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VAN DE VOORZITTER 
 
 
De wintermaanden hebben we gelukkig weer achter de rug, zodat alle teams van onze 
vereniging eindelijk weer wekelijks hun wedstrijden kunnen spelen. 
De winterstop leek wel eeuwig te duren, maar hopelijk laten de weergoden ons niet meer in de 
steek en zijn er tot en met het eerste weekeinde in juni wekelijks activiteiten op ons sportpark. 
 
Ons eerste elftal is zeer goed uit deze winterstop gekomen, met leuk en attractief voetbal met 
natuurlijk de nodige punten, spelen we bovenin mee. 
Avanti 2 en ons hoogste jeugdelftal A-1 hebben het daarentegen moeilijk. Zij zullen alle zeilen bij 
moeten zetten om uit de onderste regionen weg te komen. Het seizoen is nog lang en er zijn 
hiervoor nog voldoende mogelijkheden. 
Natuurlijk zijn er ook teams die gaan voor het hoogste, namelijk de titel op het eind van het 
seizoen. Bij de senioren voeren het 3e, 8e, 11e en Dames 1 de ranglijst aan en bij onze 
jeugdafdeling zijn C-2, D-2, E-3 en F-5 de teams die er op dit moment goed voor staan. 
De prijzen worden pas aan het eind van het seizoen verdeeld, maar vanaf deze plaats wil ik al 
deze en natuurlijk ook de andere teams heel veel succes toewensen voor de komende 
wedstrijden. 
 
Op 14 maart j.l. was er een ingelaste Algemene Ledenvergadering, waarin Astrid van Heeswijk, 
onze huidige jeugdvoorzitster, werd gekozen tot nieuw bestuurslid van sv Avanti’31. 
Astrid vult de plaats in het bestuur op die onlangs is vrijgekomen door het plotselinge overlijden 
van Kees Portegijs. Astrid zal zich natuurlijk bezig gaan houden met de functie Jeugd.  
 
Onze TC, bestaande uit Stefan Kastelijn, Bert van de Moosdijk en Vincent de Vroomen, is op dit 
moment druk bezig met de voorbereidingen rondom de selectie voor het seizoen 2012 – 2013. 
Ook heeft Vincent de Vroomen de opdracht van het bestuur aanvaard om een nieuwe TC op 
gaan te zetten, die overkoepelend zal zijn voor de gehele vereniging. 
 
Verder is er een commissie gevormd die zich de komende periode gaat bezig houden met het 
schrijven van een nieuw beleidsplan. In een volgende Avanti-krant zal deze commissie een 
toelichting geven op hun werkzaamheden. 
 
Onze kantine is onlangs voorzien van een nieuwe beamer met een groot scherm. Ook zal er 
binnenkort een verbouwing plaats vinden in de keuken van onze kantine. 
Iedereen heeft inmiddels onze prachtig opgeknapte tribune kunnen aanschouwen. Kleine 
aanvullingen volgen nog, zoals het Avanti logo in de dug-outs en onder de geluidscabine. We 
kunnen gerust stellen dat we met deze tribune dankzij onze Supportersvereniging, OPA- ploeg 
en Mark der Kinderen weer jaren VOORUIT kunnen. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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NOTULEN EXTRA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 14 MAART 2012 

 
1. Opening door de voorzitter. 

Jack Brus opent de vergadering met de mededeling dat zich hebben afgemeld: Frans v. 
Rozendaal, Gerard van Houtum, Jan Tolk, Jan van Houtum, Rien de Laat, Roy van 
Heertum, Harrie Leerintveld, Marcel Verhoeven, Geert van Heeswijk. 
Aanwezig volgens de presentielijst zijn 26 stemgerechtigde leden. 
De vergadering is bijeen in verband met de noodzakelijke verkiezing van een nieuw 
bestuurslid als opvolger van Kees Portegijs, die enkele weken geleden overleden is. 
Allereerst vraagt de voorzitter om één minuut stilte ter nagedachtenis aan Kees. 

 
2. Mededelingen uit het Bestuur 

Jack geeft een nadere toelichting op de verkiezing van vanavond. Na het overlijden van 
Kees heeft het bestuur intern een aantal taken opnieuw moeten verdelen. Daarbij kwam 
naar voren dat er eigenlijk dringend behoefte was aan een vaste vertegenwoordiger van de 
JeugdCie. Na overleg met Astrid van Heeswijk, de voorzitter van de JeugdCie heeft Astrid 
aangegeven die plaats in het bestuur te willen innemen. Het bestuur draagt Astrid dan ook 
nu voor. Er zijn binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten naar voren gekomen.  

 
3. Benoeming stemcommissie 

De stemcommissie voor vanavond bestaat uit Henk Broks en Wim vd Boogaard. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Vooraf was de mogelijkheid geboden om schriftelijk te stemmen. Van die mogelijkheid 
hebben 6 leden gebruik gemaakt. In totaal zijn 32 stemmen uitgebracht, alle stemmen zijn 
geldig. 32 leden hebben gekozen voor benoeming van Astrid van Heeswijk; er waren geen 
tegenstemmen. Astrid is daarmee gekozen en wordt door Jack uitgenodigd achter de 
bestuurstafel plaats te nemen.  
Jack geeft aan dat het Bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering, die is op 19 maart, 
de nieuwe taakverdeling zal bekrachtigen. Die taakverdeling wordt dan als volgt. 
 
Jack Brus    : Voorzitter 
Fons Heestermans  : Penningmeester 
Ton Zandbergen   : Secretaris en PR 
Ben vd Mosselaer  :Vice-voorzitter en Interne Communicatie, Website 
Will de Laat : Kantine, Accommodatie, wedstrijdmaterialen en 

  kledingsponsoring, 2e penningmeester 
Bert vd Moosdijk   : Commerciële zaken/Sponsoring, 2e secretaris, TC 
John van Boxmeer  : Wedstrijdsecretaris en LERC 
John Kools   : Financiële ondersteuning 
Wil Welvaarts   : Zeskamp, Externe Communicatie/PR, Beleidsplan, Website 
Astrid van Heeswijk : Jeugdzaken 
 

5 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en biedt alle 
aanwezigen nog een drankje aan. 
 
Ton Zandbergen, Secretaris 
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HANS VAN ES 
HOOFDTRAINER S.V. AVANTI ‘31 

 
 
Ruim een half jaar is Hans van Es nu hoofdtrainer bij onze vereniging. Hoog tijd om eens wat 
meer te weten te komen over Hans. De vraag is, of dat wel echt nodig is; de meeste mensen 
kennen Hans natuurlijk! 
 
Veel mensen weten wie Hans van Es is. Maar veel mensen ook niet. Wanneer ben je 
begonnen als trainer? 
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik gestart, nog tijdens mijn periode als actief voetballer, als trainer 
bij de jeugd van deze vereniging. Eerst de D-Pupillen, vervolgens de C-Junioren en uiteindelijk 
trainer van het vaandelteam bij de jeugd, de A1. Een zeer succesvolle lichting, waar we zelfs 
bijna de landelijke 2e divisie mee bereikt hebben. 
 
