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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
De laatste editie van ons clubblad van dit seizoen is alweer een 
feit. Vele activiteiten hebben de afgelopen weken plaatsgevonden 
op ons sportpark. 
Met als hoogtepunt het Pinksterweekend, waarin de traditionele 

Jeugd- en “grote” Dorpszeskamp plaatsvonden. 
Schitterend weer en zeker bij de jeugd op zaterdag veel 
deelnemende ploegen en ook vele toeschouwers bij de playback 
in de tent. 
De zeskampcommissie heeft weer geweldig werk verricht de 
afgelopen periode. Complimenten heren!! 
 
In de vorige editie van dit clubblad richtte ik me tot onze E-1. 
Vele prijzen waren er inmiddels al gewonnen, maar de slagroom 
op de taart was wellicht het winnen van de Omroep Brabant Cup. 

Ik verval in herhaling, maar Avanti E-1, spelers en begeleiding, 
wederom gefeliciteerd, en ik mag wel zeggen dat jullie sv 
Avanti’31 de afgelopen maanden echt op de kaart hebben gezet. 
Ook gaan de felicitaties naar B-1. Nadat men op de laatste 
speeldag het kampioenschap gemist had, moest men zich gaan 
opladen voor de nacompetitie. 
In een spannende finale tegen Mifano wist men na strafschoppen 
promotie naar de Hoofdklasse te bewerkstelligen. Spelers en 
begeleiding, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. 

 
Onlangs vond de selectiepresentatie seizoen 2014-2015 plaats in 
onze kantine. In het bijzijn van de voltallige selectie, A-1, bestuur 
supportersvereniging, TC, bestuur en overige belangstellende 
keek onze nieuwe hoofdtrainer Ronny Everaerts samen met de 
trainer van het 2e elftal John Pennings vooruit naar het nieuwe 
seizoen, en kon iedereen met Ronny en John kennismaken. 
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Een vertrouwde selectie met enkele nieuwe gezichten geeft weer 
voldoende perspectief om het nieuwe seizoen vol vertrouwen 
tegemoet te zien. 
Tevens werd Anton Schellekens die avond in het “zonnetje” gezet 
omdat hij al ruim 25 jaar de verzorger is bij onze selectie en van 
de A-1. Anton, nogmaals gefeliciteerd met deze mijlpaal. 
 
Op dit moment wordt onze kantine grondig onder handen 
genomen door onze “Opa Ploeg”. De kantine wordt de komende 
periode geschilderd en zal er dus weer “spik en span” uitzien bij 
de start van het nieuwe seizoen. 
Op 16 augustus zal voor de eerste keer het “Mooi Schijndel 
Toernooi” plaatsvinden, met hierbij als deelnemers het 1e, 2e, 
Vrouwen 1, A-1, en een veteranenelftal van de verenigingen WEC, 
Schijndel en sv Avanti’31. Dit evenement zal dit jaar plaatsvinden 
op het sportpark van Schijndel. 
De dag daarna is ons sportpark het decor van een groot 7x7 
toernooi  in het kader van het 50-jarige jubileum van de 
Supportersvereniging. 
 
Maar allereerst staat op zondag 6 juli a.s. de vrijwilligers middag 
op het programma voor alle vrijwilligers van onze vereniging met 
hun partners.  
Tijdens deze middag zal er gestart worden met een fietstocht, 
met aansluitend een BBQ. 
Hopelijk kunnen we deze middag de vele vrijwilligers die onze 
vereniging rijk is verwelkomen, zodat we een gezellige afsluiting 
van het seizoen kunnen beleven. 
 
Rest mij namens het bestuur iedereen een hele fijne en 
welverdiende vakantie toe te wensen, en we zien elkaar in ieder 
geval weer terug bij de aanvang van het nieuwe seizoen. 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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LEDENADMINISTRATIE 

 

 
In het seizoen 2014-2015 zal de contributie 2x worden geïnd, 
nl. 1 juli 2014 en 2 januari 2015 
 
De contributie* bedraagt per halfjaar: 
 

- Senioren dames en heren   € 76,50  
- A- junioren                                € 66,50  
- B- en C-Junioren                 € 58,00  
- D- en E-Pupillen                € 52,00  
- F-Pupillen / Mini’s                       € 44,00  
- Kaderleden                             € 31,25  
- Donateurs                           € 40,00  
- A.O.W. en W.A.O.                 € 21,00 

