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IN MEMORIAM: JOKE VAN KASTEREN 
 

 
 

Bij Avanti zullen wij Joke van Kasteren definitief moeten gaan missen. 
Wij zijn bedroefd om haar heengaan, maar vooral zijn we ook erg dankbaar om wat 
zij voor onze voetbalvereniging Avanti door de jaren heen heeft gedaan. 
 
Joke, immer goed gemutst, een vriendelijke, eenvoudige, behulpzame en  
bescheiden vrouw, die eigenlijk het liefst op de achtergrond bleef, maar dat gezien 
haar werkzaamheden  bij onze club lang niet altijd kon waarmaken.  
Tot voor enkele weken terug werkte zij nog volop mee op het sportpark.  
Vandaag nemen wij definitief afscheid van haar. 
 
Joke was bij Avanti o.a. belast met het schoonmaken van de kleedlokalen.  
Elke zaterdag opnieuw was zij te vinden op ons sportcomplex om de kleedlokalen en 
toiletten schoon te maken. Werkzaamheden die zelden worden gezien en vaak ook 
nog worden ondergewaardeerd. Het schoonhouden van de kleedlokalen, dat was 
haar bezigheid. Daar ging zij in op. Vele jaren lang. “Voetballers vinden het fijn in een 
schoon kleedlokaal te komen en ik doe dat graag voor mijn club”, aldus Joke.  
Kwam je Joke op straat of ergens in de winkel  tegen, dan sprak zij altijd over haar 
club,  “Avanti”.  Zij leefde intens mee met Avanti. 
 
Ook op zondag trof je Joke altijd en was zij al vroeg op het sportpark te vinden. 
Aanvankelijk als supporter, samen met haar man Ad. Ook bij de uitwedstrijden van 
het eerste elftal was Joke altijd present. Zij was apetrots toen Ad  Avanti-supporter 
van het jaar werd in 1993. De laatste jaren deelde Joke aan de poort de programma- 
boekjes uit bij wedstrijden van het eerste elftal.  
In weer en wind bracht zij dan alle boekjes aan de man.   
 
Op Joke werd ook nogal eens een “extra beroep” gedaan. Bijvoorbeeld bij de 
voetbalzeskamp, maar ook tijdens de schoolvoetbaltoernooien. 
De kleedlokalen zagen er soms na afloop van de wedstrijden en trainingen erg 
smerig uit. Vooral bij slechte weersomstandigheden.  Muren en spiegels  besmeurd 
met modder, maar Joke wist daar wel raad mee. 
Zij stond altijd klaar voor onze club en nam haar werkzaamheden erg serieus. 
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Na de werkzaamheden zocht Joke ook regelmatig ontspanning in de voetbalkantine. 
Temidden van de vele Avanti vrienden kon zij dan nog even gezellig een beetje 
napraten. 
Zo ook op Carnavals zaterdag. Gezellig samen zijn met Avanti vrienden. 
Een ongelukkige  val deed haar in dat weekend in het ziekenhuis belanden. De 
operatie werd goed doorstaan. Maar de laatste weken werd ons steeds neer duidelijk 
dat de kans op genezing afnam. Langzaam ging haar gezondheid achteruit. Het 
kleine beetje hoop, dat wij gezamenlijk nog koesterden, mocht niet meer baten. 
 
Joke van Kasteren is op zondag 14 maart 2010 overleden. 
Met het overlijden van Joke heeft Avanti een behulpzame en sympathieke vrouw 
verloren, waar wij hele fijne herinneringen aan bewaren. 
Ons medeleven gaat vooral uit naar Ad, zoon Robert en alle overige familieleden.  
Namens onze voetbalvereniging  wensen wij  jullie allen heel veel sterkte toe om dit 
verlies te dragen. 
 
En,…….. Joke bedankt voor alles!!!!! 
 
 

 
Will de Laat 
voorzitter
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IN MEMORIAM:  GERARD BIJSTERBOSCH 
 
 
Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van ons erelid Gerard 
Bijsterbosch, die vanaf 1942 lid was van onze vereniging.  
Op 16 juli 1992 werd Gerard Bijsterbosch benoemd tot erelid van Avanti.  
 
Gerard Bijsterbosch werd geboren op 1 februari 1931 en overleed op 17 maart 2010 
op 79-jarige leeftijd. Ofschoon wij op de hoogte waren van zijn minder goede 
gezondheid, kwam het overlijdensbericht toch nog geheel onverwacht. 
Op de eerste plaats gaan onze gevoelens van medeleven uit naar zijn kinderen, 
kleinkinderen en de overige familieleden. Namens Avanti wensen wij allen veel 
sterkte toe. 
 
De grootste betekenis voor Avanti had “Grardje”, want zo werd hij altijd genoemd, in 
de tijd dat hij zelf nog actief voetbalde. Gedurende 16 jaar speelde Gerard in het 
eerste elftal. 
In de jaren vijftig was Gerard een vaste eerste elftalspeler. Tegenwoordig praat men 
liever over een “vaste waarde” in het elftal.  In 1957 en 1959 werd hij met het eerste 
elftal van Avanti kampioen. 
Een van zijn hoogtepunten was tijdens de beslissingswedstrijden tegen O.J.C., 
waarbij hij tweemaal scoorde in de eerste wedstrijd en in de tweede wedstrijd het 
enige en beslissende doelpunt maakte. 
 
Al op jonge leeftijd heb ik persoonlijk mogen ervaren dat Grardje zijn mannetje stond. 
De wil om te winnen en zijn tomeloze inzet waren kenmerkend. Grardje wilde een 
voorbeeld zijn voor zijn medespelers. Vooral voor de jongere spelers.  
Ook op latere leeftijd, toen we samen bij de Avanti veteranen speelden, genoot Grard 
als hij de alsmaar jongere voetballers in de luren kon leggen.  
Een balletje door de benen spelen of een simpel overstapje maken, dat waren zijn 
specialiteiten. Tijdens de rust nam hij een sigaretje, zodat ook voor de tweede helft 
de accu was opgeladen.  
 
Gerard Bijsterbosch was een trouw lid van Avanti, vele jaren lang, met Petra aan zijn 
zijde. Avanti had een apart plaatsje in zijn hart. Tot op hoge leeftijd heeft Gerard bij 
Avanti in het veteranenelftal gespeeld. 
Na zijn voetbalcarrière kwam Gerard nog regelmatig naar de verrichtingen van de 
Avanti jeugd kijken. Ook trainde hij een periode de Avanti jeugdteams. Zijn 
technische vaardigheden waren ook op hogere leeftijd nog opvallend. 
 
Gerard, bedankt voor alles en rust in vrede! 
 
 
Jan van Houtum 
erelid 
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HULDIGING 50 JAAR LIDMAATSCHAP 
MIES VAN WANROOIJ 

 

Op vrijdag 12-03-2010 is Mies van Wanrooij gehuldigd voor het feit dat hij al meer 

oed meer ter 

chrift. 
 

 

loemen. 
ij vonden het erg fijn dat Avanti nog aan hun gedacht heeft. 

 

dan 50 jaar lid is van Avanti. 
De voorzitter Wil de Laat kwam persoonlijk Mies huldigen voor dit feit. 
Hij was al eerder uitgenodigd voor een huldiging, maar Mies is niet zo g
been en zag zich genoodzaakt af te melden. Daarom is Wil maar naar hem thuis 
gekomen om hem toch te huldigen. Hij kwam bij Mies aan de deur met een mooie 
bos bloemen voor Dienneke. 
Na een kopje koffie werd Mies gehuldigd met de gouden speld van Avanti. 
Wil liet de speld opspelden door Dienneke, die dat dan ook graag deed. 
Tevens kreeg Mies van de voorzitter nog een mooie Parker balpen met ops
Er werd nog een tijdje nagepraat over van alles en nog wat, maar het meeste ging
toch wel over vroeger. 
Mies heeft nog enige tijd in het eerste elftal van Avanti gespeeld. Later speelde hij 
vele jaren in de lagere elftallen. Toen hij met voetballen stopte, trok Mies ook mee 
met de vele Avanti supporters. De laatste jaren sukkelt hij wat met zijn gezondheid,
maar de belangstelling voor blauw en wit is altijd gebleven.  
 
Mies en Dienneke bedanken hierbij Avanti voor de speld en b
Z
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NIEUWS VANUIT HET BESTUUR 

 

Versterking voor Avanti-bestuur in de persoon van Bert v.d. Moosdijk. 

In de ledenvergadering van september had het bestuur de leden al toestemming 
gevraagd, tussentijds een vacature in het bestuur in te mogen vullen. 