Wat ben je na Avanti ’31 gaan doen als trainer? 
Ik ben op 2 fronten actief als trainer. Allereerst als jeugdtrainer bij FC Den Bosch (C onder 14) 
en daarnaast als hoofdtrainer bij diverse verenigingen in deze regio. Als hoofdtrainer ben ik 
gestart bij Essche Boys, vervolgens Heeswijk, de afgelopen 2 seizoenen Nulandia en sinds dit 
jaar terug op het oude nest als hoofdtrainer van Avanti ’31. 
 
Waarom terug bij Avanti ’31? 
Dat is toch al een paar jaar een droom van me. Al lang heb ik de wens om als hoofdtrainer van 
deze mooie vereniging te mogen fungeren. Ik was dan ook zeer verheugd toen eind 2010 
bestuur en technische commissie voor mij besloten hebben als nieuwe hoofdtrainer met ingang 
van dit seizoen. Terug op het oude nest voelt heerlijk! 
 
Wat is je opgevallen bij Avanti ’31? 
De club heeft nog altijd de sfeer van een paar jaar geleden, toen ik voor het laatst hier actief 
was. Veel vrijwilligers, goed georganiseerd, ambitieus en een warme uitstraling. Wat dat betreft 
is er niet veel veranderd! 
 
Wat zijn de technische ambities? 
Veel spelers zijn gestopt, lager of elders gaan voetballen. Van een elftal spelers (!) is een jaar 
geleden afscheid genomen. En daar bovenop kwam ook nog eens de teleurstellende degradatie 
van het vaandelteam naar de 3e klasse. Werk aan de winkel dus. Een echte uitdaging en die ga 
ik graag aan! 
 
We willen heel snel het verloren terrein terugwinnen. En dat is niet gemakkelijk. We willen dat 
doen met zoveel mogelijk eigen jongens, spelers uit Schijndel. Dat is en blijft de kracht van onze 
club en dat moet ook zo blijven. Keihard zullen we er samen aan moeten werken om onze 
Schijndelse jeugd klaar te stomen voor het prestatieve voetbal bij Avanti ’31. De basis hiervan 
ligt bij onze jeugdafdeling. Met elkaar moeten we alles op alles zetten om een zo soepel 
mogelijke doorstroming van de jeugdselectieteams naar de A-selectie te verwezenlijken. 
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Wat zijn tot nu toe het resultaten? 
We zijn met een nieuwe groep (veel nieuwe spelers en kaderleden) op de goede weg. Het 
eerste elftal is aan een uitstekende reeks bezig. Met de 4-1 overwinning van zondag 18 maart 
op Berghem Sport staan we in verliespunten zelfs bovenaan in deze 2e periode. Het zou 
prachtig zijn, als we dit seizoen al mogen deelnemen aan de nacompetitie.  
 
Het 2e elftal is aan een moeizaam seizoen bezig. We wisten ook dat dit kon gebeuren. Na een 
goede start in de eerste helft van de competitie kent dit zeer jonge team nu een sportieve 
terugval. Met elkaar moeten we proberen om het tij te doen keren. Doelstelling is, en dat geldt 
natuurlijk ook voor de A1 bij de jeugd, om ons in deze klasse te handhaven. 
 
Wat wil je nog kwijt, Hans? 
Ik hoop, dat onze trouwe en fanatieke supporters ons blijven steunen. We hebben die steun 
hard nodig en het helpt ons ook tijdens de moeilijke periodes in wedstrijden. 
 
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en sportieve successen toe! Ik zie u graag bij de 
volgende (jeugd)wedstrijden! 
 
 
Hans van Es 
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WAS- EN REISKOSTENVERGOEDING  
SEIZOEN 2011-2012 

 
 
Vanaf 1 april 2012 zullen de declaratieformulieren voor was- en reiskosten in het 
wedstrijdsecretariaat liggen. 
Houd ook de website in de gaten, want daar komen ze binnenkort op te staan. 
 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de formulieren uiterlijk 15 juni 
2012 in het bezit zijn van de penningmeester. 
Formulieren die later ingeleverd worden kunnen niet meer in behandeling worden 
genomen i.v.m. de afsluiting van het boekjaar. 
Noteer deze datum dus vast in je agenda. 
 
Voor vragen kun je terecht bij de penningmeester: penningmeester@avanti31.nl 
 
 
 
Fons Heestermans 
penningmeester 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
 
Thema van de maand maart 
 
Voetbal is moeilijk, dus houdt het simpel!!! 
 
 
KNVB Bekertoernooi 
 
Op woensdagavond 4 april a.s. spelen Avanti E1 en Avanti D1 een wedstrijd voor het KNVB 
Bekertoernooi. Beide teams heel veel succes! 
 
 
Kennismakingsmiddag (‘Open Dag’) 
 
Op woensdagmiddag 11 april a.s. organiseert de jeugdafdeling een kennismakingsmiddag 
(‘open dag’) voor jongens & meisjes van 4 t/m 10 jaar die graag kennis wil maken met 
voetbal & Avanti. Meer informatie binnenkort via de website. 
 
 
Spelerspassen seizoen 2012/2013 
 
In de komende weken zullen een aantal jeugdspelers/-speelsters een verzoek ontvangen voor 
het inleveren van een pasfoto i.v.m. het verlopen van de huidige spelerspas. Tevens 
ontvangen de komende weken alle E-pupillen die volgend jaar uitkomen in de D-categorie 
een brief met formulier met het verzoek dit vóór 15 april 2012 in te leveren. Wanneer we het 
formulier + pasfoto tijdig ontvangen, kunnen we garanderen dat de spelerspas met ingang van 
het nieuwe seizoen aanwezig is. 
 
 
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 jeugdkader-
bijeenkomst. Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog niemand aanwezig is om 
de spelerspassen uit te reiken. 
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Spooktocht 
 
Op vrijdagavond 16 maart is er voor alle C-junioren een spooktocht georganiseerd. Alle 
spoken, begeleiding & kantine bedankt voor de hulp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn bekend, voor de volledigheid nogmaals de data van onze 
thuistoernooien: 
 

- Zaterdag 12 mei   D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag) 
- Vrijdagavond 18 mei   lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 19 mei   F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Zaterdag 2 en zondag 3 juni  Duke’s Trophy 

 
De data voor de uittoernooien zullen in de volgende Avantikrant en via de website bekend 
worden gemaakt. 
 

 
Wedstrijdverslagen 
 
Wil je ook graag jouw verslag op de website van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan je verslag in een Word-bestand naar website@avanti31.nl. 
Het verslag zal vervolgens op de site worden geplaatst (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag 
een verslag insturen dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de wedstrijd hebben 
bijgewoond. 
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Doe mee en meld je aan voor de 
jeugdzeskamp 2012 !! 

