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VAN DE VOORZITTER 

 
 
Het carnaval is weer achter de rug. Een mooi feest voor de liefhebbers, ook bij 
Avanti. 
De zaterdagmiddag in de kantine was wederom een ware happening, en de 
carnavalsmaandag was ook weer een zeer geslaagde dag. 
Nu de feestneuzen weer opgeborgen zijn, is het weer tijd voor de realiteit van de 
dag. 
 
Ons eerste elftal moet alle zeilen bijzetten om zich te handhaven in de 2e klasse.  
Met de inzet en het vertoonde spel van de laatste weken moet dit zeker haalbaar zijn 
met de steun van de gehele vereniging. 
Onze supportersvereniging heeft onlangs hier al een goede aanzet gegeven om 
onze pupillen op zondagmiddag uit te nodigen om ons eerste elftal aan te moedigen 
en deze jeugdleden te verrassen met een attentie. 
 
Ook bij onze jeugdafdeling hebben onze B-1 en D-1 het moeilijk en zullen de 
komende wedstrijden vol aan de bak moeten om zich in de hoofdklasse te kunnen 
handhaven. 
 
Er zijn natuurlijk ook elftallen die zich de komende wedstrijden op gaan maken voor 
de titelstrijd. 
Avanti 3, Avanti 5, Avanti 7, Avanti 8 en Avanti 11 zijn op dit moment allemaal 
serieuze titelkandidaten. 
Straks aan het einde van de rit zal pas blijken of er daadwerkelijk ook een kampioen-
schap zal worden binnen gehaald. 
Alle teams veel succes toegewenst de komende wedstrijden, 
 
Het wedstrijdsecretariaat ondergaat op dit moment een grondige opknapbeurt. 
Zo kunnen we over een paar weken weer gebruik  maken van een mooi en 
representatief wedstrijdsecretariaat. 
 
We gaan een zeer drukke periode tegemoet de komende maanden, zoals de vele 
toernooien die gaan komen, de uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs 
op 13 mei, de Paragames op 15 mei, Avanti Dames 40, de Dorpszeskamp, Dukes 
Trophy en Avanti 80. 
Nogmaals alle teams en commissies heel veel succes toegewenst voor deze drukke 
en soms zeer hectische tijd. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
Thema van de maand maart 
 
Het zwaarste gedeelte van de competitie begint; 
NU, nu, nu, nu!!!!!!! 
 
 
KNVB Bekertoernooi 
 
Helaas is op zaterdag 12 maart Avanti E1 in de kwartfinale uitgeschakeld in het 
KNVB Bekertoernooi. Erg jammer, maar toch knap dat Avanti E1 zover in het 
bekertoernooi is gekomen! 
 
 
Carnavalszaterdag 
 
Op carnavalszaterdag is voor alle E- en F-pupillen en hun broertjes en zusjes een 
Piratentocht georganiseerd. Voor de D-pupillen was er een onderlinge wedstrijd in 
carnavalskleding! Na deze activiteiten mochten we genieten van de knutselkunsten 
van clown Eugenio.  
Wij danken alle kinderen voor hun deelname en gezelligheid! Ook alle leiding/ouders 
die deze ochtend hebben geholpen natuurlijk hartstikke bedankt! 
Verder willen we de Club van 100 bedanken voor hun financiële bijdrage aan deze 
activiteiten!! 
 
 
Spelerspassen bij doordeweekse uitwedstrijden 
 
Aan alle leiders/trainers het verzoek om bij doordeweekse uitwedstrijden de 
spelerspassen op zaterdag mee te nemen, zoals besproken tijdens de 
jeugdkaderbijeenkomst. Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog 
niemand aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken. 
 
 
Sponsor Avanti F-mini’s 
 
Op zaterdag 26 februari hebben de mini’s van Avanti hun nieuwe shirts in 
ontvangst genomen. De nieuwe sponsor is Jasper Groenendaal Timmerwerken! 
Wij willen Jasper hartelijk danken voor deze sportieve geste!!! 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Wilt u ook graag uw verslag op de website van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan uw verslag in een wordbestand naar estherverhoeven@versatel.nl.  
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Esther zal dit vervolgens op de site plaatsen (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag 
een verslag insturen dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de 
wedstrijd bijgewoond hebben. 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn bekend, voor de volledigheid nogmaals de data 
van onze thuistoernooien: 
 

- Zaterdag 14 mei   F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Vrijdagavond 20 mei  lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 21 mei   D-toernooi en C-toernooi 
- Zaterdag 28 en  

zondag 29 mei   Duke’s Trophy 
 

De data voor de uittoernooien zullen in de volgende Avantikrant worden bekend 
gemaakt. 
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Tijdens de wedstrijd Avanti –BMC was ik, Emiel van Heesch, pupil van de week. Ik 
had even moeten wachten door al het slechte weer maar nu was het zover. Avanti 
moest tegen BMC. Het was een hele mooie wedstrijd. Het was 3-1 geworden.  De 
keeper van Avanti vond ik heel erg goed. En de andere spelers natuurlijk ook!  
Er waren twee gele kaarten gevallen en één rode. Avanti had één van die gele maar 
ook de rode. Dus speelden ze 10 tegen 11. Maar toch hadden ze gewonnen. Héél 
knap. 
In de kantine vond ik het heel gezellig. Ik mocht boven op de tafel staan! Ik ben super 
verwend. Daarom wil ik iedereen bedanken. En wil ik het team ook nog heel veel 
succes wensen.  
Groetjes Emiel   
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pupil van de Week” Emiel van Heesch samen met de “Man of The Match” 
                                                          Stef Smits 
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        sv Avanti’31 – Reusel Sport 
 
Ik vond het erg leuk op zondag. Ik was wel een beetje verlegen maar iedereen was 
erg aardig voor me. 
En dit was de leukste dag die er was. 
Bedankt voor alle dingen die ik heb gehad. De bal vond ik het aller leukste kado! 
Ook vond ik het leuk om bij de trainers en reserve spelers op de bank te zitten en zo 
naar de wedstrijd te kunnen kijken. 
Vond de ontvangst in de kleedkamer erg leuk. De jongens waren ook daar heel lief. 
Op tafel lopen vond ik best spannend maar wel grappig. 
  