Met ingang van de bestuursvergadering van 8 maart jl. is Bert v.d. Moosdijk 
toegetreden tot het bestuur van Avanti. Bert zal zich, naast de algemene taken van 
een bestuurslid, vooral gaan bezighouden met commerciële zaken. 

Voor degenen die Bert niet kennen: Bert is 53 jaar, getrouwd met Corrie en heeft 
twee zonen, Tom en Roel. In de jeugd is Bert bij Avanti komen voetballen, bij de 
senioren heeft hij in het toenmalige 6e gespeeld. Sinds 2005 is Bert de vaste 
grensrechter bij ons eerste; in het verleden was Bert al eens drie seizoenen 
grensrechter bij het tweede. 

 
Communicatie binnen Avanti 
 
Op 17 maart is er overleg geweest tussen het bestuur en vrijwel alle commissies die 
we binnen onze vereniging kennen. Tijdens dit overleg is vastgesteld dat, ondanks 
de goede wil van iedereen, er op het gebied van onderling communiceren nog wel 
het één en ander te verbeteren valt.  
We werden het er snel over eens dat onze aandacht nodig is met betrekking tot de 
volgende punten: 
 
1. De communicatie tussen de verschillende commissies onderling en tussen 

commissies en het bestuur. 
2. De communicatie vanuit bestuur en commissies naar de leden toe. 
3. De communicatie vanuit met name bestuur, jeugdcommissie, supporters-

vereniging, TC en LERC naar de leiders toe. 
 
In de komende maanden wordt nader geïnventariseerd hoe de ter beschikking 
staande media (zoals website, e-mail, Avanti-krant, weekopstellingen) beter benut 
kunnen worden.  
 
Heeft u zelf nog ideeën hoe dingen beter kunnen, dan horen we die graag via  
Ben v.d. Mosselaer of Ton Zandbergen.  
 
 
Het bestuur 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 

Thema van de maand maart
 

 

Positiespelen in wedstrijdvorm, daar moet MEER op getraind worden!!!!! 

Districtsfinale zaalvoetbalcompetitie KNVB Zuid II

 

 
 

 

ompetitie 
KNVB Zuid II. Hier bereikte Avanti D1 de finale, waarin zij helaas na strafschoppen 

 
Op zaterdag 27 februari heeft Avanti D1 (als poulewinnaar van het kerstzaal-
voetbaltoernooi) deelgenomen aan de districtsfinales zaalvoetbalc

verloren. Toch een knappe prestatie, gefeliciteerd met jullie 2e plaats!! 
 
 
Carnavalsochtend 
 
Op carnavalszaterdag is voor alle pupillen en hun broertjes en zusjes een 
pelletjesochtend georganiseerd.  

 grote opkomst en gezelligheid!  
ok alle leiding/ouders die deze ochtend hebben geholpen, natuurlijk hartstikke 

s
Wij danken alle kinderen voor de
O
bedankt!! 
 
 
Piratentocht 
 
Op zaterdag 20 maart is er voor alle E en F-pupillen een piratentocht 

eorganiseerd. In een volgend clubblad zullen we verslag doen van deze leuke 

 

g
middag! 

 
Vervoer uitwedstrijden 
 

ij deze het verzoek aan alle ouders, verzorgers & begeleiding teams om op de 
n uw 

 
e wedstrijden maar voor 3 rondes vooruit zijn gepland door de 

NVB. Hopende op jullie medewerking en begrip! 

ponsor Avanti F3

B
opstelling te kijken of u bent ingedeeld om te rijden bij een uitwedstrijd va
zoon/dochter. Het is voor ons op dit moment namelijk erg lastig om vervoerslijsten
te maken, omdat d
K
 
 
S  

Avanti F3 hAAR nieuwe shirts met een overwinning 
ingewijd. De nieuwe sponsor is GHDS uit Schijndel! 
Wij willen GHDS hartelijk danken voor deze sportieve geste!!! 
 
 
 

 
Op zaterdag 13 maart heeft 
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edstrijdverslagW en 

 
Wilt u ook graag uw verslag op de site van s.v. Avanti’31?  

ord-bestand naar estherverhoeven@versatel.nlStuur dan het verslag in een w .  
 site plaatsen (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag 

e 
Esther zal dit vervolgens op de
een verslag insturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die d
wedstrijd bijgewoond hebben. 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn al bekend, in het clubblad van januari is pe
abuis de verkeerde maand vermeld (februari i.p.v. mei).  
 
Bij deze nogmaals de juiste data van onze thuistoernooien: 

r 

 F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 

- Zaterdag 29 en zondag 30 mei  Duke’s Trophy 

 
- Zaterdag 8 mei  
 
- Vrijdagavond 14 mei  lager A- en B-toernooi 

 
- Zaterdag 15 mei   D-toernooi 

 
- Woensdag 19 mei   F-mini toernooi 
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BEDANKT 

in St. Oedenrode kom je niets vermoedend het 
leedlokaal binnen en wordt je uit volle borst toegezongen door de kinderen, 
oeders en zelfs enkele vaders. Met trots kunnen we spreken van een gemengd 

en prachtig fotoboek met professionele foto’s was het eerste wat werd aangeboden, 
van 

 mooie boek al in heel veel 
anden is geweest en iedereen vond het prachtig.  

uk vogelkooitje om 
uiten op te hangen. Achteraf bleek dat de hele buurt erbij was betrokken, omdat 

men zeker moest weten dat er no
Het vogelkooitje hangt nu zo dat wij er van binnenuit op kunnen kijken, en de eerste 

Het was een complete verrassing. 

Ik wil bij deze het hele team inclusief de ouders heel hartelijk danken voor deze leuke 
ens over. 

Ook dank aan de familie Koenen en de familie v/d Sangen voor de belangstelling. 

 
 
Jo Toelen 
 

 
 

    

 
 
70 JAAR OUD WORDEN, TOCH WEL LEUK! 
 
Na een klinkende overwinning 
k
m
koor. 
E
maar het leuke en mooie was toch ook zeker de tekeningen die door de kinderen 
onze  F-5  zelf waren gemaakt. Ik kan jullie zeggen dat dit
h
Maar de familie van onze  F-5  had nog een verrassing, nl. een le
b

g geen vogelkooitje zou hangen. 

koolmeesjes zijn de boel al wezen bekijken.  

 

geste en als de 75 komt kijken, doen wij het nog e
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NIEUWE SPONSORS VOOR  

AVANTI DAMES 2 
onsors. Twee Schijndelse 

voor 

 

n 

Sinds kort beschikt Avanti Dames 2 over twee nieuwe sp
collega varkenshoudersbedrijven van de families Van Heertum en Hoeven zijn 
de komende drie seizoenen gezamenlijk sponsor.  
Afgelopen zondag speelde Dames 2 de eerste thuiswedstrijd in de nieuwe shirts. 
Succes bleef daarbij niet uit, want, ondanks een 1 - 4 achterstand bij rust, werd de
wedstrijd tegen Nulandia dames 1 met 6-5 gewonnen.  

 

chts Jos en Yvonne Hoeve  en links Frans en Ingrid va

peelsters, begeleiding en Bestuur danken de families van Heertum en Hoeven 
rtelijk voor hun ondersteuning. 

oor meer informatie over varkenshoudersbedrijven en alles daaromheen, bijv. ook 
cepten, kijk eens op de volgende website: www.varkensenzo.nl

Op de foto Dames 2 met re n
Heertum.  
S
ha

V
re  
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PUPIL VAN DE WEEK 

 

el jammer dat ze 
hadden verloren. 
Maar toch vond ik het heel leuk. 
Ik mocht zelf ook de keeper in trappen. 
En ik moest een jas aan en die zat over mijn benen. 
Ik leek wel een pinguïn zei mijn oom. 
En ik kreeg nog een bal met alle namen behalve de keeper hij 
was al weg. 
En nog snoep en pennen en een lampje en sleutel hanger. 
En nog bedankt voor de onvergetelijke dag ook namens mijn 
hele familie. 
 