     
 

info en aanmelden, kijk op 
www.avanti-jeugdzeskamp.nl 

 
 
 

Iedereen kan gratis meedoen! 
(dus ook als je geen lid bent van Avanti)  

 

Aanmelden vóór 16 april! 
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Ha bikkel, 
 
Ben jij die stoere jongen of meid die samen met je vrienden en/of vriendinnen de strijd 
aan wil gaan? Nou? Meld je dan aan voor de vetste jeugdzeskamp uit de regio! 
 
Zaterdag 26 mei gaat het gebeuren. Maar we moeten wel vóór 16 april weten of je het 
aandurft en wie er allemaal in jouw team zitten. 
 
Kijk snel op www.avanti-jeugdzeskamp.nl 
 
Iedereen kan meedoen! Je hoeft dus niet persé lid te zijn van Avanti.  
 
Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar worden gestreden om de veelbegeerde hoofdprijs. 
Maar niet alleen een hoofdprijs, alle deelnemers krijgen een mooie herinnering.  
 
Het winnen van de hoofdprijs is de uitdaging, het meedoen het plezier! Wat let je om je 
samen met je voetbalteam, hockeyclub, tennismaatjes of gewoon met je vrienden of 
vriendinnen in te schrijven. Zorg dat je een team bij elkaar krijgt van minimaal 10 
personen. Belangrijk is wel dat je minimaal 6, en maximaal 16 jaar oud bent. Ook dient 
een team-captain deel te nemen om alles in goede banen te leiden. Het team bestaat 
dus uit minimaal 11 personen. We raden je echter wel aan om je met meer spelers aan 
te melden, bijvoorbeeld 14 of 16. Zodat je kunt rouleren en je je eigen team kunt 
aanmoedigen. 
 
Niet alleen de spieren en behendigheid worden beproefd. Ook zullen muzikaal de 
krachten worden gemeten. De dag wordt namelijk afgesloten met een grandioze 
playback wedstrijd waaraan jouw team deelneemt. Uiteindelijk bepaalt een prominente 
jury welk team de meeste punten over de gehele dag heeft behaald. Dat team mag zich 
dan de winnaar noemen van 2012. Daarnaast maakt iedereen kans op de 
originaliteitprijs! 
 
Graag begroeten we 26 mei jouw team op de vetste jeugdzeskamp in de regio!! 
 
 
Commissie Jeugdzeskamp Schijndel 2012 
www.avanti-jeugdzeskamp.nl 
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!!!! 
 
 
Op zoek naar een van onze jeugdleden viel ons oog op iemand die nu al, op zo’n jonge leeftijd, 
volop bezig is om de lagere jeugd het voetbal beetje bij beetje bij te leren. 
Al twee seizoenen, samen met Peter Ligtenberg, bezig met het trainen en begeleiden van onze  
F-3. 
Volgend seizoen stomen ze beiden door naar onze  F-1. 
Momenteel is hij bezig met een cursus voor trainer van de 5 en 6 jarigen. 
U ziet, nu al een druk manneke. 
 
                      Mag ik even aan U voorstellen: 
   
 Ik ben :           Rob der Kinderen 
 Ik ben              14  jaar   
 School   :         Elde  college 
 Ik voetbal in:   de  C-1 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:        toen ik  7  jaar was           
 
3. In welk team kwam je toen:    ik kwam in de  F – 5 
    Wie was toen jouw trainer/leider:              Pietje  Brus  
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:          ik vind voetbal een hele mooie sport 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jou team:      ik ben rechter spits 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                            P.S.V.  
     van welke voetballer ben jij een grote fan:     Messi 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:          van Engels talige muziek 
 
8. Kijk  je wel eens tv:                                           jazeker 
    naar welke programma’s :                            naar  V. I. en naar  M.T.V. muziek zender 
 
9. Mag je van papa en mama     
    ‘s avonds op tv wel eens voetbal kijken:              jazeker mag ik naar het voetballen kijken 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:                   dat ik van E-4  naar de  E-3 mocht 
       dat wij met dit team najaars en voorjaars  
                                                                                 kampioen werden 
       en dat wij allemaal naar de bruiloft van onze 

leider Marcel Welte mochten komen 
 
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                                    het hele team waar ik nu in speel en nog 
       enkele spelers van onze C - 2 
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12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:                    Avanti is een gezellige club en we hebben 
       leuke trainers 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:           alles gaat naar wens 
 
14. Waar heb je tijdens een wedstrijd 
      een hekel aan:                                  als de grens onterecht staat te vlaggen en ik 
       dan door de scheids wordt teruggefloten; 
       dit is vandaag 4  keer gebeurd 
 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
      wel eens heel boos maken :                             ja,  als niet alles lukt 
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras :                         op gewoon gras 
 
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                   jazeker 
       en wanneer/waarom:                                     als ons Pap thuis nog eens terugkomt op de 

wedstrijd   
 
18.  Wat doe je het liefste  op de computer:            kijken naar de Avanti  site en twitter 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou:                                     ik zou niet weten wat 
 
20. Wordt  Avanti 1  dit seizoen kampioen:          ik hoop van wel, maar het zal lastig worden 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen 
       van Nederland:                                                 ik denk Twente, maar stiekem hoop ik toch 
       nog op  P.S.V. 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: we stonden wel goed, maar nu gaat het iets 

 minder 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen:                                      mijn broertje Teun, ons Pap (Mark), ome  
       Ton en vroeger mijn  Opa  Mari.   
 
24. Wat wil je later worden:                                     prof voetballer en als dat niet lukt ga ik de  
       meubel industrie in 
 
25. Ken jij,  behalve je eigen leiders,   Henk  Broks 
      nog meer mensen bij Avanti,     de moeders van  Dion en Joeri 
      die zich inzetten voor de jeugd, en noem  Guusje, want die zorgt altijd goed voor onze 
      er (buiten mij om) eens 5 op:                         ballen 
       Jan,  van achter de  bar 
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
      vrienden/vriendinnen van jou  
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       die bij Avanti voetballen:                                   hou allemaal heel veel plezier in het 
       voetballen 
 
27. Heb je nog een allerlaatste opmerking:       ik vind  Avanti een hele mooie club 
 
 
 
Rob :  bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en voor het nieuwe 
 seizoen wens ik jou heel veel succes als medeleider van onze  F – 1. 
            Ook wens ik jou veel succes bij de trainer cursus. 
            Wat zullen die  5 / 6 jarige knapen in de toekomst gaan voetballen. 
   
 Jo Toelen 
 
 
 
 
Lachen maar: 
 
Het is een koude dag midden in de winter en een vrachtwagenchauffeur stopt voor een rood 
stoplicht. 
Plotseling stopt er een sportwagen naast hem en een blond grietje roept vanuit de sportwagen: 
“Dag meneer.  Ik ben Blondje. En u verliest uw lading”. 
Op  dat moment springt het licht op groen en de chauffeur geeft gas. 
Bij het volgende stoplicht moet de chauffeur weer vaart minderen en opnieuw stopt de 
sportwagen met Blondje. 
“Meneer, ik ben Blondje.  En u verliest uw lading”. 
De chauffeur trekt opnieuw op, zonder ook maar even op Blondje te letten. 
Het geluk zit hem echter niet mee, want voor de derde keer moet hij stoppen voor een rood 
verkeerslicht. 
Blondje, intussen flink op haar tenen getrapt, gooit de sportwagen voor de vrachtauto, stapt uit, 
en roept naar de chauffeur :  Dit is nu de derde keer  …. ik ben Blondje en u verliest uw lading !!! 
 