 
*= eventuele wijzigingen voorbehouden 

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fons Heestermans 
Penningmeester sv Avanti’31 
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              Supportersvereniging  
 

 
 

 
 

 
    

7  x   7   “Husse l toernooi”  
               op  

17  augustus  2014  
 

De supportersvereniging  s.v. Avanti ’31 bestaat dit jaar 50 jaar ! 
Het jubileumprogramma  begint op zondag 17 augustus 2014   
(de start van het voetbalseizoen 2014 / 2015) met een 7 x 7  
“Husseltoernooi”  voor senioren, dames en A-junioren, maar ook 
leiders, trainers en andere liefhebbers zijn van harte welkom.  
De supportersvereniging zorgt voor een heerlijke barbecue en de 
prijzen voor bier en fris zijn deze middag  € 0,50 !!!   Ook voor de 
kleintjes zal er volop te beleven zijn.  
De inschrijfformulieren zijn beschikbaar achter de bar in de 
kantine én op de website.  

 
De wedstrijden worden gespeeld op een half veld. Er wordt 
gespeeld met 6 veldspelers en een keeper en er mag doorlopend 
worden gewisseld. Er wordt gespeeld zonder de buitenspelregel. 
Bij een team mogen maximaal twee spelers staan die in het 
seizoen 2013/2014 tot de selectie van Avanti ‘31 hebben behoord.   
Elk team dient minimaal één leider / aanspreekpunt te hebben. 
 

https://www.google.nl/url?q=http://www.ssc55.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2535:nieuw-7-tegen-7-competitie-voor-35en-45ers&sa=U&ei=ueJgU9XsFKSN0AW69oCQBQ&ved=0CEgQ9QEwDTg8&usg=AFQjCNE4eXYUBrKTIr2WiW0MtD2M0AEOSw
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Diegenen die geen team kunnen samenstellen kunnen zich 
individueel inschrijven / aanmelden. Deze spelers worden door de 
organisatie in een team ingedeeld. 
 
Wil je het nieuwe seizoen sportief maar vooral gezellig beginnen ?   
Geef je dan op met je elftal, je vrienden, vriendinnen of je familie. 
.  
Volg de berichten over dit toernooi via de website en in de 
kantine. 
 

 
                                 

                                                                    
 

 
 
 
Noteer   zondag 17 augustus 2014   alvast in je agenda. 
                                         

 
                
 

 
 
  
 
 
 

    

https://www.google.nl/url?q=http://www.rksvneo.nl/laatste-kans-opgave-7x7-toernooi.html&sa=U&ei=L-JgU8OvOoyz0QX3z4C4Dg&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNGhWlre7aNTBY8FI0cemkwjRg1aPg
https://www.google.nl/url?q=http://www.dilettant.nl/index.php?page=556&sa=U&ei=Z-NgU9mOBuv70gWonIHoBw&ved=0CDYQ9QEwBDjcAQ&usg=AFQjCNGmh1pHQNhg9dbWRWNfKdL-tk0MHw
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Voor dit Sportret zijn we bij een man geweest die met zijn 25 jaar 
al een van de meest ervaren spelers is in ons 1e elftal. In het 
dagelijks leven is hij stukadoor en zijn broer is aanvoerder in het 

eerste elftal. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 

GEERT VAN HEESWIJK 
 

Geert is zoals gezegd 25 jaar en woont sinds 1 jaar samen met 
Tessa Steenbakkers. In de Manderstraat op de Borne is hij 
opgegroeid en hij heeft een zus, Marleen, 30 jaar, die bij de 
dames van de RAKT voetbalt. Bijzonder is dat dit damesteam het 
enige elftal is dat in rokjes speelt. Verder heeft Geert een oudere 
broer, Ron, die samen met hem in het eerste elftal van onze 
vereniging speelt. Zijn ouders, Jos en Anja, zullen veel mensen 
wel kennen, want vanaf de jeugd tot nu zijn de ouders steevast 
op het Avanti terrein te vinden om hun zoons te volgen.  
 
Na de lagere school is Geert naar het Elde college gegaan, 
richting VMBO, en heeft het stukadoorsdiploma gehaald. Bij Henk 
Broks heeft Geert het stukadoorsvak geleerd. Na 8 jaar is hij gaan 
werken bij Stuc-centre Uden. Hij heeft in deze economisch wat 
moeilijke tijd werk genoeg. 
 