Groetjes, Max        
    

 

 

 
 

       

              Supportersvereniging  

 

Hallo ik ben Max en ik was zondag 7 maart pupil van de week
Avanti1 tegen EFC1. 
Wij hadden verloren met 1~4 ik vond het w

 
 
 
 

AON DE TAP 
 

    Klaas en Tinus  
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           LEDENMUTATIES     

    

 
 
nieuwe led  

  

nr knvb          naam geboortedatum  

Marlies Tegenbosch 14.09.1995  

26.06.2000   

n 14.06.1982   

19.10.1994   

  

23.10.1996   

Willem Heymans 11.06.2003   

 

 

Syl Fransen 31.07.2004   

Fiona v.d. Heijden 03.11.1971   

Ana Pina 31.08.1996   

 Ties Deelen 14.03.2005   

 Douwe v.d. Broek 26.01.2005   

 Brent Huisman 21.06.2004   

  Sam Rijkers 05.11.2004   

     

 gestopte leden     

      

 BYLW02X Stefan Hesemans 31.08.1973   

 MDQK68G 20.08.1979   

 MLNL222 04.02.2003   

 MGVB30W Sharmila Hiera 24.08.1994   

 BXVZ782 Dennis Voets 16.08.1979   

 GNHR77M RAF.Lopes dos Santos 20.08.1991   

GCWZ16R Brian Reijnhoud 06.07.1992   

BXWG01I Geert v.d. Sande 12.07.1989   

FJMT839 Ralph v. Heertum 27.11.1989   

FYQR418 J. Beekmans 19.04.1996   

ZXQK335 Rien de Laat 01.09.1996   

93   

.07.1884   

 MKTZ173 Ella v. Kronenburg 23.07.1999   

en per 1 maart 2010  

 
     
 MRZR735 

 MSKX74X Dane v. Zandbeek 10.04.2004   

 MEZN553 Raoul v.d. Dungen 21.10.2004   

 MTHP48C Stijn Schellekens 
 ZBUP559 Jan v d Hage
 MTHQ236 Arpine Yagubov 
 LZHB832 Mhulik Lau 30.04.1994 

 RZGK565 Bram Boer 
 MTXQ933 Nathalie Gruijters 18.07.1971   

  Sjors van Alebeek 10.01.2005   

  

 LWCG125 Anouk Bongers 16.03.2001  

 LZPM315 Game Tolanakorn 14.06.1997   

  Wes v Wijngaarden 19.02.2003  
  

 NFBH520 
 NFBH944 
 

 

 

Mark Manders 
Thomas Schellekens 

 

 

 

 

 

 YSXO322 Nick de Laat 22.04.19

 MKZTOOB Gaby Koelma 25
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MGFG01P Roy Loeffen 23.10.1996   

94  

84  

JSR69K aikel v d Akker 15.04.1995  

9.05.1987  

MKRK69X Thijs Kirsten 17.06.2001  

 
RCB461 evin Voets 1.10.1990   

 

 
 

 

 ZLZXV00N Daan Dijkman 
MRX93E Jelmar den Boer 

05.08.19

10.11.19

 

  

 

B
G M  

 BXWG13R Hung Dang 0  

  

 FHVM422 Rob Merks 10.04.1990   

 F K 3

 BXVY75S Hajoen Zwart 01.04.1968  

 BXWF21N Kenneth Havinga 27.05.1989   

 BXWF43V Sjoerd Gerritsma 19.12.1986   

 
 

MLPJ229 Demi v Esch 10.03.2000   
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Voor deze uitg portret en man benade n echt  

vanti-nest ko
 bij de familie van Uden. Verschillende broers en neven van de 

man die wij benaderd hebben voor Sportret komen uit deze familie. Op de opstelling 
werden ze respectievelijk aangeduid als  HZN of LZN, oftewel een zoon van Harrie of 
Linnart  van Uden. We hebben een leuk gesprek gehad met een man die sinds 1,5 
jaar van zijn pensioen geniet. We kregen ook duidelijkheid over zijn voornaam. Die 
bleek Bert en niet Bart te zijn, maar daarover later meer. We zijn op bezoek geweest 
bij de supporter van het jaar, namelijk: 
 
 
 
 

                   BERT (BART) VAN UDEN 
 
 
               
Bert werd thuis altijd Bert genoemd, totdat hij zijn huidige vrouw Toos leerde kennen. 
Die sprak hem aan met Bart en sindsdien noemt iedereen hem Bart.  
Bert is 63 jaar oud en gehuwd met Toos van de Greef. Ze hebben twee kinderen, 
Lisette 39 jaar, en Barry, 36 jaar oud. Barry heeft tot en met de A-junioren bij Avanti  
gevoetbald en is daarna gestopt.  
Bert en Toos hebben 4 kleinkinderen in de leeftijd van 14, 13, 9 en 7 jaar. 
Zijn  kleinzoons  van 13 en 9 jaar voetballen bij Sint-Michielsgestel en Bert gaat elke 
zaterdag mee kijken naar de wedstrijd.  
Na de lagere school is Bert naar de LTS gegaan en als timmerman bij Grard 
Goossens op de Boschweg aan de slag gegaan.  Na 10 jaar is hij bij van Grootel in 
Eindhoven terecht gekomen. 
“Ik ben daar uitvoerder geworden en later ben ik senior projectleider geworden. Veel 
collega’s gingen beunen toen ze jong waren; ik heb dat niet gedaan, maar heb veel 
moeten studeren. Iets waar ik geen spijt van heb gehad. Sinds 1,5 jaar ben ik met 
prepensioen en dat bevalt me prima, want vervelen doe ik mij absoluut niet.” 
 
 

ave van S
mt. 

hebben we e rd die uit ee
A
Je komt dan al snel uit
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Zoals gezegd komt Bert uit een gezin waar veel kinderen voetbalden. Zijn ouders, 
Harrie en Thil van Uden, zullen veel Avanti-leden zich wel herinneren. Harrie is bij 
onze club terreinknecht en kantinebeheerder geweest.  Het gezin van Uden bestond 
uit Henk, Lenie, Jo, Bert, Jan, Tiny, Hanny en Leo van Uden. Alle jongens hebben bij 
Avanti gevoetbald. 
“Toen ik 10 was ben ik bij Avanti gaan voetballen, zoals mijn broers dat ook hebben 
gedaan. Mijn leeftijdsgenoten  waren Peter van Kasteren, Jo Lucius, Jan van Houtum 
en Tonnie Daniels. Pietje Brus heeft mij de beginselen van het spelletje bijgebracht. 
Ik was keeper en heb eigenblijk in alle standaardelftallen gespeeld, behalve de A1.  
Ik ben met geen enkel jeugdelftal kampioen geworden. Dat heb ik later bij de 
senioren wel ingehaald. Ik denk dat ik een van de spelers binnen Avanti ben geweest 
die het meeste keren kampioen is geworden.” 
 
Nadat hij de overgang had gemaakt naar de senioren  kwam hij in het 3e elftal 
terecht.  
“Meteen in het 2e seizoen met het derde werd ik al kampioen. Mijn broers Jo en Henk  
voetbalden toen ook in het derde. Dat werd goed gevierd. Alleen mijn moeder vond 
het toch wel te veel van het goeie en zei dat ik maar moest gaan werken die 
maandag. Ik was per slot van rekening de jongste. Ik ben die maandag gaan werken, 
maar ik ben om 12.00 uur gestopt en toch maar aangesloten bij het kampioensfeest.  
Enkele jaren daarna  kwam ik in het 2e elftal toen Jo van den Meerendonk stopte.  
Toon van Uden en ik moesten om de beurt mee met het eerste elftal dat in 1974 
kampioen werd. Ik ben meer dan 10 jaar meegegaan als reservekeeper met het 
eerste, maar tot een invalbeurt heeft dat nooit geleid. Op een gegeven moment 
stonden er 7 Van Udens in de selectie. Allemaal zoons van Harrie en Linnart van 
Uden. 
Later is Bert toch weer teruggekeerd naar het derde elftal en werd daar weer 
kampioen.  
“Onze concurrent was dat jaar Wilhelmina 3. We moesten uit voetballen. Het was 
koud en het waaide behoorlijk. Eigenlijk hadden we geen schijn van kans. De 
tegenstander heeft 5 à 6 keer de paal en lat geraakt. Ik stond toen ook wel goed te 
keepen. Maar zoals gezegd, we waren niet één keer aan de goal geweest. Tot een 
moment  in de 2e helft waarbij we over de middellijn kwamen. Karel Lanen begon een 
rush, de keeper van Wilhelmina viel verkeerd en Karel wist de bal tergend langzaam 
over de doellijn te krijgen. De spelers van Wilhelmina zeiden toen al: als je zoveel 
geluk hebt, dan zullen jullie ook wel kampioen worden.” 
 