Bedankt en  de groetjes van Jason Tuunter E1 
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1931  ‐  2011 

8o jaar 

“ Lucky Jump “ 
 

Loterij ten bate van 80 jarig bestaan s.v. Avanti ‘31 
 

Op 9 juli 2011 zal als afsluiting van de festiviteiten in verband met het 80-jarig 
bestaan van onze vereniging een bijzondere loterij worden gehouden:   
                                                “Lucky Jump“. 
 
De bedoeling is dat het hoofdveld verdeeld wordt in genummerde vakken van één 
vierkante meter, waarbij een parachutist zal bepalen op welke (lot)nummers  de 
prijzen zullen vallen. Deze parachutist zal opstijgen in een luchtballon en boven 
Sportpark De Molenheide worden gedropt.                                                                                         
Voorafgaande aan de sprong zullen alle nummers middels een computer door elkaar 
gehusseld worden, zodat iedere deelnemer gelijke kansen heeft. 
De hoofdprijs valt in het vak waar de parachutist zal landen, de overige prijzen vallen 
in de direct aangrenzende vakken. 
Om de loten aan de man te brengen, wordt een vriendelijk beroep gedaan op alle  
A- en B juniorenelftallen, de senioren en de dames, om mee te helpen met de 
verkoop van deze loten. De boekjes zullen binnenkort bij deze elftallen worden 
uitgedeeld.                               
De prijs van een lot bedraagt € 2,- en als hoofdprijzen zijn te winnen een reischeque 
van € 750,- een 82 inch LCD TV en een complete tuinset. Verder zijn er nog diverse 
andere waardevolle prijzen te winnen. 
Verdere informatie volgt via jullie leiders/trainers. 
S.V. Avanti ’31 en de Commissie Avanti 80 rekenen op  jullie aller medewerking  ! !
        
De opbrengst van deze loterij zal geheel ten goede komen aan de festiviteiten die 
rond dit jubileumfeest én het 40-jarig bestaan van onze damesafdeling worden 
gehouden : 
- 2 juni  Hemelvaartsdag,  Zeskamp voor onze jongste leden  (D-E-F- pupillen). 
- 1 juni  Jubileumwedstrijd  Avanti 1 tegen oud FC Den Bosch (afscheid John  

           van Nielen) én Jubileumwedstrijd  Dames.  
- 4 juni  Feestavond  met als thema:   ALLEMACHTIG 80 ! ! 

 
“Commissie Avanti 80”                                                                                                           
Jan Hellings, Gerard van Houtum  en Henny de Jong 
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Zo net voor de jaarwisseling zijn we op de fiets door de vrieskou op bezoek geweest 
bij een jongeman die meer dan gemiddeld kon voetballen. Geboren en getogen in de 
Michiel de Ruyterstraat te Schijndel. Hij is een tijdje bij Avanti weggeweest om bij de 
jeugd van FC Den Bosch te gaan voetballen. Inmiddels staat hij alweer een tijdje zijn 
mannetje in het 1e elftal van onze club. We hebben een aangenaam gesprek gehad 
met: 
 

                    
                      THIJS KETELAARS 
 
              
Thijs is 25 jaar en woont samen met Hanneke van Heeswijk, dochter van Gerard van 
Heeswijk  die in het verleden ook bij Avanti heeft gevoetbald. Verder is Marietje van 
Houtum de oma van Hanneke, zodat duidelijk was dat Thijs in een Avantifamilie 
terecht was gekomen. Thijs heeft een broer, Bart, die enkele jaren geleden is gestopt 
bij Avanti. Zijn vader Toon heeft ook gevoetbald, maar niet lang. Toen hij bij de C-
junioren voetbalde moest hij al stoppen in verband met slechte knieën.       
 
Thijs heeft een HBO-opleiding gevolgd in ’s-Hertogenbosch en werkt momenteel als 
consultant bij een wervingsselectie bureau. Thijs bemiddelt voor het midden en hoger 
kader voor mensen die van baan willen veranderen. 
 
Toen Thijs 5 jaar was wilde hij dolgraag gaan voetballen.  
“Ik mocht nog geen wedstrijden voetballen; daar was ik te jong voor. Ik heb daarna 
wel in de standaardelftallen gespeeld. Mijn leeftijdgenoten waren Ron van Heeswijk, 
Werner van Weert, Pambu, Ton Schel en Gerwin van Alebeek. Bij de F1 ben ik 
kampioen geworden, maar daarna niet meer. Als ik mezelf moet omschrijven als 
voetballer, dan denk ik dat ik geen individualist ben, maar een teamspeler. Ik zal 
altijd in het belang van het elftal spelen. Ik ben een controlerende middenvelder en 
ben functioneel technisch.” 
 
Erg lang heeft Thijs niet bij de jeugd van Avanti gevoetbald vertelde hij: 
“In het laatste jaar van de D pupillen speelde ik met Ron van Heeswijk  in de selectie 
van de Meierij. Hierdoor kwam je wat meer in beeld bij de B.V.O.’s in de regio.   
FC Den Bosch wilde mij hebben en ik ben daar toen gaan voetballen. Ik kon ook 
naar TOP, maar FC Den Bosch sprak mij meer aan. En verder kon ik mijn studie bij 
Den Bosch beter combineren dan bij TOP Oss. Werner van Weert is in die tijd naar 
TOP Oss gegaan.  
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De eerste jaren was alles goed geregeld bij Den Bosch en werd ik opgehaald met 
een busje van de club. Ik trainde 4 maal in de week en op zaterdag speelde ik de 
competitie. Op het Elde College werd niet moeilijk gedaan dat ik vaak eerder weg 
moest in verband met trainingen. Ik moest dat uiteraard wel compenseren met 
thuisstudie. Al met al een drukke tijd.” 
Zijn carrière binnen de jeugd bij Den Bosch verliep voorspoedig. 
“Ik heb in de C1, B1 en A1 gevoetbald. Er zijn er niet veel die echt zijn doorgebroken 
bij FC Den Bosch. Koen van der Laak is een paar jaar ouder dan ik en die heeft een 
leuke carrière gemaakt na Den Bosch. Ik heb ook gevoetbald met Jordan Peters. Hij 
is 2 jaar jonger dan ik en speelde wel eens mee in de A1 toen ik daar in stond. Een 
geweldig talent die op dit moment aanvoerder is van het eerste van FC Den Bosch. 
In die tijd voetbalden er jongens bij FC Den Bosch vanuit Rotterdam en Amsterdam 
met maar één doel: profvoetballer worden. Velen vielen af omdat ze het niet meer op 
konden brengen.” 
 
