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VAN DE REDACTIE 
 

 
Deze Avanti-krant is voor het laatst in de papieren versie en zal voortaan te lezen 

zijn op onze website www.avanti31.nl. 
 

Uitsluitend voor diegenen die geen computer met internet verbinding hebben, 
bestaat de mogelijkheid om vanaf september een papieren clubblad te ontvangen. 

Het papieren clubblad is dan een gekopieerd exemplaar. 
U kunt dit aangeven door onderstaande strook in te vullen en af te geven aan een 

van de redactieleden of bestuursleden.  
 

Hopelijk blijft u kopij sturen, zodat de krant de moeite van het lezen waard blijft, 
ook al is het dan op de computer.  

 
 

Wij van de redactie bedanken u voor uw bijdragen aan dit clubblad in het 

afgelopen jaar en wensen u allen een fijne vakantie toe ! 
 

Miranda van Houtum 
Frans en Berlien van Rozendaal 

Bert van Uden 
 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AVANTIKRANT 
 

Ondergetekende:  

 
Naam : _____________________________________________ 

 
Adres : _____________________________________________ 

 
heeft geen computer met internet verbinding en wil de “papieren” 

Avantikrant blijven lezen. 
 

 
Inleveren bij de redactie of het bestuur vóór 1 juli 2013.  

http://www.avanti31.nl/
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IN MEMORIAM: TOOS PERSONS 
 

 
Op 26 mei 2013 is een van onze oudere leden, mevrouw “Toos Persons” op 

90-jarige leeftijd in Heeswijk overleden. Toosje, zoals iedereen haar kende,  

verbleef de laatste jaren van haar leven in het verpleeghuis Cunera, een 
locatie van stichting Laverhof. 

 

Daarvoor woonde Toos gedurende vele jaren aan de Schutsboom in 
Schijndel, samen met haar vader Tijn Persons. Daar streken Tijn en Toos  

samen neer toen zij in 1975 definitief afscheid namen van het café-leven 

aan den Boschweg. 
 

Waar thans “appartementencomplex Elzenhof” een dominante plaats 

inneemt aan Den Boschweg was voorheen het café bedrijf van Tijn Persons 
gevestigd. 

 

Oudere Avanti leden herinneren zich ongetwijfeld  ook café Persons als het 
clubhuis van Avanti. In 1947 was de voetbalclub neergestreken op 

Boschweg 61. 

 
Toosje Persons herinneren wij ons als een gastvrije en zorgzame vrouw. Zij 

kon erg goed omgaan met de vele Avanti leden, die wekelijks bij haar over 

de vloer kwamen. Ook voor de Avanti jeugd had zij een grote plaats in haar 
hart. Toosje hield van de club Avanti!!!!!!!!! 

 
Toosje leefde altijd mee met alle activiteiten van Avanti. 

Voetballen,kampioensfeesten,recepties en niet te vergeten ook bij het 

Kienen. Zij stond stil bij wat mensen willen. 
  

Tijdens jaarvergaderingen van Avanti verscheen Toosje vaak achter de 

microfoon met een hartelijk dankwoord. En aan het slot steeds met de 
woorden……………ook dank namens onze papa. 

 

Jarenlang waste Toosje alle voetbalshirts van Avanti. Wie langs fietste op 
maandag aan Den Boschweg zag dan vaak de blauw-witte Avanti shirts aan 

de waslijn hangen. Toosje stopte met het wassen van de shirts in 1981.  

 
Bij haar afscheid werd zij benoemd tot lid van verdienste. 
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In de winter periode verraste Toosje het bestuur van Avanti met een 

gezellig avondje “Hazenpeper” eten. Zij was altijd in de weer om een 

bijdrage te leveren aan een gezonde verenigingssfeer. 
 

Haar warme belangstelling voor Avanti is steeds gebleven en zal ons altijd 

bij blijven. 
 

Toosje, van harte bedankt namens ons allen. Wij zullen je nooit vergeten.  

Rust zacht. 
 

Familieleden veel sterkte toegewenst. 

 
 

 

Namens Bestuur SV. Avanti 31 
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VAN DE VOORZITTER 
 

 
Beste Sportvrienden, 

 
De laatste papieren versie van ons clubblad is vanaf heden een feit.  

 

Na 57 jaar is er een einde gekomen aan een mooi tastbaar monument wat 
onze vereniging rijk was. 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen is ons clubblad alleen nog maar 

digitaal in te zien via onze clubsite. 
 

Voor diegenen die geen computer hebben en nog graag de papieren versie 

ontvangen, en dit hebben aangegeven, wordt natuurlijk een uitzondering 
gemaakt. 

Graag wil ik iedereen die op de een of andere manier betrokken is geweest 

met het totstandkomen van ons papieren clubblad heel hartelijk danken. 
 

Onlangs wist ons A-1 elftal promotie naar de Hoofdklasse af te dwingen 
door in de finale van de nacompetitie op neutraal terrein bij Udi’19 Estria  

A-1 met 3-1 te verslaan. 

Met een volle bus spelers en supporters kreeg A-1 een ervaring mee die 
men niet snel zal vergeten. 

Spelers en begeleiding, proficiat met deze promotie. Avanti A-1 keert na  

1 jaar afwezigheid weer terug in de Hoofdklasse. 
 

Afgelopen weken heeft Avanti laten zien, dat men tot veel in staat kan zijn. 

Vele evenementen hebben plaatsgevonden op ons sportpark. Evenementen 
die Avanti en d’n Boschweg zeker in en buiten Schijndel op de kaart 

hebben gezet. De Dorpsjeugd en “grote” Zeskamp, de Paragames, het 

Dukes Trophy toernooi en het 24 uur Hart voor Longen evenement laten 

voor velen een onvergetelijke indruk achter. 

 

Inmiddels is het gehele plaatje rondom de spelers en begeleidingsgroep 
van onze selectie rond voor het seizoen 2013–2014. Op enkele mutaties 

binnen de selectie na zijn er weinig wijzigingen in de spelersgroep en is 

men klaar om het nieuwe seizoen in augustus met veel vertrouwen 
tegemoet te zien. 
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Langzaam gaat het nu tijd worden om even tot rust te komen en te gaan 

genieten van de welverdiende vakantie na een druk seizoen voor velen 

binnen onze vereniging. 
 