Hierna ging Bert weer lager voetballen. Hij kwam in het 5e elftal terecht met spelers 
zoals Harrie Leerintveld, Jan van Houtum, en Gerrie Kastelein. 
“Ook in dat elftal werd ik kampioen en tijdens het kampioenschap spraken we af om 
een jaar later naar Parijs te gaan met onze vrouwen, wat we ook inderdaad gedaan 
hebben. De chauffeur van de bus adviseerde ons om naar de Folies Bergère show te 
gaan. We moesten een goedkoop kaartje kopen voor achterin en later als de lichten 
uitgingen  konden we dan voorin de zaal gaan zitten. Dat deden we na een tijdje dan 
ook, maar we werden weer net zo snel teruggestuurd.  Harrie Leerintveld kende 4 
woorden Frans en werd tot onze tolk gebombardeerd. Toen we op een terras gingen 
zitten  bij een café lieten we het bier rijkelijk aanvoeren. Harrie zou later gaan 
afrekenen. Toen hij hoorde wat we moesten betalen, viel hij bijna letterlijk achterover. 
Omdat we op het terras hadden gezeten en niet in het café, was de drank vele malen 

 16



 

duurder. We hebben onze portemonnee allemaal maar omgedraaid om de rekening
te kunnen betalen.  “ 
 
Toen Bert 33 jaar was, vroeg hij aan Jos Smits of hij misschien bij de veteranen 
mocht gaan voetbal
als  Martien Kastelein, Gerrie Kastelein en Grard Bijsterbosch te voetballen. Leider 
was Mies van Engeland. 
“In 1985 en 1992 ben ik met de veteranen kampioen geworden. Het was een echte 
vriendenclub. Op feesten en partijen, die we regelmatig hadden, playbackten we 

 

len. Jos had daar geen probleem mee en hij kwam bij “mannen” 

lk jaar weer een groot feest. Ik ben nog gehuldigd voor het feit dat ik 500 
 ben 

an Avanti”. 

nelftal, 

 
aar 

 inderdaad bij veel verbouwingen betrokken geweest. Begin jaren ‘70 heb ik 
n en 

tonden toen in de kantine.  We moesten toen een bar slopen en later 
k 

ar op 

ste  amateurclubs 
luminium goals. De originele hoogte van die goals moest 2.44 meter zijn. Ik heb die 

ti  helpen, zoals de 

an 

vaak. Ik trad dan altijd op als Lee Towers. We gingen ook elk jaar naar een 
veteranentoernooi in Voorthuizen. Ivo Niehe met AFC  heeft nog wel eens mee-
gedaan tijdens dat toernooi. Dat uitstapje duurde altijd maar een dag, maar het was 
e
wedstrijden had gevoetbald en verder ben ik ook gehuldigd omdat ik 50 jaar lid
geweest v
 
Buiten het actief bezig zijn als voetballer is Bert ook nog jeugdleider geweest. 
“Een mooie tijd. Ik had in die tijd samen met Broer Lammers altijd een juniore
wat niemand anders wilde. Het was niet de makkelijkste jeugd, maar we brachten er 
toch altijd discipline in en ik heb altijd graag met de jeugd gewerkt.” 
 
De oudere leden van Avanti kunnen zich wel herinneren hoe de accommodatie in
een ver verleden was op ons sportpark. In de loop der jaren is er veel gebouwd, w
Bert een belangrijk aandeel in heeft gehad, gezien zijn achtergrond vanuit de 
bouwwereld. 
 “Ik ben
als timmerman geholpen bij de verbouwing van de kantine en kleedlokalen. An
Piet Kiviets s
weer tijdelijk in de bestuurskamer plaatsen. Toen de bar geplaatst was, werd er oo
een vat bier aangesloten. Die dag hebben we niet meer gewerkt. Houdt het ma
werkoverleg.  
In 1980 is gestart met de bouw van de nieuwe tribune en deze is opgeleverd tijdens 
het 50-jarig bestaan in 1981. Die heb ik als uitvoerder begeleid.  Mensen kwamen 
tegen een kleine vergoeding metselen en timmeren. Het was een leuk stel gasten, 
waar we behalve goed mee konden werken, ook veel mee hebben gelachen.  
Halverwege de jaren ‘70 kreeg Avanti als een van de eer
a
hoogte op 2.40 gezet op het 2e veld. Dat heeft nooit iemand gemerkt. Als zoon van 
een vader die toen terreinknecht was, moesten wij vaak bij Avan
goals schilderen en andere klusjes die zich voordeden.  
Als lid van de vlooienmarktcommissie heb ik deze in die tijd mee georganiseerd, en 
tegenwoordig breng ik voor Avanti ook de post van Huis en Erf rond. 
 
De reden voor ons om Bert te benaderen voor dit Sportret is gelegen in het feit dat 
Bert tot supporter van het jaar was gekozen tijdens de jaarvergadering van de 
supportersclub. 
“Ja, dat was een leuke ervaring. Ik ga elke uit- en thuiswedstrijd kijken en rijd d
samen met Ad van Duijnhoven, Jo van Uden en de vader van Ramon Rivas naar de 
wedstrijden van ons eerste elftal. 
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Hierna vroegen we Bert naar zijn hobby’s: 
“Ik biljart graag en verder vis ik veel. Ook ben ik jurychauffeur bij de Ster Elektrotoer 
n zit daar ook in het organisatiecomité . Ook ga ik elke thuiswedstrijd van PSV 

chatje en is Bert een sociale man die altijd hulpvaardig is 

gen had :   Van de AOW afblijven. 

eest:     PSV, Avanti en Ster Elektrotoer  

   Guus Hiddink 

lissing ooit   Niet gehad 

olitieke voorkeur:    CDA 

Fats Domino 
 

e
bekijken. En uiteraard zijn mijn kleinkinderen ook een hobby voor mij. Ik ben er 
zoveel mogelijk mee bezig.” 
Aan Toos vroegen we wat de goede en slechte eigenschappen van Bert waren. 
Volgens Toos is het een s
en maar moeilijk nee kan zeggen.  
En slechte eigenschappen heeft Bert niet, aldus Toos. 
 
Hierna stelden we Bert de gebruikelijke vragen: 
 
Waar erger je je aan:   Mensen die te laat komen 
 
Als je het voor het zeg
 
Welke actualiteit grijpt je op het 
moment aan:     Haïti 
 
Naar welke internetsite surf je het 
m
 
Auto:      Opel Antara 
 
Beste trainer: 
 
Stad:      Barcelona 
  
Jeugdidool:     Jan van Beveren 
 
Moeilijkste bes
 
Makkelijkste beslissing ooit  Trouwen 
 
Onderschatte voetballer:   Joris Mathijssen 
 
Overschatte voetballer:   Emmanuelson 
 
Hoogtepunt:     Geboorte kinderen en kleinkinderen 
 
Dieptepunt:     Overlijden van mijn ouders 
 
P
 
Tijdschriften:     Sportweek 
 
Televisie:     Actualiteiten en sport 
 
Beste CD:     
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Beste film:     We
 
Beste boek:     Biografie over sportmensen 
 
Eten:     

stern films 

 Spaans 

en a ondje gaan 
tappen:      René van der Gijp 

elke sport naast voetbal vind je 
 Wielrennen is erg leuk en cricket juist niet. 

elke club en speler heeft je voorkeur  
PSV en Affalay 

ie vind je de beste voetbalanalyticus  

ert, bedankt voor je tijd voor dit interview en we zijn er van overtuigd dat je nog lang 

aal  

      

 
Drank:      Bier 
 
Acteur:     Steven Seagal 
 
Vakantie:     Spanje 
 
Met wie zou je graag e v   
s
 
W
interessant en welke niet:  
 
W
in de eredivisie    
 
W
op TV:      Johan Derksen. 
 