Thijs heeft verschillende trainers gehad bij Den Bosch. 
“In de C1 werd ik getraind door Chris van den Dungen. De B1 werd door Maik 
Lahwijk getraind. Dat is de beste trainer die ik heb gehad bij Den Bosch. De A1 
stond onder de hoede van Wim van der Horst. Met de A1 werden we kampioen en 
we kwamen toen in de Shell eredivisie terecht. Ik heb dat jaar o.a. tegen Ajax 
gespeeld met o.a. Babel, Emmanuelson en Vertonghen. Dat was echte top. We 
wonnen dat jaar niet veel en we degradeerden dat seizoen dan ook kansloos.” 
Na de junioren kwam dan de overstap naar de selectie van FC Den Bosch. Een 
moeilijke stap?? 
“Het was best moeilijk. Je krijgt dan 1 à 2  seizoenen om je te bewijzen om in het 
eerste te komen. Ik heb één seizoen in het 2e elftal gevoetbald met Jan van Grinsven 
als trainer. Ik heb het eerste niet gehaald en dan is betaald voetbal keihard. Dan mag 
je vertrekken en nemen ze afscheid van je. Ik zag het uiteraard wel aankomen, maar 
ik was toch teleurgesteld. Ik had immers veel in mezelf geïnvesteerd. Terugkijkend 
kan ik nu wel zeggen dat het de moeite waard is geweest. Niet iedereen kan zeggen 
dat hij bij FC Den Bosch heeft gevoetbald tot aan het eerste elftal. En als mens 
ontwikkel je je natuurlijk ook.” 
 
We vroegen ons af of de topamateurclubs daarna in de rij stonden voor hem. 
“Ik heb destijds met Schijndel gesproken, maar ik verwachtte daar niet veel aan 
spelen toe te komen. Uiteindelijk ben ik naar Oss 20, een 1e klasser, gegaan. Ik 
speelde daar wel, maar was veel geblesseerd. Ik heb de helft van het seizoen door 
blessures niet mee kunnen doen. Oss 20  is een leuke club. Ik moest daar drie keer 
in de week trainen en kon dat op een gegeven moment niet meer opbrengen. De 
keuze was toen snel gevallen op mijn oude club Avanti. In het eerste seizoen was 
Tiny Verhoeven trainer bij Avanti. Ik kwam in het eerste en kende natuurlijk veel 
jongens. Dat maakte dat ik me snel weer “thuis”voelde. Ik heb niet vaak gespeeld in 
mijn eerste seizoen. Ik kreeg last van mijn hamstrings. Het vorig seizoen heb ik wel 
weer vaker meegedaan. Als ik het verschil moet aangeven tussen voetballen bij Den 
Bosch en Avanti, denk ik dat je bij Den Bosch tussen alleen maar goede voetballers 
staat. Ik ben een teamspeler en dan is het tussen dat soort voetballers makkelijker 
voetballen dan in een elftal van een lager niveau, met alle respect natuurlijk. En 
verder is de motivatie en gedrevenheid van een BVO natuurlijk groter, maar dat lijkt 
me logisch. ” 
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Zijn huidige trainer is John van Nielen, een oud speler van FC Den Bosch. Ziet hij in 
de trainingen van John ook iets terug van wat hij bij Den Bosch heeft geleerd? 
“Ja zeker. Je kunt zien dat John bij Den Bosch heeft gevoetbald. Hij heeft soort-
gelijke oefeningen als ik bij Den Bosch heb gehad. Over de nieuwe trainer voor het 
nieuwe seizoen Hans van Es kan ik weinig zeggen. Even afwachten, maar ik weet 
dat hij wel een duidelijke spelopvatting heeft en die spreekt mij wel aan. 
 
Het zaalvoetbal was voor Thijs ook een grote hobby. 
“Ik heb met o.a. Ruud Cromsigt en Rens Verhagen gezaalvoetbald bij BMS. We 
hadden een goed elftal. Inmiddels ben ik gestopt in de zaal, omdat ik voelde dat het 
niet goed was voor mijn spieren.”  
 
Zijn vriendin Hanneke vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van 
Thijs. 
De goede zijn volgens haar dat Thijs sociaal is en fanatiek (ook in zijn werk) en 
gedreven. Hij is zachtaardig in de goede zin van het woord. Hij is eerlijk en ze weet 
precies wat ze aan hem heeft. 
De slechte eigenschap is dat hij niet tegen verlies kan. En dat kan ook bij een 
eenvoudig kaartspelletje zijn. De vader van Thijs en zijn broer Bart zijn van hetzelfde 
kaliber, volgens Hanneke, dus worden er in huize Ketelaars weinig spelletjes 
gedaan. 
 
Hierna legden we Thijs nog wat vragen voor: 
 
Waar erger je je aan     Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland  ??????? 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  Kinderpornozaak 
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Voetbalprimeur 
 
Auto        Ford Fiësta 
 
Beste trainer       Louis van Gaal 
 
Stad        New York 
 
Jeugdidool       Bergkamp 
 
Moeilijkste beslissing ooit     Weggaan bij Avanti 
 
Makkelijkste beslissing     Terug naar Avanti 
 
Onderschatte voetballer     ???? 
 
Overschatte voetballer     ????? 
 
Hoogtepunt       HBO diploma gehaald terwijl ik 
        voetbalde bij FC Den Bosch 
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Dieptepunt       Opa’s en oma’s verloren 
 
Politieke voorkeur      PVDA 
 
Tijdschriften       V.I. 
 