De chauffeur draait zijn raampje open en roept: Ja, stomme trien, en ik ben  Kees… en ik strooi 
zout!!! 
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AVANTI VOETBALKWIS!! 
 

Voor alle A Junioren, Senioren en Dames 
elftallen. 

 

Datum: Vrijdag 13 April 2012 
 

Aanvang: 19:30 uur 
 
 

De winnaars gaan in 2013 naar de grote Bavaria 
voetbalkwis finale in het Philips Stadion. 

 
Per koppel doe je mee!!!! 

 
Schrijf je nu in en maak kans op nog 

meer leuke prijzen!! 
 

1e Prijs € 100,- 
 

2e Prijs € 50,- 
 

3e Prijs € 25,- 
 

4e prijs € 10,- 
 
 

Inschrijf formulieren staan nu op de Avanti site en liggen in 
de kantine achter de bar! 
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INSCHRIJFFORMULIER 
AVANTI VOETBALKWIS 

 
 
  Koppelnaam:___________________________  
 
Naam:  
Elftal:  
 
Naam:  
Elftal:  
 
 
  
  Koppelnaam:___________________________  
 
Naam:  
Elftal:  
 
Naam:  
Elftal:  
 
 
 
Inleveren vóór vrijdag 6 april a.s. in de kantine 
achter de bar.  
Of mailen naar:  b.schakenraad@home.nl  
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Voor dit Sportret  zijn we bij een man geweest die onlosmakelijk met Avanti  is verbonden. Een 
club-icoon, een echte bestuurder, kritisch, kent de club Avanti door en door, bijna elke 
donderdagavond aanwezig in de kantine  en gekozen tot supporter van het jaar.  
Toen we na het interview (omstreeks 00.30 uur) naar huis fietsten, beseften we dat we nog niet 
alles hadden besproken met deze man, terwijl we genoeg genoteerd hadden om een complete 
Avantikrant mee te vullen. We hebben een leuk gesprek met: 
 
 

JAN VAN HOUTUM 
 

 
Jan is 66 jaar oud en getrouwd met Coby van Uden. Inderdaad, de zus van al die voetballers die 
LZN achter hun naam hadden staan op de opstelling. Lzn stond van Leonard zoon. Leonard was 
de broer van Harrie van Uden, van wie de zoons ook allemaal voetbalden bij Avanti. Die hadden 
op de opstelling Hzn achter hun naam staan.  
De familie Van Uden heeft enkele jaren een familie elftal gehad waar ze succesvol mee zijn 
geweest. In Roosendaal op het  Red Band park werden wedstrijden tegen families uit o.a. Den 
Haag gespeeld. Jan heeft nooit meegedaan. Je moest Van Uden bloed hebben en ze hadden er 
toch genoeg. 
 
Jan en Coby hebben twee kinderen, dochter Nancy en zoon Jorg, die ieder twee kinderen  
hebben. Drie kleinkinderen voetballen bij onze zustervereniging Schijndel. 
Jan is in het Lidwina ziekenhuis op de Boschweg geboren, maar hij is in de Heikantstraat 
opgegroeid. 
“Later zijn we nog verhuisd naar de Bunderstraat. We hadden thuis 7 kinderen. Mijn broer Henry 
heeft ook bij Avanti gevoetbald en heeft ook in het jeugdbestuur van Avanti gezeten. Ook heeft 
hij in de commissie Avanti 50 gezeten. Mijn andere broer Hans heeft ook bij Avanti gevoetbald 
en is tevens voorzitter geweest van de Avanti veteranen.” 
 
We begrepen van Jan dat hij eigenlijk zijn hele leven al studies volgt. 
“Dat klopt. Na de lagere school heb ik de MULO afgerond en ben daarna bij Philips Nederland  
gaan werken als debiteurenbewaker en later heb ik kredietbeheer in mijn pakket gekregen. Na 
18 jaar was ik aan een nieuwe uitdaging toe. Jan Blummel vroeg mij in die tijd of ik niet wilde 
komen werken bij de C.V.B.. Ik ben in 1981 in de Molenstraat begonnen. Later ben ik verhuisd 
naar het pand aan de Hoofdstraat.  Ik heb daar tot 1990 gewerkt en Joop van Laanen is toen bij 
mij komen werken. In 1993 werd de C.V.B. omgetoverd tot de SNS bank en ben ik overgestapt 
naar een regio functie. Later ben ik naar Eindhoven naar het regio kantoor gegaan. Ik heb daar 
jaren de hypotheken gedaan binnen deze bank en ik werd daar hoofd hypotheekdesk. In 2004 
ben ik in de V.U.T. gegaan.” 
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Eerst maar terug naar de jeugd van Jan, want we vermoedden dat hij op jonge leeftijd bij onze 
club is gaan voetballen. 
“ Ik was 10 jaar toen ik bij Avanti ging supporteren en later ben ik gaan voetballen. Wij trainden 
waar het huidige zwembad ligt. Ik heb alle standaardelftallen doorlopen en heb ook in het eerste 
van Avanti gevoetbald. Ik kan me een belangrijke wedstrijd van het 1e nog goed voor de geest 
halen. Wij moesten in Veghel tegen Blauw Geel voetballen voor het kampioenschap. Dat was in 
1971. We moesten die wedstrijd winnen om kampioen te worden. Ik denk dat er wel zo’n 4000 
toeschouwers langs de lijn stonden. We verloren die wedstrijd helaas met 2-1.  
Als voetballer was ik kopsterk en ik speelde aanvankelijk in de aanval. Later stond ik in de 
verdediging. Mijn leeftijdsgenoten waren in die tijd Piet van Heeswijk en Piet Heesakkers, die 
beiden op jonge leeftijd zijn verongelukt, en Bert van Uden (keeper), Jo Lucius en Kees 
Groenendaal.  
Ik heb eerder verteld dat ik in de familie Van Uden terecht ben gekomen toen ik Coby leerde 
kennen. Daar werden mijn voetbalkwaliteiten niet direct serieus genomen. Maak er eerst maar 
eens een stuk of vijf in een wedstrijd, werd mij verteld.  Dat heb ik later ook gedaan.” 
Hoe was het eigenlijk om in zo’n voetbalfamilie terecht te komen? 
“Tsja, het ging eigenlijk altijd over voetbal. Alle jongens waren erg fanatiek. De familie Van Uden 
heeft natuurlijk in de afgelopen decennia veel voor de voetbalclub betekend. Ik kan me 
herinneren dat mijn schoonmoeder altijd verschrikkelijk veel was had van haar voetballende 
zoons.  
 
