtjes werd er in verschillende samenstellingen gekaart en nadat Noud de fritespan 
in werking had gesteld, werd ook de inwendige mens niet vergeten. 
 
‘s Morgens had Noud al eieren met spek gebakken en die gingen er in een rap tempo in. 
Diezelfde morgen bleek een van de deelnemers met een krijtje op een bord een tekst te 
hebben geschreven, welke niet voor herhaling vatbaar is. Tot zondag had die persoon de tijd 
om zich te melden, maar dat is niet gebeurd. Inmiddels is van alle deelnemers DNA 
afgenomen, een technisch onderzoek opgestart en zal de “dader” zich t.z.t. kunnen 
verantwoorden voor de rechtbank. 
Zaterdag hadden we een dag met veel zon en hebben we ‘s morgens een clinic gehad hoe 
we worstenbrood, broodjes en krentenbollen konden bakken. Een leuke activiteit, waarbij we 
erg veel broodjes hebben gebakken en bleek dat er creatieve geesten binnen onze ploeg zijn 
die hun fantasie af en toe wel erg de vrije loop lieten. De broodjes  zijn inmiddels tegen een 
redelijke prijs verkocht aan Henk Toelen, die stond te kijken van de kwaliteit. 
In de middag zijn we gaan boerengolfen. Het gras stond erg hoog, maar dat was nagenoeg 
verdwenen nadat wij een uurtje hadden geslagen op de baan. Geert lukte het om een bal 
vanuit het hoge gras vanaf 20 meter direct te “putten” , wat hem direct de bijnaam Geert 
Tiger Wood opleverde. 
Hierna hebben de meesten een uurtje de binnenkant van hun ogen bekeken en anderen 
hielden zich bezig met een partijtje jeu de boule. 
Toen iedereen weer verzameld was hebben we de BBQ aangemaakt en onder het genot van 
een pilsje en een lekker stuk vlees veelal oude verhalen opgehaald. 
Daarna hebben we de kaarten weer gepakt en zijn we tot in de late uren gaan “lammen”. 
 
De volgende morgen moesten we om 10.00 uur paraat staan voor een quiz. Die had een 
behoorlijke moeilijkheidsgraad.  Op de vraag hoe het schip heette dat in 1912 zonk wist een 
van de deelnemers het antwoord: de Ark van Noach. En nog denken dat het goed was ook.  
De ploeg van Christian wist uiteindelijk de quiz te winnen. Hans van Roy werd uitgeroepen 
tot beste lammer van het weekend. 
Voordat we naar huis gingen, zijn we nog aangegaan in Gemert bij het Boerenbondmuseum 
waar we oude ambachten konden aanschouwen, zoals een smid, broodbakker  en 
landbouwwerktuigen. 
Geert ontpopte zich als een echte gids, want hij wist bijna van elk stuk gereedschap te 
vertellen wat het was. Dat is niet onopgemerkt gebleven en Geert is, naar verluidt, benaderd 
om als gids te komen werken binnen deze organisatie.  
Hierna zijn we huiswaarts gegaan waar we moe maar voldaan aankwamen. Nu ik dit stukje 
zit te maken kan ik een glimlach niet onderdrukken. Wat is het toch mooi om met deze club 
een weekendje weg te gaan. Volop humor, de draak proberen te steken met alles wat 
mogelijk is. We hebben een geweldig weekend gehad en volgend jaar gaan Geert en 
Christian weer een weekend regelen.   
 
Jongens bedankt en ik kijk er alweer naar uit. 
 
Frans van Rozendaal 
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