 
B
aan Avanti verbonden zult blijven . 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozend
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1 april Jan van Esch 

2 april Frans v. Rozendaal 

3 april Majid El Hajoui 

 Jason Tuunter 

 Rico Sanders 

 
 Vinnie Schuurmans 

stia Oerle ans 
 Karlijn Verhagen 

 Guy de Leeuw 
 Haico v. Schayk 

 Tom Schellekens 

 Dirk Pennings 

4 april Marcel Welte 
5 april Mark v.d. Bulk 

 Hans Verhagen 
16 april Niels Boersma 
  Michael Grieorjane 
  Jan v. Kasteren 

  Thijs v. Malsen 
ril Kevin v.d. Heijden 

18 april Annemie Gevers 
 v. Roosmalen 

  Jan de Vries 
Brian Nicolaesz 

  Pavlec Okhrinemko 
v. Oorschot 

Toelen 
  Noud Verhoeven 
20 april L. v.d. Oetelaar 

  Armin Ibrahimovic 
  Harm v. Schaaijk 

John Broks 
23 april Rob v. Doremalen 
  Leon Kivits 

 Kuis 
24 april Joep Hellings 
  Troy Kapteijns 

  Ferry Mathijsen 
26 april Vandi Mansaray 

. Geffen 
  Kenneth Havinga 

 
  Matthijs Lammers 
28 april Perry v. Grinsven 
30 april Patrick Groenendaal 
  Harm v. Oorschot 
  Jesse Smits 
  Rens Verhagen 
  Vincent de Vroomen 

 
 
   

PROFICIAT 
 

 
0
  Jelle Verhoeven 17 ap
0
  Mari Verhagen   Jo
0
04 april Mark v.d. Steen 19 april 
 
  Randy v. Wanrooij 
05 april Mw. V.d. Broek 

  Gijs 
  Henk 

 
  Remco v. Schijndel 
07 april P. v. Kasteren
 

21 april Jan Hellings 

08 april Berend Arts 
09 april Kri n m
 

22 april 

  Martijn Verhoeven 
10 april Jeroen Brus   Jan
 
 
  Dane v. Zandbeek 
11 april Roy Michels 

25 april Peter Groenendaal 

 
12 april Milan v. Gerwen 27 april Tim v
 
  Jan v. Weert   Lars v. Houtum
1
1
  Edwin Roozendaal 
 



 

 
Inschrijfformulieren liggen in de kantine bij Jan aan de bar. 

Of schrijf je in bij: 
Bart Schakenraad, tel. 06-22386254 

         Haico van Schaijk, tel. 073-5432207
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OPTIMAAL LEERKLIMAAT 

 
  
                                                  
EISEN waaraan elke training moet voldoen: 
                                
Samenvattend volgen hier puntsgewijs de eisen waaraan elke training zou moeten 
voldoen.  
Een training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld, een soort 
checklist dus. 
 
1. VOETBAL:  a) doelpunten maken / voorkomen. 
          b) opbouwen tot / samenwerken om. 
    c) doelgerichtheid. 
    d) snelle omschakeling balbezit/-verlies. 
                                               SPELEN OM TE WINNEN.                                   
  
2. VEEL HERHALINGEN:  
                          a) veel beurten   
    b) geen lange wachttijden. 
    c) goede planning,-organisatie. 
    d) voldoende ballen,-materaal. 
 
3. HOE IS DE GROEP: 
                                 a) de leeftijd. 
        b) vaardigheid. 
         c) beleving (prestatie-recreatie) 
                                         LET OP DE ARBEID-RUSTVERHOUDING. 
 
4. COACHING. Coaching is beïnvloeding van gedrag en prestaties. 
                            
                                 a) spelbedoeling verduidelijken. 
                                 b) laten leren door: ingrijpen-stopzetten-vragen stellen- 
                                               aanwijzigingen geven-voordoen-  
                                               voorbeeld geven-oplossingen aandragen. 
 
Elke trainer/coach kan uit dit summiere lijstje de kwaliteit van zijn trainingen 
beoordelen!  
 
DE VOLGORDE OM TOT SYSTEMATISCH TRAINEN TE KOMEN IS: 

Trainingsdoelen); Technische v                                  
en Mentale
 

                 anti’31 

 
 

 
 ( aardigheid-Tactisch inzicht-Conditionele         

 Weerbaarheid! 

                    
 

Sjef Weber, Techn.jeugdcoördinator Av
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
 
Naam       Dennis van der Heijden   
      
Leeftijd      28    
 
Woonplaats      Schijndel    
 
Antwoord op de vraag van Bart   - 
 
In het dagelijks leven     Stukadoor  
 

eElftal       5  elftal     

langs de lijn    

 

ballen met:  Dani  
- 

r z u mee aanda ht aa
 

ers/le  gaan. 

. 

oekomstplannen  gelukkig en gezond blijven.   

  

 - 

 
Positie       
 
Hoe lang voetbal je al?    22 jaar  
 
In het veld heb ik een hekel aan   de tegenstander 
 
Zou graag weer willen voet
Waarom:      

     
Waa o r c n besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ? aan de kantine  

      
Andere hobby’s?     tennissen   
 
Wat wil je tegen je train iders zeggen?  Zo door blijven
        
Maak me wakker voor Je kunt mij nergens wakker voor maken

    
Nooit meer      naar PSV. 
 
Met een miljoen ga ik     in ieder geval minder werken. 
    
T
     

oe ver ga je komen met je team bij de eerste 3.  H
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  

alpen krijgt ? b
 
Aan wie speel jij de balpen door?  Harold van Houtum 
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Dorpszeskamp 
aderbij ! 

p.  

e hebben er zin in ook weer dit jaar en daarom is de 
po bezig o  alles in kannen en 

e 

ETS VOOR JULLIE !!!!! 

 BOUWMANS TEL 5475943 OF 

E  DORPSZESKAMP SCHIJNDEL BELOOFT WEER EEN 

E SPELEN 
...... ……  E  ME DE 

  
 LEUKE DAG EN AVOND !! 

LIE DEELNAME  IS VOOR DIT 
NT VAN ONSCHATBA  WAARDE !!I 

Namens de organisatie                                      
 Noud Bouwmans en Jan Hellings 

komt snel n
 
Het is zo weer 23 mei, de dag van onze Dorpszeskam
 
W
organisatie in rap tem m
kruiken te krijgen.  
 
We kunnen echter (nog 5) teams gebruiken voor deelnam
aan deze altijd onvergetelijke dag. 
 
 

I
 

DGEEF JE DAN OP BIJ NOU
06- 51859657!! 
 
D
ENORME HAPPENING TE WORDEN !!! 
 
NET ALS DE VOORAFGAANDE 23 JAREN HEBBEN WE  

EER EEN GEWELDIG  AANBOD VAN LEUKW
OVERDAG ...... .. … N T  EEN SPETTEREN
PLAYBACKSHOW ’S AVOND STAAT DIT EVENEMENT
GARANT VOOR EEN
 
DUS GEEF JE OP, WANT JUL
EVENEME RE
 

 24



 

 25



 

BILJARTCLUB, EN NOG VIJF………. 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
Dinsdag 23 februari. 
 
De eerste partij van deze dinsdag werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Jos v. 
Heeswijk (75). 
Al snel in de wedstrijd wist Leo een mooie voorsprong op te bouwen en Jos moest 
alle zeilen bijzetten om in het spoor van Leo mee te gaan. Jos wist echter niet tot zijn 
noodzakelijke hoge serie te komen, waardoor zijn score te matig bleef om aanspraak 
te kunnen maken op een goed resultaat. Leo bleef erg sterk spelen en wist de partij 
in de 16e beurt uit te maken en behaalde hiermee ook weer 2 bonuspunten. Jos 
kwam niet verder dan 44 caramboles en een gemiddelde van 2.75. Leo behaalde 
met 36 caramboles 2.45. 
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (22) en Cor Mooy 
(28). Henk begon erg sterk en wist al snel een mooie voorsprong op te bouwen en 
Cor moest zich goed concentreren om in het spoor van Henk te kunnen blijven. Henk 
wist het sterke spel echter niet door te trekken en halverwege de partij ging het in 
eens niet meer zo gemakkelijk. Cor wist van deze inzinking te profiteren en kwam 
daardoor sterk terug. Hierdoor kregen we een spannend slot aan de partij, waarin 
beide spelers tot het laatste kans hadden om de overwinning te grijpen. Het was in 
de 24e beurt uiteindelijk toch Henk die als eerste zijn 22 caramboles vol wist te 
spelen. Cor miste hierna zijn nabeurt en bleef daarmee steken op 26 caramboles. 
Henk behaalde een gemiddelde van 0.92 Cor kwam uit op 1.08. 
 
Hierna speelden Adrie v. Liempd (40) en Gerrie Kastelijn (34) tegen elkaar. In deze 
wedstrijd was Gerrie duidelijk de bovenliggende partij; niet dat Gerrie erg goed 
speelde, maar Adrie wist in deze partij geen bal goed te raken. Hierdoor ontstond er 
een eenzijdige wedstrijd die in de 22e beurt verdiend door Gerrie werd gewonnen. 
Gerrie kwam uit op een gemiddelde van 1.54, Adrie die 22 caramboles produceerde 
kwam uit op precies 1. 
 