Jan is vroeg gestopt met voetbal in verband met een blessure. 
“Op mijn 27e ben ik gestopt met actief voetballen in verband met een liesblessure. De specialist 
adviseerde mij om direct met voetballen te stoppen. Ik denk dat ik die vervelende blessure heb 
opgelopen omdat  ik altijd op gravel heb getraind bij Avanti en dat was geen goeie ondergrond. 
Na enkele jaren rustpauze ben ik weer actief geweest in diverse elftallen. ” 
 
Wie denkt dat Jan hierna in een zwart gat viel, komt bedrogen uit. 
“Toen ik stopte met voetbal, werd ik door Jos Smits gevraagd om als penningmeester zitting te 
nemen in het hoofdbestuur. Ik was toen 27 jaar. Gedurende 28 jaar ben ik bestuurslid geweest  
binnen onze club. Ik ben 10 jaar penningmeester geweest.  4 jaar heb ik kantine-beheer gedaan. 
Ik was verantwoordelijk voor de financiële zaken rondom de kantine. Daarna ben ik nog jaren 
secretaris geweest. Toen Jos Smits stopte als voorzitter, ben ik van 1993 tot 2000 voorzitter 
geweest. Ik moet zeggen dat voorzitter de leukste functie is binnen het hoofdbestuur. Je kunt je 
ei kwijt en bent eigenlijk het gezicht van de club. We hadden al die jaren een goeie club 
bestuurders binnen onze vereniging. Naar recepties gingen we vaak met 4 bestuursleden. Onze 
vrouwen werden er ook bij betrokken en we hebben echt een mooie tijd gehad. Wij kenden de 
voetballerij en andersom kenden de verenigingen ons ook. Inmiddels is het hoofdbestuur 
verjongd en dat is een goede zaak.” 
 
Een leuke en lucratieve activiteit was het kienen. Het leek wel of de hele Boschweg hieraan mee 
deed. Ook hadden we veel deelnemers vanuit de regio. 
“Dat was in die tijd zeker een voltreffer. We hebben daar veel geld mee verdiend, waar we 
goede dingen mee gedaan hebben. We sponsorden carnavalsclub de Dorstvlegels, we  hebben 
een judomat gesponsord en we hebben de nieuwe hoofdtribune in zijn geheel betaald vanuit de 
kiengelden. In de 70-er jaren is de Stichting tot Steun ontstaan, waarvan ik  penning-meester 
was. Deze stichting was ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de supportersclub  en 
het hoofdbestuur. De inkomsten van het kienen werden hierin onder- gebracht. We hebben daar 
veel mooie dingen van kunnen doen, zoals 3 maal de verbouwing van de kantine in 1972, 1985 
en 1998. We doneerden grote sommen geld  aan Avanti die later werden terugbetaald. We 
betalen nog steeds elk jaar een bijdrage aan de club. Ik vind wel dat de stichting een nieuwe 
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weg moet zoeken met de financiën die er nog zijn. Met het kienen hebben we moeten stoppen 
omdat er nieuwe wetgeving kwam. Dat was wel jammer.” 
 
Jarenlang was het Venneke buiten de kantine ook de thuishaven van veel seniorenelftallen, die 
op zondagmorgen bij ‘t Venneke vertrokken en daar weer terugkwamen na de wedstrijd. 
“In die tijd werden de inkomsten voor Avanti steeds belangrijker. Een belangrijke, maar niet zo 
makkelijke beslissing van het bestuur en leden was dat alle seniorenelftallen bij Avanti zouden 
vertrekken en dat ze ook weer in de kantine terugkwamen. Dat was voor ‘t Venneke niet zo’n 
leuke beslissing, maar het was in het belang van de club. Ik vind dat nog steeds een van de 
moeilijkste projecten die we hebben gedraaid binnen het bestuur. Aan Toon en zijn voorgangers 
heeft Avanti veel te danken.” 
 
Een ander hot item was in die tijd het wild voetbal. 
“Ja , wij zagen in die tijd veel clubvoetballers in de zaal en zaterdags op het veld voetballen. Wij 
vonden als bestuur dat dit niet kon. We hebben hiervoor regels opgesteld.  Er mocht niet op de 
dag voorafgaand aan de wedstrijd “wild” gevoetbald worden. Ook op trainingsavonden niet. 
Toen daar geen gehoor aan gegeven werd, is er door het bestuur gecontroleerd en werd Cor 
Mooij een keer in een sloot aangetroffen door een bestuurslid, omdat Cor zich wilde verschuilen.  
Het wild voetbal is nu op sterven na dood. Dat zegt volgens mij genoeg.” 
 
Jan had ons inmiddels een aantal foto’s en boeken laten zien die betrekking hebben op onze 
vereniging. “Ik heb  momenteel een aardig archief op zolder staan. Alles heeft betrekking op 
Avanti en de stukken gaan over de laatste decennia. Ook bewaar ik informatie van onze 
zusterverenigingen.” 
 
De reden dat we Jan hebben benaderd was o.a. dat hij supporter van het jaar was geworden. 
“Ja, Avanti is en blijft mijn club natuurlijk. Ik ga in principe altijd kijken en laat niet snel een 
wedstrijd lopen. Ik kijk ook graag naar de jeugd, vooral ook naar mijn drie kleinzonen, en af en 
toe ga ik een uurtje naar de trainingen van het eerste kijken. Op die manier blijf je natuurlijk ook 
betrokken bij de selectie. Ik heb een leuke avond gehad toen ik tot supporter van het jaar werd 
gekozen.“ 
 
De hobby’s van Jan zijn veelzijdig. 
“Ik tuinier graag. Verder zit ik nogal in enkele besturen, wat ik ook graag doe. Ik ben 
penningmeester van de Kajuit. Ik ben lid van de raad van toezicht van Zorggroep Dorus  
(St. Barbara en het Mgr. Bekkershuis). In die hoedanigheid zit ik momenteel bij fusiegesprekken 
(toetsingscommissie)  tussen Zorggroep Dorus en BerneZorg. Ook ben ik penningmeester van 
de stichting “Doe mee voor Mae”. We zamelen geld in voor de kleindochter van mijn zwager Bert 
van Uden. Zij moet een gehooroperatie ondergaan en dat is een dure operatie die in Nederland 
niet wordt vergoed. Verder ben ik voorzitter van de stichting Avanti. Ook zit ik in de 
kascommissie KBO Boschweg. Ik ben 11 jaar penningmeester geweest bij de Vincentius 
vereniging, maar daar ben ik mee gestopt.” 
 
Inmiddels was Coby thuisgekomen en vroegen we haar naar de goede en slechte 
eigenschappen van Jan. 
De goede zijn volgens Coby dat hij sociaal is en altijd voor een ander klaar staat en er altijd voor 
de volle 100% voor gaat.  
Slechte eigenschappen kan Coby niet noemen en dat moet je dan ook vooral niet doen.  
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Hierna stelden we Jan de gebruikelijke vragen: 
 
Waar erger je je aan     Ik erger me niet zo snel. 