 

Tot slot wil ik namens het bestuur iedereen een hele fijne vakantie 
toewensen en alle vrijwilligers uitnodigen voor onze inmiddels traditionele 

Vrijwilligersdag op zondag 7 juli a.s. 

 
Deze middag zal er weer een fietstocht plaatsvinden met aansluitend een 

barbecue voor iedereen die zich op de een of andere manier ingezet voor 

onze vereniging. 
Een mooi moment om samen onder het genot van een hapje en een 

drankje na te praten over het afgelopen seizoen. 

 
Tot ziens op 7 juli a.s.!!!! 
 

 
 

 
Jack Brus 

Voorzitter 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 

 

Algemeen 

Als dit clubblad verschijnt, zijn de laatste activiteiten achter de rug.  
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang en veel is 

onder controle! 

 
Prestatief 

Zaterdag 15 juni had de selectie van het 1e en 2e elftal hun 

seizoensafsluiting, aangeboden door het bestuur en de supportersclub. 
Afscheid werd er genomen van een aantal spelers, van leider Bert v.d. 

Moosdijk en van 2e elftal trainer Hans van den Broek. Hans gaat Pieter 

Fransen assisteren bij het vaandelteam van de jeugd, de A1. 
 

Ook de laatste vacature in de begeleiding van het eerste elftal is inmiddels 

ingevuld. Geert van den Oetelaar zal de functie van assistent-
scheidsrechter gaan invullen. Wij wensen Geert veel succes en plezier toe.  

 

De presentaties van de selectie 1e, 2e elftal en A1 is op donderdag 27 juni 
a.s. om 19.30 uur. Iedereen is meer dan welkom in de kantine om kennis 

te maken met onze selecties, waar we bijzonder trots op zijn. De eerste 

training is op dinsdag 30 juli en de eerste oefenwedstrijd van het 1e en 2e 
elftal is op zondag 18 augustus (Boxtel). 

 

Recreatief 
Veel hebben we op de rit voor de seniorenteams 3 t/m 13. We hebben nog 

een paar uitdagingen: 

 Leiding 3e elftal 
 Aanvullende leiding 6e elftal (was het afgelopen seizoen het 8e elftal) 

 Extra spelers voor het 11e elftal 

 
De trainers voor het recreatieve voetbal voor het nieuwe seizoen zijn 

bekend: 

 Dinsdag Mari Venrooij 
 Donderdag Bertie Havinga of Rick v.d. Hoogenhof (dit gebeurt in 

goed onderling overleg) 
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Vrouwen en meisjes 

Op zaterdagmiddag 17 augustus organiseren we samen met de KNVB 

en onze jeugdcommissie de eerste Avanti ’31 Vriendinnendag (aanvang 
13.30 uur). Elke meisje, dat nu al speelt bij onze club, dagen we uit om 

zaterdag 17 augustus zeker 1 vriendin mee te nemen. We maken er een 

zeer leuke en echte voetbalmiddag van! 
 

Doel is dat we zeker in het voetbalseizoen 2014/2015 minimaal één 

meisjesteam bij de jeugd hebben spelen. Maar misschien lukt het al wel 
tijdens de voorjaarsreeks van het komende seizoen! 

 

Jeugd 
Onze coördinatoren van het jeugdvoetbal samen met de jeugdcommissie 

hebben ook de afgelopen periode weer veel werk verzet.  

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels afgerond en 
via de website wordt u hierover geïnformeerd. De eerste trainingen van het 

nieuwe seizoen zijn op maandag 12 augustus. 

 
Fijne vakantie gewenst! 

We willen alle mensen, die op welke manier dan ook op voetbaltechnisch 

en overig gebied hun steentje hebben bijgedragen aan het afgelopen 
seizoen van harte bedanken.  

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien u hopelijk weer met 
veel voetbalzin in de voorbereiding van het nieuwe seizoen!  

 

Wij hebben er nu al weer zin in!!! 
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GESLAAGDE SEIZOENSAFSLUITING 

SELECTIE! 
 
Zaterdag 15 juni hadden we met de selectie in een volle kantine de 

afsluiting van dit seizoen. Veel selectiespelers, trainer, leiders en hun 

partners waren aanwezig om nog eens gezellig na te kletsen, terug te 
blikken op het afgelopen seizoen en natuurlijk alweer vooruit te blikken. 

Bestuur en supportersclub hadden hand in hand ervoor gezorgd, dat deze 
avond aan de groep werd aangeboden. Daarvoor willen we bestuur en 

supportersclub van harte bedanken. 

 
Voorzitter van de technische commissie, Vincent de Vroomen, blikte kort 

terug op het afgelopen seizoen met een kort woord over het 1e en het 2e 

elftal. Hij hoopte vooral, dat met de blik op het komende seizoen, we niet 
zoveel blessures hebben als de afgelopen jaren. Veel dank ook voor de 6 

spelers, die samen met Vincent en Stefan Kastelijn de spelersraad weer 

nieuw leven hebben ingeblazen. Ons vaandelteam had een prachtige 
eindreeks met veel overwinningen en goed voetbal. Dat geeft veel hoop 

voor de toekomst, dat ook door spelers en trainers werd bevestigd. Ons 

tweede elftal kende een goede start, waarbij we dachten dat een plek in 
het linkerrijtje reëel was. In de laatste maanden van het seizoen kwam het 

team alsnog in de problemen, maar met de hulp van velen wist het team 

zich in de reserve 2e klasse te handhaven. Dank aan iedereen voor een 
mooi seizoen 2012/2013. 