Televisie       Sportprogramma,s 
 
Beste muziek      Veelzijdig, o.a. Racoon 
 
Beste film       Pulp Fiction, Blues Brothers 
 
Beste boek       Heineken 
 
Eten        Wokken 
  
Drank        Pilske 
 
Acteur/actrice      Johnny Depp en Cameron Diaz 
 
Vakantie       Amerika 
 
Met wie zou je graag een avondje stappen  Met vrienden 
 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant en 
welke totaal niet       Alles behalve paardrijden  
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de eredivisie FC Twente en Theo Janssen 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus    René van der Gijp 
 
 
Thijs, bedankt voor je medewerking aan dit Sportret en we hopen dat je 
gevrijwaard blijft van vervelende blessures! 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN APRIL 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
01 april Jan v. Esch 
  Jelle Verhoeven  
02 april Frans v. Rozendaal 
  Mari Verhagen 
  Twan Burg 
03 april Majid El Hajoui 
04 april Mark v.d. Steen 
  Jason Tuunter 
05 april v.d. Broek 
  Remco v. Schijndel 
  Rico Sanders 
07 april Vinnie Schuurmans 
  v. Kasteren 
08 april Berend Arts 
09 april Kristian Oerlemans 
  Karlijn Verhagen 
  Martijn Verhoeven 
10 april Jeroen Brus 
  Haico v. Schayk 
  Guy de Leeuw 
  Dane v. Zandbeek 
11 april Roy Michels 
  Tom Schellekens 
12 april Dirk Pennings 
  Jan v. Weert 
  Milan v. Gerwen 
13 april Herman v. Oorschot 
14 april Mathajan 
  Raveendranathan 
  Marcel Welte 
15 april Edwin Roozendaal 
  Hans Verhagen  
  Mark v.d. Bulk 
16 april Jurgen Rijkers 
  Michael Grieorjane 
  Jan v. Kasteren 
  Thijs v. Malsen 
  Niels Boersma 

  Bashir Mahamud 
17 april Kevin v.d. Heyden 
  Ruan v. Doremalen 
18 april Jo v. Roosmalen 
  Jan de Vries 
  Annemie Gevers-Smits 
  Stijn Koopman 
19  april  Brian Nicolaesz 
  Henk Toelen 
  Pavlec Okhrimemko 
  Arnold Verhoeven 
  Jordy Beekmans 
  Gijs v. Oorschot 
20 april Jochem v. Boxtel 
21 april Harm v. Schaaijk 
  Jan Hellings 
  Armin Ibrahimovic 
22 april John Broks 
23 april Jan Kuis 
  Leon Kivits 
24 april Troy Kapteijns 
  Joep Hellings 
25 april Peter Groenendaal 
26 april Vandi Mansaray 
27 april Tim v. Geffen 
  Lars v. Houtum 
  Matthijs Lammers 
28 april Perry v. Grinsven 
29 april Thijs v. Helvoort 
  Wilco v.d. Sangen 
30 april Jesse Smits 
  Patrick Groenendaal 
  Harm v. Oorschot 
  Rens Verhagen 
  Vincent de Vroomen 

 



 

GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
  
 
Naam       Renzo Brus 
      
Leeftijd      17   
 
Woonplaats      Eerde 
 
In het dagelijks leven     Scholier   
 
Elftal        A1 
 
Positie       Verdedigende Middenvelder 
 
Hoe lang voetbal je al?    11 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Slechte scheidsrechters 
 
Zou graag willen voetballen met   Xavi, omdat hij zo goed is. 
Waarom:       
        
Waar zou meer aandacht aan besteed   
moeten worden bij Avanti’31 ?   Communicatie   
         
Andere hobby’s?     Met vrienden omgaan 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Ga zo door 
        
Maak me wakker voor    Belangrijke dingen, anders laat mij maar 
       liggen    
 
Nooit meer      Degraderen 
 
Met een miljoen ga ik     Genieten 
    
Toekomstplannen     Nog geen idee 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Middenmoot 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven:      Als je dit seizoen nog 3x de nul houdt, zal 
       ik er ‘s over na gaan denken Steff 
      
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt?      Wanneer doe je je voetbalschoenen weer  
       aan in plaats van je klompen? 
     
Aan wie speel jij de balpen door?   Jordi Heestermans 
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NIEUWE SPONSOR AVANTI 8 
 

Avanti’31 8 heeft met Café-Zaal ‘t Zuid een nieuwe shirt-sponsor.  
 
Het dit seizoen zo succesvol spelend 8e elftal van Avanti’31 heeft in Café-Zaal ’t Zuid 
een nieuwe shirtsponsor gevonden.  
Peter en Anja van Café-Zaal ’t Zuid kwamen afgelopen zondag zelf naar het Avanti-
terrein om de spelers de nieuwe tenues te overhandigen.  
Het 8e liet er vervolgens geen gras over groeien. Tegen Erp 8 werd met 5-2 de 11e 
overwinning in 12 wedstrijden van dit seizoen geboekt.  
 

 
 
Op de foto spelers en begeleiding van het 8e met Peter en Anja. 
 
Bestuur, spelers en leiders willen Peter en Anja van “t Zuid hartelijk danken voor hun 
gulle bijdrage. Waar einde van het seizoen het kampioenschap gevierd gaat worden 
(als het inderdaad zo ver komt) zal iedereen wel duidelijk zijn.  
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Supportersvereniging 
 

MAART: ACTIE MAAND!!! 
 

Word nu lid en  
ontvang gratis een  

Avanti-paraplu of shawl. 
 

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

Ja, ik word lid van de 
“supportersvereniging 

SV Avanti’31” 
Hierbij machtig ik de ”supportersvereniging SV Avanti’31” jaarlijks de  
contributie van €15.00 (zegge vijftien euro) te innen ten laste van  
bank-girorekening:………………………………….  
 

NAAM:…………………………………………………………………...  

ADRES:…………………………………………………………………...  

POSTCODE……………………..WOONPLAATS…………………….  

 

HANDTEKENING………………………………..DATUM…………….. 