Als je het voor het zeggen had in Nederland  Iets meer aandacht voor de zwakkeren in 

       de samenleving. 

Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Het overlijden van bekenden om mij heen. 

Naar welke internetsite surf je het meest  NU.nl  en TV Schijndel 

Auto       Mazda 3 

Beste trainer       Wim Klaassen en Sjef Weber 

Stad       Barcelona 

Jeugdidool      Johan Cruijff 

Moeilijkste beslissing     Stoppen als voorzitter 

Makkelijkste beslissing    Met Coby trouwen 

Onderschatte voetballer    Dost van Heerenveen 

Overschatte voetballer    Dailey Blind 

Hoogtepunt      Koninklijke onderscheiding van Coby, de  

       kinderen en kleinkinderen 

Dieptepunt      Verlies van dierbaren 

Politieke voorkeur     Dorp  ABS 

Televisie      Actualiteiten en sport 

Beste film      Kanonnen van Navarone 

Beste boek      De ondergang van DSB en de  

       struisvogelcode 

Eten       Ik lust alles 

Drank       Wijn, cognac of een biertje 

Vakantie      Spanje 

Welke club en speler heeft je voorkeur in de Geen enkele, mijn club is Avanti 

Eredivisie  

    
Jan, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid. Wij zijn ervan overtuigd dat je nog lang bij Avanti 
actief zult blijven, omdat deze club toch als een rode draad door je leven loopt. 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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AVANTI ZESKAMP 2012 
 

Geef je nu nog op !! 
Nog enkele plaatsen vrij voor 25e editie 

Dorpszeskamp Schijndel !! 
 
Ons jubileum de 25e editie belooft weer een spektakel te worden !! 
 
Op  1e pinksterdag, 27 mei a.s., zal wederom de Dorpszeskamp van Schijndel worden 
gehouden. Voor dit altijd spektakel biedende evenement zijn nog een paar plaatsen vrij! 
Voor ploegen die nog niet ingeschreven hebben telt dat wie het eerst betaalt zeker is 
van deelname. Bij een maximum van 28 ploegen stoppen wij immers de inschrijving !! 
 
Willen jullie nog meedoen maak dan z.s.m. € 50,00  over aan de SNS bank rek.nr. 
8920327068  t.n.v. E. Sleutjes  onder vermelding van naam van de ploeg en het tel nr 
van jullie  contactpersoon. 
 
Wij kunnen jullie alvast bekendmaken dat het thema dit jaar zal zijn  
 

TYPISCH BRABANTS 
 
DAARNAAST  EXTRA VERRASSINGEN I.V.M. 25 JAAR BESTAAN EN OP 
ZATERDAG EEN HEUSE JEUGDDORPSZESKAMP (ZIE ELDERS IN DIT  BLAD). 
 
Voor nadere info kunt u terecht bij    Noud Bouwmans  tel.nr.  06-51859657. 
 
Op 12  maart a.s. is er de captainavond in de kantine van Avanti  waar alle spelen 
worden toegelicht en er geloot wordt voor de playbackshow !! 
 
Dus als je nog mee wil doen, geef je snel op bij Noud of ondergetekende.  
 
 
 
Jan Hellings    06 13258514 
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VERJAARDAGEN APRIL 
 
 

01 april Jelle Verhoeven 
  Jan v. Esch 
02 april Twan Burg 
  Frans v. Rozendaal 
  Mari Verhagen 
  Luca vd Vorstenbosch 
03 april Majid El Hajoui 
04 april Mark v.d. Steen 
  Jason Tuunter 
05 april Rico Sanders 
  Remco v. Schijndel 
  Mientje v.d. Broek 
  Tim Steenbakkers 
06 april Angelo Ankone 
07 april Schuurmans 
  Piet v. Kasteren 
08 april  Berend Arts 
09 april Martijn Verhoeven 
10 april Guy de Leeuw 
  Jeroen Brus 
  Dane v. Zandbeek 
  Haico v. Schayk 
11 april Tom Schellekens 
  Roy Michels 
12 april Dirk Pennings 
  Jan v. Weert 
  Milan v. Gerwen 
13 april Herman v. Oorschot 
14 april Marcel Welte 
  Mathajan Raveendranathan 
15 april Edwin Roozendaal 
  Hans Verhagen 
  Mark v.d. Bulk 
16 april Jan v. Kasteren 
  v. Malsen 
  Michael Grieorjanc 
  Niels Boersma 

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



 

LEDENMUTATIES 
 

 
nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 
PGVK40H Nikki Deelen Narcishof 8 28-11-06 
MHRD09B René van Prooijen Tijmhof 39 06-05-86 
PHCJ38L Willem Lucius Boxtelseweg 36 31-01-06 
PHDZ423 Joeri Strik Karel Doormanstraat 91 03-03-07 
 
 
 
 
 

oud leden 

knvb nr naam 
geb. 
datum 

FPSL552 Harm van Rozendaal 23-02-93 
BXWB419 Frans Mauriks 16-10-63 
MKJP34M Edwin de Greef 28-01-00 
NVTH74S Habib Ahzami 15-02-00 
BXVY77U Roel Thijssen 11-11-72 
NZXK19Y Justin van Heeswijk 22-05-06 
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Schijndel, 21 maart 2012 
 
START TECHNIEKTRAINING OP VRIJDAG 6 APRIL IN SCHIJNDEL BIJ SV AVANTI 31  
SCHRIJF JE IN!!! 
Spotlight is het nieuwe voetbalbedrijf van Wiljan en Mart Vloet. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
bedrijf veel voor u als bestuur, trainingskader én uw spelers kan betekenen. Spotlight start op  
6 april met een nieuwe trainingscyclus voor basis en voor gevorderden. De trainingen zijn 
bedoeld voor  alle voetballers tussen de 9 en 21 jaar, die zich 
willen verbeteren en graag met het voetbalspel bezig zijn. 
Wiljan Vloet, momenteel algemeen en technisch directeur van 
Sparta Rotterdam, heeft zijn sporen ruim verdiend in de 
voetballerij. Hij wil zijn kennis en kunde in de voetballerij voor 
alle voetballers en clubs ter beschikking stellen. Met de 
samenwerking met zijn broer Mart is Spotlight verzekerd van 
gedegen management om deze doelstellingen te bereiken. 
  
Professionele trainers 
Spotlight bestaat alleen uit specialisten die op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal 
ervaring hebben opgedaan. Wat te denken van Jefta Bresser, voorheen werkzaam als 
jeugdtrainer in dienst van PSV en nu bij Fulham, Willem Weijs, jeugdtrainer bij PSV, of Edwin 
Susebeek, de initiator van de Gelderse keeperschool. En dan noemen we er maar een paar!  
Nu starten wij bij Avanti met een nieuwe trainingscyclus. De kosten hiervan zijn 195,00 euro 
voor 10 trainingsavonden. Inschrijven kan. Op de website van Spotlight www.spotlight-voetbal.nl 
is meer informatie te vinden. Ook zijn de inschrijfformulieren beschikbaar in de kantine van 
Avanti en via de website van Avanti. Schrijf je in! Je wordt een betere voetballer, de trainingen 
worden regelmatig bezocht door scouts en andere belangstellenden uit de voetbalwereld. Maak 
het mee!!!! 
 