 

Bestuurslid Jan Hellings nam vervolgens het woord om afscheid te nemen 
van een aantal personen, dat volgend seizoen niet meer actief zal zijn in 

onze selectie. Achtereenvolgens werden de spelers Paulo Figeuiredo, Sjoerd 

Jans, Remko Nooijen, Roy v.d. Boogaard, Tjerk Prince en Kaj de Visser 
naar voren geroepen. Jan had voor elke speler een kort woordje, waarin 

onze dank en waardering werd uitgesproken. Frank van Alebeek, Nick de 

Laat en Rens v.d. Pol waren helaas niet aanwezig, maar ook zij werden 
door Jan genoemd.  

Vervolgens vroeg Jan aan Hans van den Broek en Bert van de Moosdijk om 

naar voren te komen. Hans is jaren trainer geweest van het 2e elftal en 
gaat in het nieuwe seizoen Pieter Fransen bij de A1 assisteren. Bert v.d. 

Moosdijk is jarenlang assistent scheidsrechter geweest van het 1e elftal om 

daarna elftalleider te worden. Ook zij werden door Jan bedankt.  
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De afscheidnemers kregen zowel van het bestuur als van de supportersclub 

een gepast cadeau en gingen samen met aanvoerder Ron van Heeswijk  

(1e elftal) of Kelvin Klemans (2e elftal) op de foto. 
 

Later op de avond namen Tjerk Prince en Nicky Hendriks nog de microfoon 

in de hand om namens de spelersgroep de hele staf te bedanken voor een 
mooi, gezellig en sportief voetbalseizoen 2012/2013. De waardering, die 

hieruit sprak, was mooi om te zien en werd op de gevoelige plaat 

vastgelegd door (wie anders) Piet van Vorstenbosch. Een mooi cadeau was 
er voor ieder staflid en ook dit werd enorm gewaardeerd! 

 

De rest van de avond werd benut om onder het genot van een hapje en 
een drankje flink na te buurten.  

 

Vanaf deze kant willen wij iedereen bedanken voor een geslaagd 
voetbalseizoen 2012/2013 en vooral ook voor het gezellige avondje 

afgelopen zaterdag 15 juni.  

Bestuur, supportersclub, vrijwilligers, Dirk en Guus, de mensen van de 
kantine, onze vele sponsors en supporters, en verder iedereen, die we 

vergeten zijn: nogmaals 

 
BEDANKT! 

 

 
 

Vanaf deze kant wensen we iedereen een fijne zomervakantie.  

 
De volgende activiteiten mag u in de agenda noteren: 

 

 Donderdag 27 juni 19.30 uur presentaties selecties 1e, 2e elftallen  
en A1 

 

 Dinsdag 30 juli 19.30 uur 1e training selectie 1e en 2e elftal 
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SELECTIE 1e EN 2e ELFTAL 

SEIZOEN 2013/2014 
  
15 juni is dit jaar weer de deadline om overschrijving aan te vragen naar 

een andere club. Wij zijn er trots op om u de selectie voor het 1e en 

2e elftal voor het voetbalseizoen 2013/2014 te kunnen presenteren. 
  

De groep bestaat uit de volgende 38 spelers: 
Joost Bax, Jelmer Broks, Renzo Brus, Jody van der Burgt, Menno Geerts, 

Tim van Geffen, Jordi Heestermans, Geert van Heeswijk, Ron van Heeswijk, 

Nicky Hendriks, Frank Hoeven, Steff van Kaathoven, Thijs Ketelaars, Kelvin 
Klemans, Fabian Koenen, Niels van Lieshout, Thijs van Malsen, Marc 

Martens, Roy van de Mosselaer, Jurgen van Puijenbroek, Niko van 

Roosmalen, Harm van Schaaijk, Vinnie Schuurmans, Stef Smits, Mark van 
der Steen, Nick Teulings, Tim van de Ven, Dennis Verhagen, Martijn 

Verhoeven, Bram van Vorstenbosch en Werner van Weert. 

  
Nieuw zijn: Koen van Engeland (terug van blessure), Bas van Gaal (Irene 

Gemonde), Milan van Gerwen (eigen jeugd), Joep Hellings (eigen jeugd), 

Zakarya Ibrahimi (Wodan Eindhoven), Guy de Leeuw (3e elftal) en Ruben 
van Puijenbroek (4e elftal) 

  

De volgende spelers komen helaas niet meer uit voor onze selectie: Frank 
van Alebeek (gestopt wegens blessure), Roy van de Boogaard (7e elftal), 

Paulo Figueiredo (Real Lunet), Sjoerd Jans (NOAD Tilburg), Nick de Laat 

(3e elftal), Remko Nooijen (RKSV Schijndel), Rens van de Pol (WEC), Tjerk 
Prince (NOAD Tilburg) en Kaj de Visser (gestopt wegens blessure). 

Elftalleider Bert van de Moosdijk is gestopt als leider van het 1e elftal. 

Trainer Hans van den Broek stopt bij het 2e elftal en gaat Pieter Fransen 
assisteren bij A1. 

  

Trainers het komend seizoen zijn Hans van Es (1e elftal), Stefan Kastelijn 
en Peter van den Broek (beiden 2e elftal). De keeperstrainer is Richard 

Schoenmaker en hersteltrainer is Frans van der Burgt. 

  
Begeleiding van de selectie bestaat verder Sjef Beekmans, Geert van den 

Oetelaar, Anton Schellekens, Henk Toelen en Ton van Uden (allen 1e 

elftal). De begeleiding van het 2e elftal is in de vertrouwde handen van 
Frans van der Burgt, Hans Langenhuijsen en Marc van den Meerendonk. 
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De selectie van het 1e, 2e elftal en A1 zal op donderdag 27 juni vanaf 

19.30 uur gepresenteerd worden in onze kantine.  

Ook u bent hierbij van harte welkom! Een special guest zal op ludieke wijze 
de avond aan elkaar praten. 

  

De eerste training van de selectie is op dinsdag 30 juli a.s.  
 

Oefenwedstrijden zijn er tegen Boxtel (zondag 18 augustus om 12.00 uur 

in Boxtel) en FC Den Bosch A1 (dinsdag 3 september om 19.00 uur op ons 
sportpark).  