 
Lever dit formulier in bij één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar 
supportersvereniging@avanti31.nl  
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es keikspel is voetballe egt nie mer zo es ut gewist is Tinus! 
Wa gu allemaol ziet op dun televiesie is nie niks. Mekaar skuppe, slaon en noem mar 
op. Es gu kon heure wa zu allemaol tege mukaor zinne op ut velt, dan ging du nooit 
mer naor ut voetballe keike. Eigluk zu du skeids un miekrofoontje bei zig moete 
hebbe, dan kon iedereen heure wa zu tege hum zinne.  
Da is nie mis Klaas, ik wit dur alles van, ik ha ok veul jaore es skeids op du velde 
gelope. 
Vruuger werde nie gestraft dur teeveebilde. Er kon toen wel geprotesteert worre en 
dan werde dur een spesiale kommissie geheurt en die din dan straffe of nie.  
 
Waarde nog naor ons uurste weze keike Tinus? Ikke wel, ik denk da zu ut nog zwoor 
zullen kreige. Du drie puntjes zen binne en daor gi ut tenslotte um.  
Ik ha ok geheurt Klaas da er speulers in du slektie wille stoppe en lager gaon 
voetballe.  
Ik hoop van nie Tinus. 
Ik ha enkele speulers van du slektie gesproke, Klaas, en die tweifelde nog. Ik daogt 
es wei twidde klassen bleive da er veul deurgaon.   
Laate wu hope Tinus, ut voetballe is tog egt nie zo slegt.. 
 
 
 
 
      Klaas en Tinus 
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LEDENMUTATIES 
 
 
 
 
 

NIEUWE LEDEN 
 
NVDS62Y Abdirizaak Abukar 1-07-04 
NVGQ79L Jay Dissel 16-07-00 
MCZB63I Faith Voets 26-08-97 
NVJT75J Yassine Zbayri 10-07-05 
BYCT92K Michael vd Heijden 10-03-85 
BXWC53J Johan vd Spank 3-12-83 
 
 
 
 
OUD LEDEN 
 
MFSQ433 Tim Schevers 6-12-98 
NSHF503 Matthew Dielemans 16-11-02 
FNGT657 Roel vd Heijden 1-07-78 
FHSY01O Ronny Keetels 26-11-80 
BXWC35F Dhr. van Alebeek 26-08-84 
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De helden van toen: Wim van Bokhoven 
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, Sjef van Houtum, Martin van Heeswijk en Bert van der Plas 
kwamen eerder aan het woord. In dit nummer vertelt Wim van Bokhoven (76) 
over zijn ervaringen met de Boschwegse voetbalclub Avanti ’31. 
 

en gemoedelijke club, een echte 
vriendenclub. Maar ook een club 
die het financieel heel moeilijk 
had. Dat is wat Wim van 

Bokhoven zich herinnert van de 
Boschwegse voetbalclub S.V. Avanti. 
“Maar dat is zeker niet nadelig geweest 
voor de vreugde”, vertelt hij thuis aan 
tafel. Het Avanti-bezoek verrast hem 
maar niettemin worden we gastvrij 
ontvangen. “Ik heb de afspraak per 
ongeluk volgende maand in mijn 
agenda gezet”, zegt Van Bokhoven 
met een lach. “En het kistje met foto’s 
van vroeger kunnen we nergens 
vinden.” 
Verder is zijn geheugen nog prima in 
orde. “Ja, alle namen kan ik me niet 
meer precies herinneren”, meldt hij. 
Heel raar is dat niet. Het is ook al zo’n 
65 jaar geleden dat Van Bokhoven zich 
aanmeldde bij de Boschwegse 
voetbalclub. “Eigenlijk was bij ons thuis 
alles op voetbalclub Schijndel gericht”, 
vertelt hij. “We woonden aan de 
Meijgraaf maar mijn twee oudere 
broers voetbalden allebei bij Schijndel.” 
Bij de familie Van Bokhoven hadden ze 
vijf kinderen, drie jongens en twee 
meisjes. “Ik was de jongste”, aldus de 
Schijndelaar.  

E 

 
Door zijn vriendjes kwam hij bij Avanti 
terecht. In de ‘Beentjeshoek’ hadden 
de jongens min of meer een eigen 
elftal. De Beentjeshoek is een 
spotnaam voor de Schutsboom en 
Meijgraaf, vroeger een volksbuurt waar 
mensen woonden die zo arm waren 
dat ze geen vlees konden kopen maar  
 

het moesten doen met beentjes, 
botjes. Men zegt ook wel dat met 
‘beentjes’ wordt bedoeld het ras 
aardappelen met die naam. Van 
Bokhoven weet zich nog wel wat 
jongens uit de buurt te herinneren. 
“Wim van Herpen, Bert d’n dikke (van 
der Heijden), Adrie Smits speelden 
mee en Jos Smits was keeper”, vertelt 
hij. 
 
Het voetbal kwam volgens Van 
Bokhoven bij Avanti geleidelijk van de 
grond. “We hebben nog getraind bij de 
Kis, ’t Kishuukske, achter Piet 
Vervoort. Het was de eerste jaren een 
arme bedoeling.” 
Om wat geld voor Avanti bij elkaar te 
krijgen werden diverse acties 
gehouden. Van Bokhoven vertelt over 
de luciferdozenactie en de haasactie 
(Help Avanti Aan Shirts). “Op de 
luciferdoosjes stonden foto’s van het 
eerste elftal. Het was een serie van 
zestien. Die kon je sparen.” Uit een 
oud clubblad blijkt dat de luciferdoosjes 
voor een klein bedrag overal verspreid 
werden. De financiële middelen om de 
drukkosten te kunnen betalen werden 



 

geleend van beschermheer Jan 
Schellekens.  
Rond zijn achttiende ging Van 
Bokhoven van de jeugd naar de 
senioren. “Ik kwam in het tweede 
terecht. Rond mijn 21ste ging ik naar 
het eerste. De meeste waren een jaar 
of tien ouder. Ik ben destijds goed 
opgevangen. Het was een 
gemoedelijke sfeer.” 
Dertien jaar speelde Van Bokhoven in 
het eerste elftal van Avanti ’31. “Ik kon 
nog wel mee maar merkte dat de 
jongere en oudere spelers uit elkaar 
groeiden. Ik was een ‘winnaarstype’. 
Een deel van het elftal vond winnen of 
verliezen minder belangrijk als ze maar 
lekker gevoetbald hadden.” 
 