De volgende partij ging tussen Cor Geerts (40) en Jo v. Uden (36). Doordat beide 
spelers niet tot hun beste spel kwamen werd het een lange partij. Het was Cor die 
halverwege de wedstrijd enigszins afstand wist te nemen van Jo, die moeite bleef 
houden om te scoren. Cor besliste de partij tenslotte in de 26e beurt en kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van 1.54. Jo die niet verder kwam dan 28 
caramboles kwam uit op 1.07. 
 
In de partij tussen Bert v. Uden (38) en Mari Pennings (34) speelden de nummers 1 
en 2 van de competitie tegen elkaar. Mari kon als nummer 1 goede zaken doen als 
hij deze partij wist te winnen. Beide spelers begonnen erg sterk aan de wedstrijd en 
hielden elkaar lange tijd goed in evenwicht. Na 10 beurten stonden beide spelers nog 
gelijk. Hierna wist Mari echter een paar beurten niet tot scoren te komen en Bert 
maakte hier dankbaar gebruik van en wist een kleine voorsprong te nemen. Ook in 
zijn laatste beurten wist Mari zijn sterke spel geen vervolg te geven, waardoor Bert in 
de 15e beurt de overwinning wist te grijpen. Bert scoorde een gemiddelde van 2.53 
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en passee en 
emiddeld

toepassing. 
 zeer goed en wisten in korte tijd veel caramboles te 
e beste van de avond was echter Gerrie, die met zeer goed 

 

ning van wie de strijd zou gaan winnen vergoedde echter 

s 
 

 
h 

rt na die 14e beurt 

ken aan het slechte spel van Jos, maar speelde zelf een zeer 

n 

 deze 
pel komen. Beide spelers hielden elkaar op alle 

rde door de 2 bonuspunten Mari op de ranglijst. Mari kwam uit op e
e van 1.86. g

 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Gerrie Kastelijn (34) en Henk 
Kanters (22). De uitspraak ”lest best“ was voor deze partij zeker van 
Beide spelers speelden
produceren. Absoluut d
spel, en geen enkele poedel, de partij in slechts 10 beurten winnend wist af te 
sluiten. Gerrie behaalde hiermee een mooi gemiddelde van 3.4.Ook Henk behaalde
met 15 caramboles in 10 beurten een hoog gemiddelde van 1.50. 
 
Dinsdag 2 maart 
 
Als eerste stond de inhaalwedstrijd van Adrie v. Liempd (40) en Jo v. Uden (36) op 
het programma. 
Het werd een erg magere wedstrijd, waarin beide spelers moeite hadden om tot 
scoren te komen. De span
nog wat. Beide spelers gingen lange tijd gelijk op en het was snel duidelijk dat wie als 
eerste een voorsprong wist te nemen de winnaar zou worden. Liefst 28 beurten 
hadden beide spelers nodig en het was uiteindelijk Jo die als eerste zijn caramboles 
vol wist te maken. Adrie bleef in deze wedstrijd steken op 35 caramboles en kwam uit 
op een gemiddelde van 1.25. Jo kwam uit op 1.29. 
 
Hierna speelden Henk Kanters (24) en Bert v. Uden (40) tegen elkaar. Beide speler
zijn 2 caramboles gestegen en speelden de laatste tijd dus boven hun gemiddelden.
Ook in deze wedstrijd ging Bert weer goed van start en had na 14 beurten reeds 38
carambles. Ook Henk speelde zeker niet slecht maar hij kon het tempo van Bert toc
niet bijbenen. Toch wist Henk nog sterk terug te komen omdat Be
volledig terugviel en in 8 beurten slechts 1 caramboles wist te maken. Henk 
profiteerde hier goed van en wist de partij zelfs nog te winnen. Henk behaalde een 
gemiddelde van 1.09. Bert kwam uit op 1.77. 
 
De partij tussen Jos v. Heeswijk (70) en Jo v. Uden (36) werd een eenzijdige 
wedstrijd, waarin Jo goed profiteerde van de offday van Jos. Jo had echter zijn winst 
in deze partij niet te dan
gedegen wedstrijd, waardoor de winst hem volledig toekwam. Jos daarentegen 
speelde een van zijn zwakste wedstrijden van de afgelopen seizoenen en kwam da
ook niet verder dan 24 caramboles in 16 beurten en een gemiddelde van 1.50.  
Jo scoorde met 36 caramboles een mooi gemiddelde van 2.25. 
 
Hierna volgde de partij tussen Cor Mooy (28) en Adrie v.iempd (40). Ook in
wedstrijd kon Adrie niet in zijn s
fronten in evenwicht, waardoor Cor aan het langste eind wist te trekken. Cor besliste 
de wedstrijd in de 22e beurt en behaalde daarmee een gemiddelde van 1.27. Ook 
Adrie kwam niet verder dan 28 caramboles en kwam dus uit op eenzelfde 
gemiddelde. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Henk 
Kanters (24). Het werd niet alleen de laatste, maar ook de beste partij van de avond. 
Vooral Leo was er op gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Met goed spel 
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en een hoge serie van 11 wist hij al snel een flinke voorsprong op te bouwen. Hen
die zeker niet slecht sp

k, 
eelde, moest lijdzaam toezien hoe Leo steeds verder bij hem 

egliep en de partij in slechts 13 beurten wist af te ronden. Een schitterende 

s 

(28). Het werd 
oor beide spelers een goede partij, waarin lang onduidelijk was wie als overwinnaar 

en. Cor Geerts nam in het begin van de partij wel een mooie 
oorsprong, maar met een hoge serie van 11 wist Cor Mooy deze voorsprong weer 

ol te spelen. Hij deed dat in slechts 17 beurten en verdiende 
n 

ie misser werd gemaakt door 
drie, waardoor Bert met een serie van 5 definitief afstand wist te nemen. Bert wist 

 

eurten en kwam uit op een gemiddelde van 1.48. Jo die bleef steken op 31 

akken en met een 
uk 

coorde 3.35. 

w
prestatie van Leo, die door deze overwinning weer mee gaat doen om het 
kampioenschap. Leo behaalde een gemiddelde van 2.77. Henk die 14 carambole
maakte kwam uit op 1.08. 
 
Dinsdag 9 maart 
 
De eerste partij werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Cor Mooy 
v
uit de bus zou kom
v
weg te werken. Het was uiteindelijk toch Cor Geerts die als eerste zijn benodigde 
caramboles wist v
zodoende ook nog eens 2 bonuspunten. Cor Mooy kwam uit op 25 caramboles e
scoorde een gemiddelde van 1.35. Cor Geerts kwam uit op 2.35. 

De  volgende partij ging tussen Adie v. Liempd (40) en Bert v. Uden (40).Beide 
spelers hielden elkaar lang in evenwicht, waardoor zich een spannende wedstrijd 
ontwikkelde.  Na 3 kwart wedstrijd was de stand nog altijd in evenwicht en een 
misser kon op dat moment de wedstrijd beslissen. D
A
de partij in de 20e beurt naar zich toe te trekken en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 2. Adrie, die was blijven steken op 30 caramboles, kwam uit op 1.50 

Hierna speelden Gerrie Kastelijn (34) en Jo v. Uden (36) hun partij. Beide spelers 
kwamen op deze avond niet tot hun beste niveau, maar ook hier vergoedde de 
spanning veel. Tijdens de gehele partij was de score goed in evenwicht. Het was  
uiteindelijk toch Gerrie die als eerste zijn caramboles vol wist te maken en zodoende
met de overwinning aan de haal ging. Gerrie gebruikte voor zijn 34 caramboles 23 
b
caramboles kwam uit op 1.28. 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Mari 
Pennings (36). Jos, die gebrand was om weer eens een overwinning te behalen, 
begon de wedstrijd echter zeer slecht. Mari wist hier goed van te profiteren en liep al 
snel  weg bij Jos. Mari, die bij een overwinning met 2 bonuspunten de leiding in het 

inning af te klassement over kon nemen, leek regelrecht op een grote overw
tevenen. Jos wist zich halverwege de partij echter goed te herps

mooie serie van 22 wist hij niet alleen zijn achterstand in te lopen, maar ook de dr
op Marie zodanig op te voeren dat  hij onzeker werd en makkelijke ballen ging 
missen. Jammer voor Jos was het dat hij in zijn laatste beurten veel pech had en een 
paar onmogelijke ballen kreeg. Hierdoor kon Mari alsnog de overwinning grijpen, 
maar hij gebruikte net 1 beurt te veel om voor de bonuspunten in aanmerking te 
komen. Mari kwam uit op een gemiddelde van 1.80. Jos die uitkwam op 67 
aramboles sc
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Dinsdag 16 maart. 

Op deze dinsdag werden de volgende wedstrijden gespeeld. 