 

Bekerwedstrijden zijn er (onder voorbehoud) op zaterdag 24 augustus, 
dinsdag 27 augustus en zaterdag 31 augustus. De competitie start op 

zondag 8 september. 
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PRESENTATIE SELECTIES  
(1e ELFTAL, 2e ELFTAL EN A1) 

 

DONDERDAG 27 JUNI OM 19.30 UUR  
 
OOK U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
SUPPORTER VAN AVANTI ’31?  
DAN MAG U DEZE AVOND GEWOON NIET MISSEN! 
 
FITLAND EN SPOTLIGHT, PARTNERS VAN s.v. AVANTI ’31,  
ZULLEN ZICH DEZE AVOND AAN U VOORSTELLEN! 
  
 

EEN SPECIAL GUEST ZAL U  
DOOR DE AVOND BEGELEIDEN.  

  
 

U MAG DIT NIET MISSEN!!! 
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AVANTI A1 PROMOVEERT NAAR  

DE HOOFDKLASSE 
 
Met een volle spelersbus en supporters vertrokken we zaterdag 15 juni 

naar Uden om de finale te spelen tegen Estria A1. De winnaar van deze 

wedstrijd promoveert naar de hoofdklasse.  
 

Gesteund door 200 supporters begon de A1 goed aan de wedstrijd. Vanaf 
de eerste minuut was te merken dat de spelers er alles aan zouden doen 

om de wedstrijd winnend af te sluiten. De eerste helft  was duidelijk in ons 

voordeel. We kregen volop kansen om snel een doelpunt te maken. Pech 
en een goede keeper bij Estria zorgden ervoor dat het lang 0-0 bleef.  

In de 35e minuut scoorde Roland van Engeland na een mooie pass van 

Berend Arts de 1 -0. Dat was tevens de ruststand. 
In de rust kregen de jongens de opdracht mee om snel de 2–0 te maken en 

de wedstrijd op slot te gooien. Dit scenario kon al snel de prullenmand in. 

Na amper 30 seconden scoorde de centrale verdediger van Estria een 
prachtig doelpunt vanaf 20 meter.  

Estria probeerde met countervoetbal en lange ballen ons uit het spel te 

halen. De wedstrijd werd steeds spannender en kon alle kanten op. In de 
70e minuut scoorde Kylian Swinkels na een goede voorzet van Milan van 

Gerwen de 2 -1. Estria ging risico’s nemen om de gelijkmaker te scoren.  

In de 85e minuut scoorde Joep van Vorstenbosch de bevrijdende 3-1. 
 

Dolle vreugde op het veld en langs de kant. Na een jaar in de eerste klasse 

gevoetbald te hebben is Avanti A1 weer gepromoveerd naar de 
hoofdklasse. Een compliment aan de tegenstander Estria is ook op z’n 

plaats. Een hele prettige en sportieve tegenstander met een prima 

begeleiding.  
 

Na de wedstrijd waren er dolle taferelen op het veld en in de kleedkamer.  

 
Avanti A1 wil graag de volgende mensen bedanken: 

 

- de supporters voor hun geweldige steun  
- het jeugdbestuur voor de bloemen en consumptiebonnen 

- de jeugdcoördinatoren: Sjef Weber, Henk Broks en Hans van Es 

- de supportersvereniging en de club van 100 voor het ter 
beschikking stellen van de touringcar 

- Jan van Engeland voor de knallende ontvangst bij Avanti 
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- Stan van de Hurk, Game Tulanakorn en Casper Brus 

- de sponsors Bas Klerkx en Hobbelen BV 
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!! 
 

 
Vandaag,  bij deze laatste aflevering, willen wij U voorstellen aan een wel 

heel actief en leergierig jeugdlid  van Avanti.  Nog maar net lid bij onze 
blauw-witten en nu al assistent trainer bij onze mini’s. 

Hieruit  blijkt dat ook Opa Toon bezig is met de toekomst in onze 

vereniging door het opleiden van jeugdtrainers, en dan met name voor 
onze mini’s. 

Laten wij maar vlug beginnen. 

 
 Mag ik mij even voorstellen :  

 

  Ik ben:      Nick  Kerkhof 
  Ik ben       11 jaar 

  School:           Vossenberg 

  Ik voetbal in:  onze D-3 
 

2. Wanneer ben je bij Avanti gaan  

    voetballen:              Ik ben pas afgelopen seizoen 
        begonnen. 

 

3. In welk team kwam je toen:  Mijn team was  D-3 
 

    Wie was toen jouw trainerleider:      Joep v/d Vorstenbosch, Lars 

        v. Houtum, Peter en Rico 
        Sanders. 

 

4. Wat vind je leuk aan het voetballen: Ik vind het spelen in team- 
        verband leuk.                                                      

 

5. Op welke plaats speelde jij in  
    jouw team:                     Meestal midden links of 

        rechts. 

 
6 . Welke is jou favoriete club:              P.S.V. 

 

     Van welke voetballer ben jij een  
     grote fan :               Messi 
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7. Hou je ook van muziek en van  

    welke:                          Van alles, behalve van  

        klassieke muziek. 
 

8. Naar welke programma’s kijk je  

    het meest op t.v.:         Alles wat er maar te zien is. 
 

9. Kijk je wel eens naar voetbal- 

    wedstrijden op T.V.          Jazeker. 
 

10. Wat was tot nu toe het leukste,                                

      wat je bij Avanti hebt meegemaakt: Naar wat ik ervan heb 
         gehoord, moet dat het 

             jeugdkamp zijn, maar dat  

   moet ik nog voor de             
                 eerste keer meemaken. 

 

11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti :                   ja, Tim, Rianne en 

        Guilherme. 

 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:    Ik vind Avanti een leuke 

        club. 

 
13. Wat vind je minder leuk bij Avanti: Dat wij veel te veel spelers 

        in onze D-3 hadden dit 

        seizoen en dat vond ik niet  
        zo leuk. 

14. Waar heb je tijdens een  

      wedstrijd een hekel aan:   Misdragingen op het veld. 
 

15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  

      wel eens heel boos maken:  Ja, als de scheids niet goed  
        fluit.    