In navolging van zijn broer Ron ging Geert op zijn 5e bij 
Avanti voetballen. 
“Omdat Ron al bij Avanti voetbalde, was het vanzelfsprekend dat 
ik ook bij Avanti zou gaan voetballen. Ik heb alle standaard-
elftallen van de jeugd doorlopen van de F1 tot de A1.  
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Met E1 ben ik kampioen geworden.  
Leeftijdgenoten van mij waren Nick de Laat, Thomas Maas, Kevin 
van de Boogaard, Robert Akdemir,Paul van Gorkum en Jasper 
Waalkens. Jasper was het grootste talent in mijn tijd. In A1 is 
Jasper uitgeroepen tot grootste talent van de Shell 
jeugdcompetitie. Jasper is destijds naar PSV gegaan en via Willem 
II is hij terecht gekomen bij Eindhoven. Hij heeft jammer genoeg 
de echte top niet kunnen halen.” 
 
De huidige trainer van Geert heeft als een rode draad door 
de carrière van Geert gelopen. 
“Hans van Es heb ik 4 jaar als trainer bij de jeugd gehad. Hans  
heeft mij de laatste jaren ook getraind bij de selectie van Avanti. 
Hij is tactisch heel erg sterk, vind ik. Verder is hij fanatiek en heb 
ik veel van hem geleerd. Ik ben begonnen als aanvallende 
middenvelder. Sinds John van Nielen trainer werd, kwam ik in de 
spits te staan. Misschien bij gebrek aan beter, maar John zag mij 
wel zitten als spits. Ik denk dat ik balvast ben en een goede 
traptechniek heb zowel links als rechts.” 
 
Even is Geert uit het eerste weggevallen. 
“Ik stond 2 jaar in het eerste toen ik werd teruggezet naar het 
tweede. Ik ben dat jaar wel kampioen geworden met het tweede. 
Hans van de Broek en Jan van Weert waren toen leider/trainer. 
We hebben een mooi feest gehad destijds. Met de platte kar door 
het dorp en via de shoarma zaak van Marco Akdemir naar ’t 
Kroontje. De volgende dag hebben we toen het kampioensfeest 
afgesloten bij de Losbol.  
Omdat Hans van Es mij toch wel zag zitten in de spits, ben ik 
weer teruggekomen in het eerste elftal. 5 jaar geleden zijn we 
naar de derde klasse gedegradeerd, waar we nog steeds 
voetballen. Ik ben inderdaad een van de ouderen van het eerste 
elftal aan het worden, nu Nicky Hendriks, die naar RKJVV gaat, en 
Thijs Ketelaars stopt met voetballen. 
 
Ook buiten het veld is Geert actief in de voetballerij. 
“Ik speel in de zaal bij Steengoed. De jaren daarvoor heb ik voor 
BMS gevoetbald en zijn we vier keer kampioen geworden. Ik vind 
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het nog steeds leuk om te doen, ondanks dat het mij wel veel tijd 
kost. 
We kennen Geert natuurlijk ook als leider van de jeugd van 
Avanti. 
“Toen ik 16 was, vroeg Maarten Geerts mij om samen met hem 
leider te worden van D2.  
In die tijd werden veel jongens uit de A jeugd leider/trainer van 
de jeugd. Een goede ontwikkeling natuurlijk, waar we nu nog de 
vruchten van plukken. In die tijd ging ik met de jeugd op 
zaterdagmorgen weg en ‘s middags voetbalde ik met de A1. 
Ondanks dat ik pas 16 jaar was, heb ik veel geleerd als leider/ 
trainer.  
De laatste jaren train ik E1 samen met Sjef Beekmans en Jan van 
Engeland tweemaal in de week. Ik heb geen trainerscursus 
gevolgd, maar ik heb natuurlijk inmiddels wel trainers gehad waar 
ik het nodige van heb opgestoken. Op zaterdag analyseer ik ook 
de wedstrijden en maak dan een plan om dingen, die beter 
kunnen, later in een training weg te zetten. Verder herhalen we 
veel oefeningen bij deze 9- en 10-jarige jongens. Daar worden ze 
alleen maar beter van. We hebben dit jaar een erg goede lichting. 
Inmiddels hebben we de districtsbeker gewonnen. Verder zijn wij 
kampioen geworden en hebben we de Omroep Brabant cup 
gewonnen. Iets waar we best trots op mogen zijn. 
 