Op vrijdag 30 maart verzorgt Spotlight een demonstratietraining, waar je kunt zien wat zo 
speciaal is aan deze trainingen. Deze demonstratietraining vindt plaats op de velden van RKSV 
Schijndel en begint om 19.00 uur. Daar zijn ook mensen aanwezig die een en ander kunnen 
uitleggen en daar kun je je ook inschrijven.  
 
Iedereen is welkom en onder diegenen die zich inschrijven wordt een Spotlight-prijs verloot: 
gratis trainingscyclus door Jefta Bresser! 
 
 

http://www.spotlight-voetbal.nl/
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Fabian Koenen    
      
Leeftijd      18 jaar    
   
In het dagelijks leven     Student / kok      
 
Elftal       A1     
 
Positie       Joker van het team     
 
Hoe lang voetbal je al?    14 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan   onnodig achter komen 
 
Zou graag willen voetballen met   C. Ronaldo om met hem te dollen 
Waarom:       
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   aan de jeugd voor betere ballen 
         
Andere hobby’s?     Kok in restaurant Sense 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  tout le monde: Allemaal !!! 
        
Maak me wakker voor    Pokemon kaarten    
 
Nooit meer      bij een bakker werken 
 
Met een miljoen ga ik     In het buitenland wonen 
    
Toekomstplannen     productontwikkelaar  
        
Hoe ver ga je komen met je team  net boven het lijntje 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven.    Jah gewoon rennen als een gek  
        
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?     Hoe krijg jij je krullen zo mooi en rood? 
      
Aan wie speel jij de balpen door?   Tim van Geffen



 

 
DANKBETUIGING 

 
 
 
Hiermee wil ik iedereen van SV Avanti bedanken voor de fruitmand tijdens 
mijn ziekte. 
Ook dank voor de bezoeken die ik heb mogen ontvangen. 
 
Hartelijk dank, 
 
W. van Herpen 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld: 
 
 
Dinsdag  28 februari. 
 
In verband met een inhaalprogramma werd er slechts 1 wedstrijd gespeeld. 
 
Deze wedstrijd werd gespeeld door Bert v. Alebeek (55) en Cor Mooy (28). Bert, die in de 
afgelopen periode niet al te best speelde, begon in deze partij erg sterk en wist al snel een 
kleine voorsprong te nemen. Cor had moeite om aan te klampen en toen Bert met een mooie 
serie van 17 op de proppen kwam, was het pleit beslecht. Bert speelde de partij goed uit en 
behaalde in de 16e beurt de eindstreep. Dit leverde hem naast de 10 punten van de 
overwinning ook weer eens de 2 bonuspunten op. Cor moest met 16 caramboles genoegen 
nemen en kwam uit op een gemiddelde van 1. Bert scoorde met 3.44 weer eens ouderwets. 
 
 
Dinsdag 6 maart. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (38) en Henk Kanters(26). 
Ook dit werd een eenzijdige partij, waarin Cor al snel duidelijk maakte dat er voor zijn 
tegenstander deze avond niets te halen viel. Met goed en constant spel wist Cor binnen de 
kortste keren Henk op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Zonder echt grote series 
wist Cor de partij toch in slechts 12 beurten te beslissen. Met een mooi gemiddelde van 3.17  
kon Cor tevreden terugkijken op een prima wedstrijd. Henk kon in deze partij geen weerwerk 
bieden en moest zich met 7 caramboles en een gemiddelde van 0.58 tevreden stellen. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Mari Pennings (34) en Adrie v. Liempd(44). Beide 
spelers doen nog volop mee voor het kampioenschap. Hierdoor zat er wel wat spanning op 
de partij. Beide spelers hadden hier in het begin van de partij duidelijk last van. Het was 
Adrie die deze keer zijn zenuwen het eerst in bedwang had en met goed spel Mari op een 
flinke achterstand wist te zetten. Wat Mari hierna ook probeerde, hij kon deze achterstand 
niet meer goed maken. Adrie wist de partij nog net binnen de 20 beurten binnen te slepen en 
verdiende daarmee ook nog eens 2 bonuspunten. Adrie kwam uit op 2,32 Mari bleef met 23 
caramboles steken op 1.21 gemiddeld. 
 
Hierna speelden Leo v. Boxel (40) en Bert v.d.Greef(28) hun partij. Ook in deze partij gingen 
beide spelers moeizaam van start. Toch wisten beide spelers zich halverwege goed te 
herstellen, waardoor er een spannende partij ontstond. Lange tijd was onduidelijk wie er aan 
het langste eind zou gaan trekken. Het was Bert die in de 19e beurt als eerste zijn laatste 
carambole wist te maken en daarmee de overwinning binnensleepte. Leo bleef in deze 
wedstrijd steken op 35 caramboles, waardoor  de gemiddelden van beide spelers uitkwamen 
op 1.47 voor Bert en 1.84 voor Leo. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (34) en Cor Mooy (28). In 
deze partij wist Jo in het begin een kleine voorsprong te nemen, maar met een mooie serie 
van 10 wist Cor de rollen om te draaien. Hierna bleven beide spelers wat de scores betrof bij 
elkaar in de buurt. Hierdoor ontstond een spannende wedstrijd die toch nog door Cor 
gewonnen werd. Hij wist nl. in de 24e beurt als eerste zijn caramboles vol te maken. Jo bleef 
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steken op 2 caramboles van het einde en scoorde met 32 caramboles een gemiddelde van 
1.33, Cor kwam uit op 1.16. 
 
Dinsdag 13 maart. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v Heeswijk (65) en Mari Pennings 
(34). Het werd een zeer eenzijdige wedstrijd waarin Jos duidelijk de boventoon voerde. Met 
regelmatige scores en mooie series wist Jos snel een voorsprong op te bouwen. Mari 
daarentegen speelde een van zijn zwakste partijen van deze competitie en kwam in het 
gehele stuk dan ook niet voor. Toen Jos in de 16e beurt zijn laatste carambole maakte stond 
Mari nog slechts op 12 caramboles. Hierdoor worden de kansen op een eventueel  
kampioenschap voor Mari direct een stuk kleiner. Jos daarentegen knokt zich de laatste tijd 
steeds verder naar boven en is weer een kandidaat voor de eerste plaats. Jos behaalde een 
gemiddelde van 4.06,  Mari kwam niet verder dan 0.75. 
 