Als eerste speelden Leo v. Boxel (36) en Adrie v. Liempd (40) tegen elkaar. Leo, die
nog altijd meestrijdt om het kampioenschap, zou gebaat zijn met een goed resultaat. 

 

ij begon dan ook erg sterk en speelde goed geconcentreerd, waardoor hij in het 
trijd een kleine voorsprong op wist te bouwen. De laatste fase van 
 nu weer de moeilijkste te zijn. Adrie kwam met een mooie serie 

t 

 

 

 in de 
 

n 

beste spel niet gevonden krijgen. Geluk 
en 
an 

H
begin van de weds
e partij bleek ookd

van 11 weer dichterbij, waardoor Leo enigszins onzeker begon te spelen. Toch wis
hij aan zijn doelstelling te voldoen en won de wedstrijd binnen 20 beurten, waardoor 
hij 2 bonuspunten extra kon laten bijschrijven. Met 36 caramboles in 19 beurten 
kwam hij uit op 1.89. Adrie die 35 caramboles scoorde bleef met 1.84 dicht in de 
buurt. 

De partij tussen Gerrie Kastelijn (34) en Cor Mooy (28) vergde 1 beurt meer, waar-
door de bonus in deze partij net niet werd gehaald. De wedstrijd werd echter duidelijk 
gewonnen door Gerrie, die vanaf het begin van de partij de leiding nam en deze niet 
meer af wenste te staan. Cor kon in deze wedstrijd geen potten breken en bleef
steken op 22 caramboles en een gemiddelde van 1.10. Gerrie scoorde een 
gemiddelde van 1.70. 

De partij tussen Cor Geerts (40) en Bert v. Uden (40) werd een eenzijdige wedstrijd 
waarin beide spelers zeer matig begonnen. Vooral Bert kwam met 4 poedels op een
rij moeilijk uit de startblokken. Gelukkig voor hem wist Cor hier niet van te profiteren 
waardoor Bert zijn kansen op een zege wist te behouden. Lange tijd ging het gelijk 
op, totdat Bert in de 19e beurt met een serie van 13 een beslissende tussensprint 
wist te plaatsen. Cor moest hier het antwoord op schuldig blijven, waardoor Bert
21e beurt de partij in zijn voordeel kon beslissen. Bert scoorde 1.90, Cor kwam met
22 caramboles uit op 1.05. 

De laatste partij van de avond was de inhaalwedstrijd tussen Gerrie Kastelijn (34) e
Cor Geerts (40). Cor, die in deze wedstrijd revanche wou nemen voor zijn 
voorgaande partij, kon echter ook nu zijn 
voor hem was dat ook Gerrie maar moeilijk tot scoren kwam. Hierdoor ontstond e
lange partij, waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste eind zou ga
trekken. Het was uiteindelijk Cor die in de 29e beurt zijn 40 caramboles als eerste vol 
wist te spelen en zo de overwinning uit het vuur wist te slepen. Cor behaalde een 
gemiddelde van 1.38, Gerrie kwam met 30 caramboles uit op 1.03. 
 
 
Op de volgende bladzijde volgt de stand. 
 
 
 
 

 29



 

 30 

16-3-2010
STAND ESP L

Tussen-stand E R NT

B.v.UDEN. 21 4 ,39
C.GEERTS. 21 444 ,60
L.v.BOXEL. 20 396 ,29
G.KASTELEIJN 21 427 ,06
A.v.LIEMPD. 21 424 2 ,75
M.PENNINGS. 19 382 ,71
H.KANTERS. 20 427 ,83
J.v.HEESWIJK 20 375 0 ,33
C.MOOIJ. 21 429 4 ,88 9
J.v.UDEN. 20 389 5 ,94 10

EN NOG VIJF
L

 

AAT

1
2
3
4
5
6
7
8

STOT AANTAL P
GEM CARB

1,78 40
1,73 40
1,60 36
1,45 34
1,69 40
1,56 36
0,94 24
3,23 70
1,14 28
1,54 36

URT GEW VE

25 13 8
12 8
11 7
11 9
8 1
11 6
11 8
10 1
6 1
5 1

JART-COMPETITIE 2
LIBRE

L GEL PU

205
1 197
2 194

192
1 186
2 184
1 183

172
1 171

164

009 - 2010

CARB CARB
VOOR TEGEN B

757 605
767 679
632 651
619 719
715 688
596 652
401 727
1211 568
490 768
598 729

BI

G



 

 31

De helden van toen: Sjef van Houtum 
In de serie ‘De helden van toen’, brengen Bert van Uden en Miranda van 
Houtum een bezoekje aan oud-spelers van Avanti. Een blik terug in de tijd. Wim 
van Herpen beet het spits af. In dit nummer komt Sjef van Houtum uit Berlicum 
aan het woord. 
 

et is maar liefst zo’n zeventig 
jaar geleden dat Sjef van 
Houtum (85) als vijftienjarige 

knul zich aanmeldde bij S.V. Avanti 
’31. Hij moet diep graven in zijn 
herinneringen. Maar als er foto’s op 
tafel komen noemt hij de verschillende 
spelers één voor één op.  
Er is voor Sjef, ondanks dat hij er 
periodes tussenuit was, altijd maar één 
voetbalclub geweest en dat was zijn 
eigen Avanti. 
In 1946 moest de Schijndelaar gaan 
vechten in voormalig Nederlands-Indie. 
In januari 1950 ben ik terug naar 
Nederland gekomen en ook weer terug 
bij Avanti”, vertelt Sjef. “Daarna vertrok 
ik in 1960 voor mijn werk naar Bergen 
op Zoom, met de vaste overtuiging 
weer terug te komen. In negentig 
kwam ik weer terug en ben weer lid 
geworden. “Er is voor mij altijd maar 
één club geweest. Ik was lang een 
trouwe supporter en ging ook mee 
naar alle uitwedstrijden. Het is voor mij 

Avanti voor en achter en dan een hele 
tijd niets. Ik ben er van kleins af aan 
verliefd op geraakt.” 
Sjef was in het begin als voetballer 
actief bij de club, maar vervulde later 
ook functies in het bestuur en de 
elftalcommissie en was leider.  
“Toen ik begon had Avanti drie 
elftallen. Pupillen kenden ze toen nog 
niet. We voetbalden op een veld 
tegenover het café van Grad van 
Oorschot, naast Piet Kivits. Het veld 
werd vernietigd tijdens de bevrijding. 
De tanks stonden op het voetbalveld, 
er was niets van over. We zijn toen 
gaan voetballen bij Van den Oetelaar, 
vooraan in de Gasthuisstraat. In 1953 
begonnen we op het nieuwe veld. Wat 
waren we trots. Het nieuwe sportpark 
was heel wat, de kantine was van hout 
en we moesten ons wassen met koud 
water, maar vergeleken met wat we 
hadden was het echt een luxe.” 
Sjef betitelt het als een ‘mooie tijd’. “De 
ijscowagen stond aan het voetbalveld. 
Voor één cent kon je een ijsco krijgen 

H 

Avanti 1, derde 
klasse. Zondag 7 
juni 1959 met rechts 
Sjef als leider. 



 

van Kees Ven. Het is allemaal lang 
geleden….”, verzucht hij.  

elftal, zat in de elftalcommissi
mollen. “Het stikte op het Ava

Ongeveer drie jaar voetbalde Sjef in 
het eerste van Avanti. Hij herinnert zich 
nog iets van een kampioenschap in 
Haarsteeg. “Met paard en wagen 

 naar H

van de mollen”, vertelt hij. “Het h
veld was vroeger bos, met slootjes, dat 
heb je nog lang kunnen zien. Vooral in 
het tweede veld tegen de heuvelrug 

gingen we
pinksterda
heet maar we werden wel kampioen.”
Ook heeft hij nog een leuke anekdote 
over de tijd dat hij in het tweede elftal
speelde met ‘The van de Heuvel’ als
leider. “We moesten in Kerkdriel gaa
voetballen”, vertelt Sjef. “We gingen 
met de fiets van Schijndel naar 
Ballekum  (Berlicum) richting Kerkdriel. 
We kwamen aan de pont en moes
de pont over, maar ‘The van de 
Heuvel’ ging voor geen geld met de 
pont mee. Hij zei: ‘Ik blijf hier wel zitten 
tot jullie weer terug 
komen’. We 
hebben zonder 
leider de wedstrijd 
gepeeld.” 
Ook ging het er 
vroeger niet altijd 
‘vriendschappelijk’ 
aan toe. “In 
Liempde werd af 
en toe wel eens 
gevochten”, weet Sjef zich nog te 
herinneren. “En Zaltbommel was de 
slechtste plek waar we naar toe 

aan zaten er veel.” 
In de elftalcommissie had Sjef het niet 
altijd gemakkelijk. “Er was soms veel 
commentaar. Ik ben er een keer in e
jaarvergadering uitgestemd. Ik deugde
er niet voor. We maakten de 
opstellingen vaak waar Mies van 
Liempd werkte, bij de bakkerij va
van Liempd Mallens op de hoek 
Kerkstraat – Grote straat. Het jaar 
daarna werd ik er weer ingestemd
Sjef zat samen in het bestuur met 
meester Tibosch, Van Oss, Jan van 