Van Bokhoven beschrijft zichzelf als 
een technisch redelijke voetballer, een 
speler die een opdracht uitvoerde, 
altijd verdedigend. 
“Met Wim van 
Herpen kon ik 
blindelings 
voetballen. Ik kon 
met mijn lengte van 
1.83 meter ook vrij 
goed koppen.” 
De oud-speler van 
Avanti hoort nog wel 
eens terug dat hij 
een harde voetballer 
was. Hij nuanceert dat: “Ik had wel een 
bepaalde mentaliteit en ging inderdaad 
niet opzij. Maar ik heb altijd veel 
respect gehad voor de benen van de 
tegenstander. De dag na de wedstrijd 
moesten we allebei weer werken. Met 
hard spelen is niets mis als het maar 
fair is en om de bal gaat.” 
Als voetballer kreeg Van Bokhoven 
nooit een waarschuwing. Wel als 
aanvoerder. “We waren het niet eens 
met de selectiekeuze van Wimke 
Klaassen. Hij had een van onze betere 
spelers gepasseerd omdat die zich niet  
 
had gedragen zoals het hoorde. We 

moesten tegen OJC Rosmalen en 
verloren met 6-2. Lenaart van Uden, 
een echte Avanti-man, noemde ons 
kwajongens. We hadden de indruk 
gewekt dat we vanwege de onenigheid 
niet ons best hadden gedaan. Ik werd 
als aanvoerder disciplinair geschorst.” 
De uitwedstrijd er na tegen RKJVV ben 
ik wel gaan kijken.” 
 
Tijdens de voetbalcarrière van Van 
Bokhoven kwamen aardig wat trainers 

voorbij. Hij noemt er 
een aantal: “Bossong, 
ex-voetballer van de 
Zwaluw uit Vught  - hij 
kwam steeds met zijn 
fiets vanuit Vught naar 
Schijndel en trainde 
veel op conditie -  Piet 
van der Sluis (speelde 
bij het Nederlands 
elftal), Berend 
Scholten, Frans van der 

Eijnd, Vos, Klaassen en Van Merwijk.” 
Twee keer in zijn carrière werd Van 
Bokhoven kampioen, in 1957 en 1959. 
In 1957 promoveerde het elftal niet. 
Tijdens de promotiewedstrijden ging 
het mis. 
Het waren mooie tijden volgens Van 
Bokhoven. “We speelden mee in 
bovenste regionen. Wat me ook nog is 
bijgebleven is dat er in mijn tijd een 
elftalcommissie bestond. Dat gaf een 
hoop gestoei. Er werd gedreigd met 
woorden over wie er wel en wie niet in 
een team hoorde. Op het hoogtepunt 
werden we opgetrommeld en moesten 
we naar de Aloysiusschool. Meester 

Ik vind het 
bewonderenswaardig hoeveel 
tijd en energie de vrijwilligers 

en het bestuur in de 
vereniging steken. Avanti blijft 

voor mij wel een vereniging 
die in mijn hart zit.
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Tibosch hield dan een preek. Dit kwam 
niet ieder seizoen voor, maar het 
gebeurde. Het motto van Tibosch was: 
‘door de sport tot beter mens’. Tibosch 
had natuurlijk liever dat Avanti won dan 
de tegenstander, maar als er sportief 
gevoetbald was, was zijn doelstelling 
bereikt. Tibosch was een man om nooit 
te vergeten.”  
Financieel was het bij Avanti volgens 
Van Bokhoven altijd passen en meten. 
“Dat hebben ze altijd geweldig goed 
opgelost.” 
 
Als leuke anekdote weet hij zich nog te 
herinneren dat ze wel eens een 
bezoek brachten aan de bierbrouwerij 
van Bavaria in Lieshout. “We kregen er 
bier met broodjes kaas. Omdat het nog 
te vroeg was om naar huis te gaan, 
ging het uitstapje verder via Grave 
naar Nijmegen. Daar kwamen we voor 
onze begrippen in een chique hotel 
terecht. We maakten gebruik van de 
toiletten. Daar hingen glazen potten 
aan de wand met vloeibare zeep. Wij 
dachten dat het een soort brillantine 
was en smeerden het in ons haar. 
Toen we er nog wat water op deden 
begon het zijn best te schuimen…” 
 
Van Bokhoven haalde ook een 
trainersdiploma. “Ik werkte bij Philips. 
Op een gegeven moment werkte ik 
meer buiten Eindhoven dan in 
Eindhoven. In het begin was nog wel 
een oplossing te bedenken. Om in 
conditie te blijven trainde ik onder 
andere mee bij VVH’16 in Heerlen. Op 
een gegeven moment kon ik dat niet 
meer opbrengen. Ik ben nog wel een 
paar jaar jeugdtrainer geweest bij 
Margriet in Oss.” 
Van Bokhoven kreeg onregelmatige 
werktijden en zat voor zijn werk vaak in 
Drachten of Groningen. In 1978 
verhuisde hij met zijn gezin naar 
Alkmaar.  
“Daar hebben we zes jaar gewoond. 
De band met Avanti werd verbroken. Ik 

had nog wel wat met voetballen. Onze 
zoon Peter voetbalde bij Jong Holland. 
Ik ging mee als begeleiding.” 
In 1984 kwam het gezin Van Bokhoven 
weer naar Schijndel. “Mijn vrouw was 
blij dat we weer naar Brabant gingen. 
In 1991 kon ik gebruik maken van een 
regeling en ging vervroegd met 
pensioen.” 
 
Vol trots spreekt hij over zijn drie 
kinderen, Peter, Loes en Irene en vier 
kleinkinderen, twee jongens en twee 
meisjes. “Loes is huisarts en geeft les 
op de universiteit in Maastricht. Irene 
werkt bij de GGD en Peter bij een 
baggerbedrijf. Hij moet regelmatig naar 
het buitenland, bijvoorbeeld Dubai of 
Singapore, en krijgt daar dan een 
onderkomen. Een mooie gelegenheid 
voor ons om hem daar te bezoeken.” 
 