Sinds een paar jaar wordt er ook weer een weekendje 
georganiseerd voor de selectie van Avanti.  
“Ja, dat is wel leuk, omdat het er de laatste jaren niet van is 
gekomen. We gaan zonder vrouwen en Kelvin Klemans en Jurgen 
van Puijenbroek zijn de aanjagers voor wat betreft de organisatie. 
We gaan niet voetballen in dat weekend, maar doen een paar 
leuke activiteiten.  
Een ander leuk weekend is natuurlijk het jaarlijks uitstapje met de 
jeugdleiders en de scheidsrechters. Een schot in de roos. Alleen 
hiervoor al zou je leider willen worden bij Avanti. 
 
Het dieptepunt van het afgelopen seizoen is voor Geert de 
uitwedstrijd tegen Herpinia geweest. 
“Dat klopt. Het was zo’n excessief geweld wat zich die middag 
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heeft afgespeeld. Er was niemand die degenen die zich 
misdroegen hebben gecorrigeerd en dat vond ik nog het ergste. 
Ook het feit dat de spelers in de kleedlokalen zaten, terwijl onze 
ouders en supporters buiten waren, was best lastig voor veel 
spelers. Inmiddels heeft de KNVB een uitspraak gedaan en ik vind 
dat we het nu ook moeten afsluiten en vooruit kijken.” 
 
Buiten het voetbal heeft Geert nog als hobby tennissen. 
 
Zijn vriendin Tessa kwam op dat moment binnen en haar 
hebben we meteen maar de goede en slechte eigen-
schappen van Geert gevraagd. 
De goede zijn volgens Tessa dat hij opgewekt is, sociaal en 
sportief. 
Een minder goede eigenschap is dat hij niet tegen zijn verlies kan. 
 
Hierna stelden we Geert nog de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan:    Onrecht 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland dan:     Alcohol -18 afschaffen en 
        een opgelegde straf  
        volledig uitzitten 
 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan:      Alles over het WK voetbal 
 
Naar welke internetsite surf je het  
meest:       Voetbal primeur 
 
Auto:       Peugeot 
 
Beste trainer:      Hans van Es 
 
Stad:        Eindhoven 
 
Jeugdidool:      Luc Nilis 



 

 19 

 
Makkelijkste beslissing ooit:   Samenwonen met Tessa 
Onderschatte voetballer:    Jurgen Locadia 
 
Overschatte voetballer:    Daley Blind 
 
Hoogtepunt:      Vorig jaar topscorer met  
        20 goals 
 
Dieptepunt:      Nog niet gehad 
 
Politieke voorkeur:     PVV 
 
Televisie:       Veel series 
 
Beste muziek:      Kan naar alle muziek  
        luisteren 
 
Beste film:      Jason Bourne 
 
Beste boek:      Zlatan Ibrahimovic 
 
Eten:       Shoarma 
 
Drank:       Pilske 
 
Vakantie:       Spanje en Mallorca 
 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen:      Nicolette van Dam 
 
Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet:  Tour de France wel en  
        basketbal niet  
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie:   PSV en Depay 
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Wie vind je de beste voetbalanalyticus  
op TV:       Jan van Halst 
 
 
 
Geert, bedankt voor de gastvrijheid en je medewerking aan dit 
interview.  
We hopen je nog lang als leider en voetballer bij Avanti te zien. 
 
 
 
 
 
     Noud Bouwmans 
     Frans van Rozendaal 
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AVANTI ’31 E1   TOEN EN NU 
 

Onlangs is het de E1 gelukt om alle prijzen in de wacht te slepen 
die er te behalen waren dit seizoen. Een groot compliment naar 
de trainers, begeleiders, supporters en de spelers zelf natuurlijk. 
Van deze groep zullen we in de toekomst nog vele resultaten en 
plezier gaan beleven. 
 
In 1983!!! Was er ook een E1 bij Avanti dat dat seizoen alle 

prijzen wist te behalen. Toen nog geen districtsbeker of Omroep-
Brabant Cup, maar in de competities en toernooien was dit team 
onverslaanbaar. 
Het team bestond uit Harrie Heesakkers en Mari Steenbakkers 
(leiders). De spelers waren Jan-Willem van de Heuvel, Dirk van de 
Sande, Pascal Steenbakkers, Jos Hoeven, Jurgen Rijkers, Roel 
Thijssen, Erwin Steenbakkers, Jackie Aalders, Robert Hoogaarts, 
Stefan Kastelijn en Coen van Uden (niet op de foto). 
Na een behaald kampioenschap geen platte kar, maar een frietje 
in de kantine met een bijbehorend aandenken (zie foto). Diverse 

spelers behaalden de selectie en sommigen zijn nu nog actief 
binnen de vereniging. 
 