                                                                                                

16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of kunstgras:  Op  kunstgras. 

                                                                                                  

17. Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:    Jazeker wel. 

       en wanneer/waarom:   Als ik straf krijg. 



 

 19 

 

18.  Wat doe je het liefste op de  

       computer:      Spelletjes en op internet. 
 

19. Wat kan er bij Avanti nog beter  

      geregeld worden volgens jou:  Minder spelers in het team. 
 

20. Wordt  Avanti 1 volgend seizoen  

      kampioen:           Ik denk het wel. 
 

21. Wie wordt volgend seizoen  

      kampioen van Nederland:  Ik denk Ajax maar hoop PSV. 
 

22. Worden jullie zelf volgend seizoen  

      nog kampioen:        Ik denk het wel (kijk, dit zijn  
        de echte) 

 

23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen:   Mijn echte Opa Toon (trainer  

        van de mini’s) en mijn neefje 

        dat bij WEC voetbalt. 
 

24. Wat wil je later worden:   Profvoetballer, of anders  

        auto monteur, dan kan ik 
        met veel korting opa’s auto         

 maken. 

 
25. Ken jij,  behalve je eigen leiders,  

      nog meer mensen bij Avanti, die   

      zich inzetten voor de jeugd en  
      noem er (buiten mij om) eens 5 op: Mijn opa Toon,  Sander van  

        Helvoirt, Eefje van Son,  Tim  

        Klerks en Rian  Manders. 
 

26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 

       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:              Nooit bij Avanti weggaan 

        naar een andere club, alleen 

        alleen als je naar een  
        betaalde club kunt, zodat 
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        Avanti er dan ook nog wat  

        aan kan hebben. 

 
27. Heb je nog een allerlaatste   

      opmerking:                   Ja, ik vind het heel leuk dit  

        interview. 
 

 

 
Nick,  bedankt voor dit leuke gesprekje en ook volgend seizoen hopen wij 

jou weer op de woensdagmiddag als assistent trainer te mogen begroeten. 

 
 

 

 
     *************** 

 

 
 

 

 
 

MEDEDELING VOOR  VOLGEND SEIZOEN 

F–JES EN DE MINI’S 
 

 
 

Alle F–jes  en de mini’s (uitgezonderd onze  F–1) trainen volgend seizoen 

op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30  uur en op de 
vrijdagavond van 18.00 uur tot 19.00  uur. 

 

 
 

 

 
Jo Toelen 
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VERJAARDAGEN IN JULI 

 

01 juli Marko Traa 

  Abdirizaak Abukar 
  Dino Silva 

  Said Ali Hussein 
  Mohamed Ali Hussein 

  Hussein Ali Hussein 
  Salah Ali Hussein 

  Khalid Ali Hussein 
  Muhydin Ali Hussein 

03 juli Micha Vorstenbosch 
  Romy Mulders 

04 juli Mariska Polfliet 
06 juli Mariëlle Broks 

07 juli Teun Kuijpers 

  Asmir Ibrahimovic 
08 juli Denise v. Doremalen 

  Ben v.d. Mosselaer 
  Frank v. Uden 

  Mick Kusters 
09 juli Thijs Ketelaars 

  Bart v. Engelen 
10 juli Rob der Kinderen 

  Tom v. Giersbergen 
  Yassine Zbayri 

  Kenny v. Boxel 
12 juli Hans Schellekens 

  Frans Geurts 
  Colin Swinkels 

13 juli Bart v. Uden 

  Henk Brus 
  Jordie Hellings 

15 juli Fons Heestermans 
16 juli Jay Dissel 

17 juli Jan v. Engeland 

  Thom v. Houtum 

  Jurre v. Loon 
  Roy v. Delft 

18 juli Bart Schakenraad 
  Roy Grandia 

19 juli Stan Steenbakkers 
  Wendy v.d. Heijden 

  Toon v. Doremalen 
  Kylian Swinkels 

  Bjorn Scheepers 
20 juli Perry Schelle 

  Pien Verhoeven 
  Zaki Razzouk’c 

  Jordi Kuys 

21 juli Piet Brus 
  Bram Schouten 

  Gerben v.d. Hurk 
  Pedro v.d. Ven 

22 juli Jan Evers 
  Henk v. Liempd 

  Hans v. Es 
23 juli Huub Groenendaal 

24 juli Jeffrey Teraa 
26 juli Jacqueline v.d. Donk 

  Sophie v. Engeland 
  Mari v.d. Brand 

27 juli Rick Mertens 
28 juli Tim Janssen 

  Kelvin Klemans 

29 juli Daniëlle Eradus 
  Anthony Tran 

  Steve English 
  Hans Langenhuijsen 

31 juli Syl Fransen 
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VERJAARDAGEN IN AUGUSTUS 
 

 
 

01 aug. Jo v. Kessel 
  Jarne Mutsaars 

  Noud Bouwmans 
02 aug. Sander v. Oorschot 

03 aug. Sjef v. Houtum 
04 aug. Mike Brus 

  Mitchel Leijtens 
  Sakib Klempic 

06 aug. Bert v. Engeland 
  Roy den Otter 

07 aug. Wouter v. Heertum 
  Rick de Bie 

  Peter Hoeven 

  Edgar Bektjan 
  Thijn Huisman 

08 aug. Teun der Kinderen 
  Dennis v.d. Linden 

  Teun v. Doornik 
09 aug. Joop v. Lanen 

10 aug. Roy v.d. Rijdt 
  Sam Schevers 

11 aug. Michel v.d. Brand 
13 aug. Jack Brus 

  Kees Groenendaal 
14 aug. Roel v.d. Greef 

  Frank Bozelie 
15 aug. Rien Pennings 

  Gio Stuiver 

16 aug.  Dennis Verhagen 
17 aug. Robert v.d. Ven 

18 aug. Jordy v.d. Hove 
20 aug. René Lammers 

21 aug. Mart v. Zandbeek 
  Willem Vissers 

  Nick Teulings 
22 aug. Gerry v.d. Broek 

  Patrick Hommeles 
23 aug. Arno v. Dijk 

  Thijs Broks 
24 aug. Jan v.d. Heijden 

25 aug. Rens Verhagen 

25 aug. Frank Hoeven 
26 aug. Harrie Bouwmans 

27 aug. Joost Bax 
  Wil Welvaarts 

  Casper Brus 
28 aug. Jaimy Vorstenbosch 

  Marcel Schevers 
  Kalle v.d. Broek 

  Bram v. Breugel 
  Thijs Koot 

30 aug. Jasper Buil 
  Mark Martens 

  Sanne Bax 
31 aug. Dirk v.d. Sande 

  Steff v. Kaathoven 
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BEDANKT 

 

 

Hallo sportvrienden, 

  

Na ruim 35 jaar zit mijn laatste was voor AVANTI in de wasmachine, ja 
ik ga er nu echt mee stoppen. 