In zijn vrije tijd golft de oud-voetballer 
nog. “In Sint-Oedenrode, twee keer in 
de week. Ik golf al een kleine twintig 
jaar. Maar ik begin er steeds meer 
problemen mee te krijgen. Golf vergt 
souplesse en discipline. Mijn 
gezondheid gaat achteruit. Ik heb last 
van trillingen in armen en benen. Ook 
bridgen lukt helaas niet meer. Ik kan 
de kaarten niet goed vasthouden en 
een plankje, daar begin ik niet aan.” 
Lopen en fietsen gaat gelukkig nog 
wel. 
 
Bij Avanti komt Van Bokhoven niet 
meer. “Een reünie lijkt me wel leuk. 
Maar verder ken ik er nu niemand. Het 
voetbalwereldje is ook heel anders dan 
in onze tijd. Ik vind het bewonderens-
waardig hoeveel tijd en energie de 
vrijwilligers en het bestuur in de 
vereniging steken. Avanti blijft voor mij 
wel een vereniging die in mijn hart zit.” 
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STANDENLIJST DARTS 
 
 
 
 

     

                     
Koppel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Stand 

  4    Champions 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 0 3      41 30
  3    Lieroo 4 2 0 4 2 4 4 1 4 4 4 0 4      37 34
  6    Bertjes Dart Arena 4 4 4 4 4 4 4 4 4          36 5 
  7    CaWi 0 2 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4       36 31
  5    Vinger vlug 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4         33 20
  1    De Skerpes 4 4 2 4 1 1 0 2 0 2 4        24 34
  8    Pintejagers 3 4 0 4 4 0 4 4           23 19
  9    Sep & Herbie 4 2 0 4 1 4 2 4           21 25
  2    De Meijerij 1 1 0 1 3 0 2 1 3 1 3 1 0      17 51
 10   Fanclub Pietertje 2 2 4 0 0 2 1 2 1 1         15 37
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 
 
 

 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag  22 februari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (47) en Jos v. 
Heeswijk (65). Bert begon ondanks het missen van de opstoot erg sterk aan de partij 
en nam met enkele mooie series al snel een voorsprong. Jos, die enkele keren pech 
had, moest flink werken om enigszins in het spoor van Bert te kunnen blijven. Na een 
goed begin zakte Bert wat terug, waardoor Jos zich nog enigszins kon herstellen. Het 
was echter niet genoeg om alsnog de zege binnen te halen, omdat Bert in de 19e 
beurt de partij uit wist te maken. Jos kon in de nastoot nog wat terugdoen, maar dat 
was niet voldoende voor de overwinning. Bert scoorde een gemiddelde van 2.47, Jos 
kwam met 52 caramboles uit op 2.74.  
 
De volgende partij werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Leo v. Boxel (34).Beide 
spelers begonnen niet erg sterk aan de wedstrijd, waarin in het begin maar mager 
gescoord werd. Het geluk lachte Leo dit keer wel toe toen hij na een gelukkige 
carambole maar liefst een serie van 10 wist te produceren. Cor kon deze avond 
proberen wat hij wilde, het lukte niet om in zijn vertrouwde spel te komen. Pech en 
onbegrijpelijke missers bij Cor droegen er aan bij dat Leo een steeds grotere 
voorsprong kon nemen. Zonder nog in de problemen te komen wist Leo de partij in 
de 17e beurt winnend af te sluiten. Hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde van 
precies 2. Cor die niet verder kwam dan 18 caramboles kwam slechts tot 1.05. 
 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Jo.v.Uden (34) en Cor Mooy (30). 
In deze partij, waarin maar matig werd gescoord, was het lang onduidelijk wie er met 
de winst aan de haal zou gaan. Om beurten namen beide spelers de leiding, om die 
even snel weer te verliezen. Het werd daardoor een lange partij, die pas in de 30e 
beurt werd beslist. Het was Jo die als eerste zijn 34 caramboles vol wist te maken en 
omdat Cor in de nastoot zijn 2 benodigde caramboles niet wist te maken, kon Jo er 
weer een overwinning bij schrijven. Jo kwam uit op een gemiddelde van 1.13, Cor 
scoorde met 28 caramboles 0.93. 
 
De laatste partij van de avond ging tussen Henk Kanters (26) en Mari Pennings (32). 
Ook in deze wedstrijd werd er maar minimaal gescoord. Beide spelers hadden 
moeite om het ritme te vinden. Henk, die nog goed was begonnen, slaagde er niet in 
om dat vast te houden. Hierdoor kon Mari, ondanks zijn mindere spel, toch op een 
overwinning blijven hopen. Aan het einde van de wedstrijd wist Henk de spanning 
weer terug te brengen door een mooie serie van 7 te produceren. Helaas was dat 
voor Henk tevens zijn laatste wapenfeit en hij moest toezien hoe Mari de wedstrijd in 
de 31e beurt alsnog uit maakte. Henk, die op 24 caramboles bleef steken, scoorde 
een gemiddelde van 0.77. Mari kwam uit op 1.03. 
 
 
 
 



 

Dinsdag 1 maart. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (47) en Mari 
Pennings (32). Bert wist al snel in de wedstrijd een voorsprong op te bouwen, 
geholpen door een slechte start van Mari, die in zijn eerste beurten maar moeilijk tot 
scoren kon komen. Bert daarentegen speelde erg constant en liep daardoor steeds 
verder weg van Mari. Bert liet in de gehele partij slechts 1 poedel noteren en wist de 
wedstrijd in de 18e beurt winnend af te sluiten. Mari, die halverwege de partij een 
kleine opleving had, kon niet verder komen dan 23 caramboles en behaalde een 
gemiddelde van 1.28. Bert kwam uit op 2.61 en behaalde daarmee ook nog eens 2 
bonuspunten. 
 