Een mooie tijd was dat, ruim 30 jaar geleden, en zo nu en dan 
worden de herinneringen nog wel eens opgehaald.  
 
Laten we de jeugd hoog in het vaandel houden binnen Avanti, 
want zij hebben per slot van rekening de toekomst. 
 

 
 
 
Een oud E1 speler 
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LEDENMUTATIES 

 

nieuwe leden 

 
knvb nr 

 

Naam 

 

Adres 

 

geb.datum 

 

FZMV123 Wim vd Ven Tijm 7 4-6-1991 

LZWJ87F Tinka van Schaaijk Van Doorenstraat 50 23-9-1993 

LWFH105 
Charita vd 
Westelaken Wijbosscheweg 83 12-1-1993 

MBGR43G Manon Kessler Schutsboomstraat 28 A 12-6-1995 

MGJC54L Tom Merks Biezenstraat 18 20-5-2001 

BXWF32R Boy Kolhek Molenhof 1 13-12-1988 

QLFZ459 Mendy van Grinsven Marjoleinhof 5 28-12-2001 

NVYH37K Cas Keijzers Zonnebloemstraat 77 18-6-2004 

MKRK62Q Giorgio Bolwerk Hoofdstraat 6 6-6-2002 

NNBV348 Kris vd Meijden Busselsteeg 18 27-10-2001 

MFXB04G Nick Kuijpers Klaprooshof 2 9-1-2002 

QLGS78R Jochem Kromhout De Heikampen 21 22-7-2003 

NKDX01H Melanie Wertenbroek Salviahof 11 16-10-2001 

FRSC276 Jacques Vugts 
Michiel de Ruijterstraat 
92 14-2-1987 

MDTX11C Luk Janssen Zwaardvis 2 13-1-1998 

FYPX406 Tristan Peters Kleine Borne 22 26-8-1994 
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oud leden 

 
knvb nr 

 

 Naam 

 

geb.datum 

 

BXWD50V Jeroen Witte 16-12-1983 

BXVZ60Z Frank van Uden 8-7-1978 

BXWC03Y Bjorn Swartjes 4-3-1980 

FYPG60T Sakib Klempic 4-8-1992 

BXVZ22F Richard Schoenmaker 6-12-1967 

BXWB56H Marcel Schevers 28-8-1981 

FJHH478 Joop Sporcken 25-12-1979 

PZBH09K Mauro Bolwerk 23-6-2007 

NNGN40C Fuad Muhsen Said Faqay 3-10-1995 

BXWC88X Joffrey Groenendaal 24-1-1986 

FJLQ325 Lau Jacobs 3-2-1961 

BXWC126 Marco Akdemir 24-2-1983 

NYZL78P Jos Bekkers 26-11-1962 

QHRQ25W Ingrid van Kasteren 25-9-1972 

FKZB03R Danny vd Eerden 3-1-1986 

FJLP96M Frans Geurts 12-7-1960 

LZHM56H Guus van Boldrik 10-3-1997 

FXNJ47A Kylian Swinkels 19-7-1995 

LWRC87E Stan van Vught 22-6-1997 

GHHG39R Niels van Zoggel 10-3-1998 

PWKF731 Jan Korsten 7-6-1953 
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    VERJAARDAGEN JULI EN AUGUSTUS 

 
Wij feliciteren onze jarige leden in juli en augustus:  
 
 
 01 juli  Abdirizaak Abukar 
    Said Ali Hussein 

  Mohamed Ali Hussein 
  Hussein Ali Hussein 

  Salah Ali Hussein 
  Khalid Ali Hussein 
  Muhydin Ali Hussein 
  Dino Silva 
  Marko Traa 

03 juli  Micha Vorstenbosch 
   Romy Mulders 
06 juli  Mariëlle Broks 
07 juli  Teun Kuijpers 

   Asmir Ibrahimovic 
08 juli  Denise v. Doremalen 
   Ben v.d. Mosselaer 
   Mick Kusters 
09 juli  Eric v.d. Broek 
   Bart v. Engelen 
   Thijs Ketelaars 
10 juli  Rob der Kinderen 
   Tom v. Giersbergen 
   Yassine Zbayri 