Rozendaal en 
Harrie van Uden.
Sjef: “Toen 
meester Tibosch 
stopte als 
voorzitter kregen 
we allemaal een 
boekentas 
cadeau.” 
Sjef werkte 14 
jaar bij Jansen de 

Wit. “Ik heb er gewerkt tot aan het 
einde van de oorlog. Ik had er als 
breier in ploegen een redelijk salaris, 

aarsteeg, op tweede 
g. Het was bloed- en bloed- 

 

 
 
n 

ten 

moesten. Dat waren echt kwaaie 
mensen.” 
Op een dramatische wijze kwam een 
einde aan de voetbalcarrière van Sjef. 
“Ik heb slechte herinneringen aan het 
jaar 1951. We moesten voetballen 
tegen Groesbeek. Ik werd het 
ziekenhuis ingeschopt door mijn eigen 
broer. We liepen beiden naar binnen, 
een man van Groesbeek valt, hij 
springt er over heen en ik krijg een 
knie in mijn zij. Dat leverde me een 
gescheurde nier op. Ik heb vier of vijf 
weken in het ziekenhuis gelegen, was 
26 en heb nooit meer gevoetbald.” 
Wel was Sjef leider van het tweede 

e en ving 
ntiveld 

oofd-

met de achterkant tegen Van Helvoort 

en 
 

n Jan 

.” 

 

maar ik kon agent worden bij Singer. 
Achteraf sta ik er nog van te kijken dat 
ik dat toen gedurfd heb. Ik had een 
vrouw en kinderen. Ik kreeg in Den 
Bosch les in naaimachines en kon op 
twee plaatsen beginnen, in 
Hoensbroek en in Bergen op Zoom. 
Daar zat ook een winkel bij. Ik heb er 
goed de kost mee kunnen verdienen.” 
Sjef had het met zijn gezin goed naar 
zijn zin in de stad Bergen op Zoom. 
“Maar toen ik bijna 65 was wilden we 
er niet blijven wonen, midden in de 
stad, tegenover twee cafés. Iedere 
maandag moest je de voordeur 
schoonwassen.” 

“Ik heb slechte herinneringen 
aan de voetbalwedstrijd in 
Groesbeek. Ik ndde in het  
ziekenhuis met een 
gescheurde

 bela

 nier.” 
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ebben nog 
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dertig 

e 
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rasse 85-jarige nog 

stenrijk. 

In 1990 kwam het gezin Van Houtum
terug naar Schijndel. “We h
tien jaar in Schijndel gewoond en toen
is mijn vrouw overleden”, vertelt Sjef.  
Inmiddels woont de oud-Schijndelaar
bij zijn vriendin Bets in Berlicum en
niet meer zo vaak te vinden op het 
Avanti-veld. “Ik kijk graag voetballen en
pak dan in de rust een paar borreltjes. 
Maar ik ken er bijna niemand meer”, 
verklaart hij. 
Sjef en Bets gaan graag samen 
fietsen. “Het liefste ga ik met de fiets 
naar Schijndel. We hebben allebei ee
elektrische fiets. We fietsen wel 
tot vijfendertig kilometer. Wandelen is 

niet mijn liefhebberij.” Daarnaast is de 
‘Avanti-man’ regelmatig te vinden in d
Kajuit om een kaartje te leggen en doe
hij mee aan rikconcoursen. “En ik ga 
iedere donderdag biljarten, voorheen in
de Kajuit maar dat vond ik te druk. Nu
biljart ik hier in Berlicum.” Ook 
autorijden doet de k
steeds. Tot voor kort reed hij zelfs nog 
met de auto naar Duitsland. Het stel 
gaat graag op vakantie en bezocht 
onder andere Noorwegen (een cruise), 
de Canarische eilanden en Oo
“En Italië staat nog op het 
verlanglijstje”, laat Bets weten.  
 

Avanti 1, met tweede van  links (sta  Houtum als voetballer. and) Sjef van



 

PARAGAMES SCHIJNDEL 2010 
 
Stichting ParaGames Schijndel  organi it jaar voor de derde keer een  sportda
voor mensen met een beperking. De s  is bedoeld om mensen met een 
lichamelijke/geestelijke beperking of chronische zieken te laten sporten en zo kennis 
te laten maken met aangepast sporten of bewegen.  
 
Deze sportdag vindt plaats op zondag 16 mei 2010, op sportpark ”De Leemputten”
te Schijndel.  
Opening 9:45 uur. 
Sluiting  (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, t sportpark van v.v. Avanti’31.  
 
Voor meer informatie:  kijk op 

seert d g 
portdag

  

 op he

agame chijndel.nlwww.par ss  
 
 - Atletiek 
 - Darten 
 - Duiken 
 - Fietscross 
 - Fitness  in het zwembad 
 - Handbike  (officiële wedstrijd) 
 - Jeu de Boules 
 - Paardrijden  
 - Tafeltennis (officiële wedstrijd) 
 - Rolstoeltennis 
 - Zwemmen 
  
Ook zijn er diverse demonstraties van andere sporten: 
 
Showdown, Biljarten, Rolstoeldansen, Dansen, Duiken, Blokarten , 
G-Voetbal en Waterbasketbal. 
 
 
Hoe kan ik me opgeven? 
 
Door te mailen en/of te bellen naar een van de volgende adressen: 
 
Leo van Boxel  Riens van Raaij 
Narcishof 14 Houtstraat 12 
5482 MS te Schijndel 5482 MA te Schijndel 
telefoon: 073-5478906 telefoon: 06-22687709 
e-mail:leo.boxel@versatel.nl e-mail: riensvanraaij@versatel.nl 
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MANNEN .........  
 
 

1. Waarom zijn mannen 
als gambas?  

Alles is genietbaar 
behalve de kop.  

 

2. Waarom zijn mannen 
zoals dolfijnen?  

Men zegt dat ze intelligent zijn 
maar niemand kan het 

aantonen.  

3. Waarom zijn mannen 
zoals tandenborstels?  

Zonder steel zijn ze 
nutteloos.  

4. Waarom zijn mannen 
zoals een magnetron?  

Ze warmen op in 15 
seconden.  

 

5. Waarom kan een man niet 
tegelijk knap en intelligent 

zijn?  
Omdat hij dan een vrouw is. 

6. Waarom zijn batterijen 
beter dan mannen?  

Omdat ze dan tenminste 
een positieve kant hebben. 

 
7. Wat gebeurt er als 

een man tot zijn navel 
in het water staat?  

Dat gaat zijn verstand te 
boven. 

8. Waarom zijn mannen 
zoals de letter Q?  

Een grote nul met een klein 
staartje.  

9. Wat is het verschil 
tussen een man en een 

kop koffie?  
Geen. Ze werken allebei op 

de zenuwen.  

10. Een man is als een 
video : Vooruit, 

achteruit, vooruit, 
achteruit, stop, eject.  

11. Waarom is 
mannenverstand meer 

waard dan 
vrouwenverstand?  

Omdat het zeldzamer is.  

12. Hoe noem je een 
goed uitziende, 

intelligente en gevoelige 
man?  

Een gerucht.   

 
13. Waarom trouwen 
mannen het liefst met 

een maagd?  
Ze kunnen niet tegen 

kritiek.  

14. Wat moet een vrouw 
eerst uittrekken om haar 
man in bed te krijgen?  
De stekker van de TV.  

15. Waarom bestaan 
mannen.  

Vibrators kunnen geen 
gras maaien!  

16. Wat wil je tijdens 
goed seks nooit 

horen?  
'Schat, ik ben thuis!' 

 
17. Waarom hebben zoveel 

mannen een bierbuik?  
Zo heeft die werkloze dwerg 
tenminste een dak boven het 

hoofd. 

18. Hoe zou de wereld 
eruit zien zonder 

mannen?  
Vol gelukkige, dikke 

vrouwen.  
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puzzel 