De laatste jaren was het nog de was voor het eerste en het tweede team 
en die jaren ervoor voor de hele club. 

En groot karwei, maar toch heb ik het met plezier gedaan, en ik wil 
iedereen dan ook bedanken voor het vertrouwen ! 

Het gaat jullie goed en ondanks dat ik het niet meer doe, weet ik zeker 
dat Avanti er schoon blijft opstaan in de wedstrijden. 

  

Groetjes  

 

Bets van Heeswijk    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bets, namens heel Avanti:   BEDANKT  !!! 
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Voor deze alweer laatste Sportret van dit seizoen zijn we op bezoek 
geweest bij een man die zoals zovelen bij Avanti is begonnen als 

voetballer. Hij is ook een van de velen die later als vrijwilliger binnen 

onze club zijn sporen al heeft verdiend. We hebben een leuk gesprek 

gehad met: 

 

 

   STEFAN BROUWERS 

 
 

Stefan is 26 jaar oud en woont samen met Vera Verhoeven in een leuk 

appartement in het centrum van Schijndel. Stefan is geboren en getogen 
op de Boschweg. Hij heeft een zus, Anika, die 25 jaar oud is.  

Uit een voetbalfamilie komt hij niet. Zijn ouders en zus zijn wel actief in 

de handbalsport. Na de Havo te hebben afgerond heeft Stefan een MBO 
Managementopleiding Vervoer gedaan, gevolgd door een HBO opleiding 

in Breda: Logistiek en Economie. Momenteel is hij tactisch planner bij 

Vendor in Tilburg. Een leuke baan volgens Stefan, waarbij hij 
eindverantwoordelijk is voor de routes en dienstverlening. 

 

Op de Boschweg opgegroeid betekende natuurlijk voetballen bij 
Avanti. 

“Dat klopt. Ik ben op mijn 8e gaan voetballen bij de E3. Ik heb een jaar 

in B1 gespeeld en een half jaar in A1. Verder heb ik eigenlijk nooit in een 
standaardelftal gespeeld. Ik was niet echt een technische speler, maar 

moest het meer van mijn werken hebben. Ik stond meestal laatste man 

of op het middenveld. Ik ben bij de jeugd  ook nooit kampioen 
geworden. Mijn leeftijdsgenoten waren  Nick van Kasteren, Kevin van de 

Mosselaar, Roy van der Steen en Niels Hellings.   

 
Veel  junioren stoppen als  ze de overstap moeten maken naar de 

senioren. 

“ik ben niet gestopt omdat ik het toch wel leuk vond. Ik heb tot twee 
jaar geleden in het 6e elftal gespeeld en de laatste twee jaar speel ik in 

het 11e met jongens die ik eerder noemde. Zeg maar een vriendenclub. 
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In een van de seizoenen dat ik in het 6e elftal stond ben ik kampioen 
geworden; Roel Gevers was in die tijd onze leider. Wij werden op een 

zaterdag ongeslagen kampioen en het was toen net Boschwegse kermis. 

Een mooie gelegenheid om ons feestje daar voort te zetten. Een dag 
later hebben we het feestje voortgezet bij ‘t Kroontje. Een kampioen-

schap om nooit te vergeten.  

Ik heb wel altijd veel blessures gehad aan mijn knieën. Dat varieerde 
van meniscus tot mijn kniebanden. Volgend jaar ga ik, jammer genoeg, 

stoppen omdat het niet meer gaat. Ik word dan leider, samen met 

Sander van Helvoort en Roger van de Ven, van het 11e elftal.  

 

In Stefan schuilt ook een leider. 

“Ik ben inderdaad vroeg als leider begonnen. Ik was 14 jaar toen ik werd 
gevraagd  om samen met Roy van der Steen leider te worden van de  

E-tjes. Adrie van Liempd fungeerde toen als mentor. Dat was natuurlijk 

ook wel nodig, gezien de leeftijd van Roy en mij. Ik vond het direct leuk 
en heb de eerste jaren veel geleerd. Ik heb later de B-junioren en de  

E-tjes getraind.  

Momenteel ben ik leider/trainer van D2. Ik doe dit samen met Mark van 
der Heijden, Rien de Laat en Harold van Houtum. Mark traint altijd en 

Harold en ik trainen wanneer we kunnen. In verband met ons werk lukt 

dat niet altijd. D2 is een erg leuk team met enthousiaste jongens en we 
staan met dit elftal momenteel 4e.” 

 

We vroegen ons af of Stefan in het diepe gegooid is of dat hij ook 
nog een cursus heeft gevolgd. 

“Ik heb in een ver verleden wel een pupillencursus gevolgd. Deze cursus 

werd bij WEC gedoceerd door een docent van de KNVB. Ik heb daar wel 
wat aan gehad, maar uiteindelijk moet je het zelf op het veld doen.  

Ik blijf zeker actief binnen de jeugd. Mijn hart ligt echt bij de jeugd van 

Avanti.” 

 

Roy van der Steen en Mark van der Heijden hebben een project 

opgezet om jonge junioren wedstrijden te laten fluiten van de 
pupillen. 