De volgende wedstrijd ging tussen Cor Geerts (42) en Jos v Heeswijk (65). Beide 
spelers kenden een moeilijke start waarin weinig gescoord werd. Het was Jos die 
zich als eerste wist te herstellen en met een serie van 14 een gaatje wist te slaan. 
Het moet gezegd worden dat Cor wel erg veel pech had met ballen die telkens net 
achterom of net mis gingen. De tussensprint die Jos halverwege de wedstrijd wist te 
plaatsen leek hem regelrecht naar een overwinning met bonus te voeren, maar 
helaas voor Jos was het slot van de partij net niet goed genoeg om dat te 
verwezenlijken. Nu won hij de wedstrijd in 20 beurten met een gemiddelde van 3.25 
en komt daarmee stevig aan de leiding voor het kampioenschap. Cor moest deze 
avond genoegen nemen met een matige score van 29 caramboles en een 
gemiddelde van 1.45. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (26) en Jo v. Uden 
(34). Henk liet in deze wedstrijd zien dat hij op de weg terug is. Beide spelers hielden 
elkaar tijdens de gehele partij goed in evenwicht en lange tijd was het onduidelijk wie 
er als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Het was uiteindelijk toch Henk die 
aan het langste eind wist te trekken en met de overwinning aan de haal ging. In de 
28e beurt maakte Henk zijn 26 caramboles vol en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 0.92. Jo behaalde 1 carambole meer en kwam uit op 0.96. 
 
 
Dinsdag 15 maart. 
 
Na een week zonder biljart i.v.m. carnaval werd op deze avond de draad weer 
opgepakt. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (34) en Cor Mooy (30). Het werd 
een goede partij, waarin beide spelers boven hun gemiddelden uit kwamen. Lange 
tijd was het onduidelijk wie er aan het langste eind zou gaan trekken, omdat beide 
spelers elkaar mooi in evenwicht hielden. Het was uiteindelijk Cor die als eerste de 
finish wist te bereiken. Hij deed dat in de 15e beurt met een gemiddelde van 2 en 
verdiende daarmee ook nog eens 2 bonuspunten. Leo die 26 caramboles maakte 
kwam uit op 1.73. 
 
Ook de tweede partij tussen Henk Kanters (26) en Bert v Alebeek (47) was van een 
hoog niveau. Henk, die goed begon, moest toch toezien hoe Bert in sneltreinvaart bij 
hem wegliep. Met enkele series van 7 en een van 11 stoomde Bert vooruit en wist de 
partij in slechts 10 beurten winnend af te sluiten. Henk, die zijn goede start geen 
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vervolg kon geven, bleef op 9 caramboles steken. Bert, die ook de bonus binnen 
haalde, behaalde een gemiddelde van 4.70. Henk kwam uit op 0.90. 
 
Ook in de derde partij kwam Henk weer aan de tafel. Nu speelde hij zijn 
inhaalwedstrijd tegen Bert v. Uden (42). In deze partij ging Henk als een speer weg 
en had na 3 beurten al de helft van zijn te maken caramboles geproduceerd. Bert 
daarentegen ging erg slecht van start en had geluk dat de motor bij Henk na zijn 
sterke begin begon te haperen. Hierdoor kon hij zich terugknokken in de partij zodat 
het toch nog een echte wedstrijd werd. Toch wist Henk de wedstrijd nog winnend af 
te sluiten door in de 26e beurt de laatste carambole te maken. Henk scoorde een 
gemiddelde van 0.96, Bert kwam met 41 caramboles uit op 1.52. 
 
De vierde partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Mari Pennings 
(32). Ook deze partij werd spannend omdat beide spelers elkaar goed in evenwicht 
hielden. Zonder grote series te maken speelden beide spelers een redelijke partij. 
Het was uiteindelijk de gelukkigste die de wedstrijd zou gaan winnen en dat was in 
dit geval Mari, die enkele geluksballen nodig had om Cor definitief op de knieën te 
krijgen. Dat gebeurde in de 22e beurt, waardoor de gemiddelden uitkwamen op 1.68 
voor Cor (37 car.) en 1.45 voor Mari. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (34) en Bert v. Uden 
(42). Net als in zijn eerdere partij ging Bert ook nu weer slecht van start met 3 
poedels op een rij. Hierdoor kon Jo een kleine voorsprong nemen en hij wist deze 
voorsprong tot het einde van de partij te behouden. Bert, die bepaald geen geluk had 
deze wedstrijd, moest toezien hoe de kampioenskansen langzaamaan aan het 
verdwijnen zijn. Jo kwam in deze wedstrijd, die 27 beurten duurde, uit op een 
gemiddelde van 1.25, Bert behaalde met 35 carambole 1.29. 
 
 
Hieronder volgt nog de standenlijst. 
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15-3-2011
STAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 21 1298 579 400 14 7 212,08 3,25 65 1
B.v.UDEN. 19 765 623 428 11 7 1 185,19 1,79 42 2
C.GEERTS. 20 718 659 397 9 11 178,52 1,81 42 3
C.MOOIJ. 19 467 664 374 8 9 2 176,40 1,25 30 4
H.KANTERS. 20 421 717 437 7 11 2 172,60 0,96 26 5
M.PENNINGS. 19 501 707 387 10 8 1 162,90 1,29 32 6
L.v.BOXEL. 19 538 672 355 8 10 1 162,53 1,52 34 7
J.v.UDEN. 19 525 697 389 8 11 162,38 1,35 34 8
A.v.LIEMPD. 8 266 275 160 2 6 70,50 1,66 38 9
B.v.ALEBEEK. 6 274 180 101 4 1 1 68,30 2,71 47 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE
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DANKBETUIGING 

 

 

 

 

Bedankt: 

 

PLUS Eijkemans 

SPAR Jan Heeren 

ATTENT Jan Hellings Boskant 

Vanderlande Veghel 
 
 

Voor het beschikbaar stellen van de grandioze prijzen tijdens de Carnaval ! 

 

 

Jan van Kasteren 
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DORPSZESKAMP 
 
 
 
 
 
De dorpszeskamp Schijndel, die dit jaar wederom op eerste Pinksterdag 
12 juni plaats vindt, kan nog enkele teams plaatsen. 
 
Men moet wel snel zijn, want op maandag 28 maart a.s. is de captains-
avond gepland in de kantine van S.V. Avanti.  
Aanvang is 20.30 uur. 
 
Voor informatie en inschrijving kan men contact opnemen met Jan 
Hellings,  tel. 06-13258514. 
 
Kosten van deelname zijn € 50,-- per ploeg. 
 
 
Thema dit jaar is: “UITVINDINGEN”.  
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Puzzel  
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