   Kenny v. Boxel 
12 juli  Colin Swinkels 
13 juli  Bart v. Uden 
   Henk Brus 
   Peter v.d. Sanden 
15 juli  Fons Heestermans 
16 juli  Jay Dissel 
17 juli  Jan v. Engeland 
   Jurre v. Loon 
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   Roy v. Delft 
18 juli  Bart Schakenraad 
19 juli  Stan Steenbakkers 
   Wendy v.d. Heijden 
   Toon v. Doremalen 
   Ties v. Heertum 
   Bjorn Scheepers 
20 juli  Arjen Goijaarts 
   Perry Schelle 
   Pien Verhoeven 
   Zaki Razzouk’c 
21 juli  Piet Brus 
   Bram Schouten 
   Gerben v.d. Hurk 
   Pedro v.d. Ven 
22 juli  Jan Evers 
   Hans v. Es 
   Jochem Kromhout 
   Henk v. Liempd   
23 juli  Huub Groenendaal 
   Tom v.d. Sangen 
24 juli  Arno v. Rosmalen 
26 juli  Mari v.d. Brand 
   Jacqueline v.d. Donk 
   Anne v. Engeland 
   Sophie v. Engeland 
   Rick Welte 
27 juli  Rick Mertens 
28 juli  Tim Janssen 
   Kelvin Klemans 
29 juli  Daniëlle Eradus 
   Hans Langenhuijsen 
30 juli  Wout van Os 
31 juli  Syl Fransen 
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 01 aug.  Noud Bouwmans 
    Jo v. Kessel 
    Jarne Mutsaars 
    Noud Bouwmans 
 02 aug.  Sander v. Oorschot 
 03 aug.  Sjef v. Houtum 
 04 aug.  Mike Brus 
    Mitchel Leijtens 
 06 aug.  Bert v. Engeland 
    Roy den Otter 
 07 aug.  Rick de Bie 
    Edgar Bektjan 
    Wouter v. Heertum 
    Peter Hoeven 
    Thijn Huisman 
 08 aug.  Teun v. Doornik 
    Teun der Kinderen 
    Dennis v.d. Linden 
 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.  Jelmer Keetels 
18 aug.  Jordy v.d. Hove 
20 aug.  René Lammers 
21 aug.  John Pennings 
   Mart v. Zandbeek 
   Willem Vissers 
22 aug.  Gerry v.d. Broek 
   Patrick Hommeles 
23 aug.  Arno v. Dijk 
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   Thijs Broks 
24 aug.  Jan v.d. Heijden 
25 aug.  Bram v. Geffen 
   Rens Verhagen 
   Frank Hoeven 
26 aug.  Harrie Bouwmans 
   Tristan Peters 
27 aug.  Joost Bax 
   Casper Brus 
   Teun v. Heertum 
   Wil Welvaarts 
28 aug.  Kalle v.d. Broek 
   Bram v. Breugel 
   Thijs Koot 
   Jaimy Vostenbosch 
30 aug.  Sanne Bax 
   Mark Martens 
31 aug.  Dirk v.d. Sande 

  Stef v. Kaathoven  
  
 
 
 
 



 

 33 
 



 

 34 
 



 

 35 

VAN DE REDACTIE 

 

 
Helaas blijkt dat, met de invoering van de digitale Avanti-krant, er 
steeds minder kopij aangeleverd wordt.  
Verder hebben veel onderwerpen, die in de krant geplaatst 
worden, al eerder op de website van Avanti gestaan. Ook de 
verjaardagen van de leden zijn hierop dagelijks te lezen.  

Door dit alles wordt de Avanti-krant minder gelezen dan wij 
verwacht hadden.  
 
Om bovenstaande reden is besloten om in 2015 te stoppen met 
het clubblad. Al het nieuws is dan alleen nog te lezen via de 
website www.avanti31.nl  
Bepaalde onderwerpen, zoals Sportret, blijven wel bestaan, maar 
zullen vanaf 2015 in een rubriek geplaatst worden op de website.  
 
De laatste Avanti-kranten zullen verschijnen in september – 

oktober - november – december 2015. 
 
 
De redactie dankt eenieder voor zijn/haar bijdrage en wenst allen 
een fijne vakantie toe en een goede start van het nieuwe 
voetbalseizoen ! 
 
 
 

 
 

http://www.avanti31.nl/
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