“Ja, en dat vind ik een goed initiatief. Ik weet dat ze bij  ASV 14-/15- 

jarige jongens wedstrijden van de senioren hebben laten fluiten. Dat 
zegt dan toch wel iets over het niveau van die jonge jongens en als we 

die kant uit kunnen binnen Avanti, dan is dat natuurlijk pure winst. Op 

die manier hoeven we ook niet bang te zijn dat we een tekort aan 
scheidsrechters gaan krijgen.  

Ik zelf ga niet meer fluiten. Ik heb daar geen tijd voor. Ik ben al 4 dagen 

in de week bij Avanti en dat is op dit moment meer dan genoeg.  
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Verder geniet ik ook van de weekendjes weg met de scheidsrechters en 
jeugdleiders. In dat weekend leer je iedereen nog beter kennen. En ook 

de scheidsrechters kom je dan in een andere rol tegen en dat is wel goed 

denk ik.  
Ook met de jeugdkampen ga ik nog steeds mee. Een weekend 

organiseren voor de jeugd is altijd leuk. Ik kan mij de weekenden nog 

wel herinneren waarbij ik zelf als spelertje meeging. Die weekenden 
staan me nog steeds bij. Als je nu dan zelf die jongens een leuk weekend 

kunt bezorgen dan is dat toch prima.”  

 

Hobby’s en eigenschappen 

Als hobby heeft Stefan voetbal kijken op TV. Hij kijkt veel voetbal, 

waaronder de Champions League en de eredivisie. 
Zijn vriendin Vera vroegen we wat de goede en slechte eigenschappen 

zijn van Stefan. 

De goede is dat Stefan altijd klaar staat om iemand te helpen, terwijl dat 
niet altijd uitkomt. 

De slechte is een gevolg van zijn goede eigenschap. Het gaat vaak ten 

koste van thuis. 
 

Hierna stelden we Stefan de volgende vragen: 

 
Waar erger je je aan:    Beter worden over de rug van 

       een ander 

Als je het voor het zeggen had in  
Nederland:     Minder steun aan buitenland 

       en meer voor binnenland  

       (voedselbank) 
Welke actualiteit grijpt je op het  

moment aan:     Bomaanslag Boston 

 

Naar welke internetsite surf je  

het meest      Voetbalprimeur  Nu.nl 

 
Auto       Ford Mondeo   

  

Beste trainer     Frank de Boer 
 

Stad       Barcelona 

 
Jeugdidool      Rafael van der Vaart 

 

Moeilijkste beslissing ooit   Nog niet hoeven te nemen 
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Makkelijkste beslissing ooit  Gaan werken bij Vendor 
 

Onderschatte voetballer   De Nilsson van Arsenal 

 
Overschatte voetballer   Castaignos FC Twente  

 

Hoogtepunt     Kopen appartement 
 

Dieptepunt     Nog niet gehad 

 

Politieke voorkeur    VVD 

 

Televisie      Voetbal en film 
 

Beste muziek     Kan naar alles luisteren 

 
Beste film      The Shawshank redemption 

 

Beste boek     Lord of the rings 
 

Eten       Mais en biefstuk 

 
Drank      Biertje 

 

Acteur/Actrice     Johnny Depp en Julia Roberts 
 

Vakantie      Spanje 

 
Met wie zou je graag een avondje  

stappen      Rafael van der Vaart 

 

Welke club en speler heeft je  

voorkeur in de eredivisie   Ajax en Schone  

 
Wie vind je de beste voetbal- 

analyticus op tv     Jan van Halst 

 
Stefan, bedankt voor je tijd en hopelijk ben je nog lange tijd actief 

rondom de velden van Avanti. 

 
Vanaf deze plaats willen Noud en ik iedereen een fijne en zonnige 

vakantie toewensen en tot het volgend seizoen. 

 
     Noud Bouwmans en Frans van Rozendaal 
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LEDENMUTATIES 
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

knvb nr naam adres geb. datum 

BWYZ98I Bas van Gaal Twijnmeer 19 18-9-1987 

PWKK92L Sam Schevers Ranonkelstraat 13 10-8-2000 

GLHB98T Tycho Schoones Schutsboom 46 4-5-1999 

GKNK24C Laurens vd Einden Narcishof 11 17-9-1993 

GGTY16B Bjorn van Heertum Bizetstraat 21 30-3-1998 

FYQR48F Alex Santegoeds Elschotseweg 51 6-12-1994 

PWKS42C Ger-Jan Bolwerk Karel Doormanstraat 65 12-9-1961 

GHLG82T Ruben van Hoek Hyacinthof 35 23-11-1993 

FHTR74O Maikel vd Broek Pastoriestraat 1 K 30-5-1986 

FVCG00J Zakarya Ibrahimi Jan van Galenstraat 72 3-3-1992 

 
 

 
 

OUD LEDEN 

knvb nr naam geb. datum 

FPSL42U Thom van Houtum 17-7-1991 

FYPR477 Stan Voets 21-9-1996 

FPNF717 Roger vd Ven 24-9-1986 

PHCJ38L Willem Lucius 31-1-2006 

LXBB64Z Teun Goossens 10-3-2000 

FJLQ07V Ben van Uden 29-11-1967 

FXLQ813 Jeffrey Teraa 24-7-1990 

BXWF688 Paul van Gorkum 16-5-1989 

BXVY60U Stephan Gordijn 29-9-1969 

BXWD24G Jaap van Oorschot 4-2-1987 

BXWB99W Roel Gevers 21-10-1979 

PNJN892 Nick Goossens 25-1-2005 

PNJN906 Mike Goossens 12-6-2006 

FHVM422 Rob Merks 10-4-1990 

BXVZ83Y Mari van Dijk 4-3-1957 

KHVF734 Toos Persons (overleden) 3-2-1923 

PPTF476 Nidal Ali 19-3-2007 

BXWD36L Kevin vd Mosselaer 19-5-1987 

BXWF43V Sjoerd Gerritsma 19-12-1986 

BXVZ058 Mark Stabel 20-5-1975 
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BYWH86X Jason Lut 27-12-1984 

FVBK518 Harold Vervoort 5-12-1991 

BYCV37H Kaj de Visser 1-3-1989 

FPSL644 Remko Nooijen 8-2-1992 

BYCT93L Sjoerd Jans 18-11-1988 

FLZJ40X Tjerk Prince 24-1-1988 

NGLR85V Wes van Wijngaarden 19-2-2003 

BXWB88S Frank van Alebeek 12-8-1982 

FGLC52A Claudia de Laat 10-5-1982 

MHVR71O Paulo Figueiredo Barbosa 17-1-1982 

FPNF70G Rens vd Pol 13-5-1992 

FPSL47Z Gideon Koenen 15-6-1990 
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IN MEMORIAM: 
 

CLUBBLAD S.V. AVANTI ‘31 
1956 – 2013 

 
Na 57 jaar is er, niet geheel onverwacht, een einde gekomen aan het 
papieren clubblad van onze vereniging. 

 

Door de jaren heen heeft dit cluborgaan haar steentje bijgedragen aan 
de ontwikkeling van onze voetbalclub. 

 

Veel respect verdienen de pioniers van dit lijfblad en al haar opvolgers, 
die ervoor zorgden dat gedurende het seizoen maandelijks dit contact-

orgaan bij de leden in de bus gleed. Dank aan alle schrijvers, fotografen, 

redactieleden, drukkers, inleggers en bezorgers, die altijd probeerden te 
zorgen voor een leesbaar stukje Avanti. 

 

Het was niet altijd even gemakkelijk om een goed gevuld en leesbaar 
nummer te maken, maar over het algemeen mogen we stellen dat dit 

gedurende al die jaren wonderwel gelukt is. 

 
Dank ook aan al die adverteerders die er door de jaren heen voor 

gezorgd hebben dat het clubblad (bijna) kostenneutraal bij de leden in 

de brievenbus gleed.   
 

In deze digitale maatschappij was het echter niet de vraag óf er een 
einde zou komen aan dit papieren clubblad, maar wanneer.  

 

Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur besloten dat het clubblad 
gedigitaliseerd zou gaan worden, waarmee thans een einde komt aan 

het papieren Clubblad van S.V. Avanti’31. 

 
Dat het papieren clubblad moge rusten in het archief ! 
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WIST U DAT…. 
 

 Op 11-06-2013 in een kleine kring afscheid is genomen van ons 

papieren clubblad? 

 

 Dit in de kantine van onze vereniging gebeurde onder het genot 

van een hapje en een drankje? 

 

 Voorzitter Jack Brus een kort woordje hield en aangaf wat het 

clubblad door de jaren heen binnen onze vereniging betekend heeft? 

 

 Er door het einde van het papieren clubblad wel een behoorlijk 

aantal mensen hun “baantje” kwijt geraakt is? Met name valt dan 

te denken aan de drukkers, de inleggers en de bezorgers. 

 

 Dit afscheidsavondje samenviel met de seizoenafsluiting van de 

O.P.A.-ploeg? 

 

 Sommigen dachten dat dit een vooropgezet plannetje van het 

bestuur was om aan al die werkelozen aan te geven, dat er nog 

ruime werkmogelijkheden zijn binnen onze vereniging? 

 

 In het huidige bedrijfsleven dit, bij reorganisatie, begeleiding van 

werk naar werk genoemd wordt? 

 

 Dat je, dit beziend, rustig kunt stellen dat ons bestuur midden in de 

huidige maatschappij staat en oog heeft voor de jongste 

ontwikkelingen? 

 

 Zoals het er nu naar uitziet, een vijftiental leden toch een papieren 

versie zal blijven ontvangen? 

 

 Als u dit ook wenst, en geen computer heeft, u voor de laatste keer 

in de gelegenheid wordt gesteld, dit middels de bon in dit nummer 

vóór 1 juli 2013 bij het bestuur / de redactie kenbaar te maken? 
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 De mensen die hun werk wel behouden, de redactie, de fotografen 

en de schrijvers, afhankelijk blijven van hetgeen zich aandient 

binnen S.V. Avanti’31? 

 

 Een lid van de redactie te kennen heeft gegeven ermee te willen 

stoppen? 

 

 Dit Miranda van Houtum is? 

 

 Wij haar hartelijk bedanken voor haar inbreng in de afgelopen 

jaren? 

 

 Wij haar veel succes toewensen in haar verdere carrière?  

 

 Wij alle leden oproepen, er mede voor te zorgen dat er voldoende 

kopij is en dat ons clubblad het lezen waard blijft? 

 

 Wij tenslotte de redactie, de fotografen en de schrijvers alle succes 

toewensen bij het in stand houden en verfraaien van het digitale 

clubblad van Avanti !! 
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VERLAAT GEBOORTEBERICHT 
 

DIGITAAL CLUBBLAD S.V. AVANTI ‘31 
 

2013 - ???? 
 
 

Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur van Avanti’31 besloten dat ons 

clubblad gedigitaliseerd zou gaan worden.  
 

In het kader van een goede communicatie met haar leden, is het niet 

langer van deze tijd dat er nog maandelijks een papieren uitgave van 
een clubblad op de deurmat valt.  

 

Vanaf begin 2013 wordt het clubblad dan ook digitaal aangeleverd via de 
website. Tevens werd er tot op heden nog een papieren versie 

uitgebracht, totdat het digitale clubblad goed op de rails gezet zou 

worden. Dat moment is nu daar! 
 

Vanaf het seizoen 2013 – 2014 zal er alleen nog een digitale versie 

gepubliceerd worden.  
 

We hopen dat deze digitale versie een lang leven beschoren zal zijn. 

Het is echter maar de vraag of deze ook de respectabele leeftijd van 57 
jaar zal bereiken. In deze snelle tijd van allerlei elektronische 

ontwikkelingen durven we daar wel een vraagteken bij te zetten. 
 

We wensen alle medewerkers aan het digitale clubblad veel succes met 

de groei naar een volwassen en zichzelf ontwikkelend, digitaal 
cluborgaan. 

 

De start is veelbelovend ! 
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DE LAATSTE PUZZEL ! 
 

 
 