De tweede partij van de avond ging tussen Jo v. Uden en Henk Kanters. Ook dit werd een 
eenzijdige wedstrijd. Ditmaal was het Jo die tijdens de gehele wedstrijd de touwtjes in 
handen had. Zonder grote serie, maar zeer regelmatig scorend, wist jo de partij in slechts  
14 beurten te beslissen. Wat Henk ook probeerde, tegen zoveel dadendrang was hij niet 
opgewassen. Henk moest dan ook toezien hoe Jo de partij in 14 beurten uitmaakte en 
daardoor ook 2 bonuspunten wist te vergaren. Jo behaalde een gemiddelde van 2.29, Henk 
bleef met 11 caramboles steken op 0.79 
 
Hierna speelden Adrie v Liempd (44) en Bert v Alebeek (55) tegen elkaar. Bert begon zeer 
furieus met maar liefst meer dan 30 caramboles in zijn eerste 3 beurten. Adrie kon niets 
doen dan toekijken en hopen dat de storm zou gaan liggen. Gelukkig voor hem gebeurde dat 
ook. Bert begon wat foutjes te maken en scoorde in zijn volgende beurten slechts 
mondjesmaat. Hierdoor kon Adrie zijn grote achterstand enigszins teniet doen. Toch wist 
Bert zijn voorsprong te behouden en in zijn 17e beurt alsnog de overwinning te grijpen. Adrie 
bleef steken op 34 caramboles en verspeelde daarmee weer enkele punten voor het 
kampioenschap. Bert behaalde een gemiddelde van 2.35, Adrie kwam uit op 2. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v Uden (40) en Bert v.d. Greef(28). 
Al snel was duidelijk dat eerstgenoemde zijn huid duur wilde verkopen. Met goed spel en 
mooie series wist Bert v. Uden al snel een mooie voorsprong te nemen. Wat Bert v.d. Greef 
ook probeerde, het lukte hem niet om de druk op te voeren. Hierdoor kon Bert v. Uden de 
zege grijpen; hij deed dat in slechts 15 beurten, waardoor alle winnaars van deze avond de 
bonuspunten wisten te veroveren. Bert behaalde een gemiddelde van 2.66, Bert v.d. Greef 
kwam met 19 caramboles uit op 1,25. 
 
 
 
Dinsdag 20 maart 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Henk Kanters(26). 
In deze niet al te beste partij  begonnen beide spelers niet goed. De spanning vergoedde 
echter veel. Tot aan het einde van de wedstrijd was niet duidelijk wie er als overwinnaar uit 
de strijd zou gaan komen. De gelukkigste was dit keer Henk die in de 25e beurt als eerste 
zijn 26 caramboles vol wist te spelen. Adrie bleef in deze wedstrijd steken op 40 caramboles. 
De gemiddelden van beide spelers waren 1.04 voor Henk en 1.75 voor Adrie. 
 
In de tweede wedstrijd kwamen Jos v Heeswijk (65) en Cor Mooy (28) tegen elkaar uit. Jos 
begon erg matig aan de partij, waardoor de score maar langzaam vorderde. Cor wist zich 
echter goed te herstellen en bouwde een kleine voorsprong op. Wat Jos ook probeerde, het 
wilde deze avond niet lukken. Ondanks een mooie serie van 16  moest hij aan het eind van 
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de partij genoegen nemen met slechts 38 caramboles. Cor wist met goed spel te profiteren 
van de slechte dag van Jos en haalde verdiend de overwinning binnen. Hij deed dat in 
slechts 16 beurten en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.75. Jos behaalde 2.38. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (40) en Cor Geerts (38). Het werd een 
eenzijdige strijd die volledig gedomineerd werd door Cor. Met goed spel en een mooie serie 
van 12 wist hij al snel een onoverkomelijke voorsprong te nemen. Wat Leo ook probeerde, 
het wilde deze avond niet lukken. In slechts 16 beurten snelde Cor naar de eindstreep en 
behaalde een zeer mooi gemiddelde van 2.53. Leo, die bleef steken op 21 caramboles, 
moest genoegen nemen met 1.40. 
 
In de 4e partij van de avond kwamen Bert v Alebeek (55) en Mari Pennings (34) tegen elkaar 
uit. Mari speelde de afgelopen weken niet goed en ook nu kon hij maar moeilijk tot scoren 
komen. Bert daarentegen lijkt de goede vorm te pakken te hebben en zonder veel 
inspanning wist hij deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Na 19 beurten was het gedaan 
met de tegenstand van Mari en kon Bert naast de 10 overwinningspunten ook de  
2 bonuspunten laten bijschrijven. Mari kwam niet verder dan 19 caramboles en een 
gemiddelde van 1. Bert scoorde het hoogste gemiddelde van de avond nl. 2.89. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (28) en Jo v. Uden 
(34). Jo, die de laatste weken goed staat te spelen, was in deze wedstrijd ook de 
bovenliggende partij. Zonder grote series maar met weinig poedels wist Jo snel een mooie 
voorsprong te nemen. Aan het einde werd het nog even spannend omdat Jo moeite had om 
zijn laatste caramboles te maken. Het lukte hem uiteindelijk toch in de 17e beurt, waardoor 
ook voor Jo 2 bonuspunten lagen te wachten. Bert kwam net 3 caramboles te kort en 
eindigde op 25 caramboles en een gemiddelde van 1.47, Jo scoorde precies 2 gemiddeld. 
 
 
Hieronder volgt nog de standenlijst. 
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     EN NOG VIJF    
 
 

 STAND  BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012   
 

 
 
 

     LIBRE    
 

 
20-03-2012   CARB CARB      

 
TOT AANTAL PLAATS 

 
 

 GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT 
 

G M E
 

CARB  
               
A.v.LIEMPD.  19  70  7 603  386 1 1 7 1 189,89 1,83 44 1 
J.v.UDEN.  19  56  8 661  365 9 8 2 186,04 1,56 34 2 
B.v.UDEN.  18 667 531 350 12 4 2 178,75 1,91 40 3 
J.v.HEESWIJK.  19 

 

1121
 

559 
 

366 1
 

0 7 2 177,87 3,06 65 4 
M.PENNINGS.  19 

 
55  5

 
671 

 
384 1

 
0 9  173,24 1,45 34 5 

C.GEERTS.  19 
 

62  5
 

663 
 

354 9 10  170,17 1,77 38 6 
B.v.ALEBEEK.  18 

 
90  3

 
569 

 
356 9 9  159,19 2,54 55 7 

L.v.BOXEL.  18 
 

57  2
 

634 
 

342 7 9 2 157,53 1,67 40 8 
C.MOOIJ.  19 

 
44  0

 
683 

 
385 8 11  157,43 1,14 28 9 

H.KANTERS.  19  37  4 708  377 7 10 2 156,19 0,99 26 10 
B.vd.GREEF.  19 480 730 377 5 13 1 156,18 1,27 28 11 
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WILT U AVANTI STEUNEN  

EN ZELF OOK WAT VERDIENEN? 
 

Steun Avanti en speel mee met de 
 

VRIENDENLOTERIJ 
 
 

Beste  Avanti-mensen, 
 
De Vriendenloterij bestaat nu 1 jaar en haalt jaarlijks voor het goede doel 48 miljoen 
euro binnen. 
Dit bedrag halen zij door met geweldige prijzen te komen waarbij de focus ligt op 
“beleving”. 
Prijzen die je kunt delen met vrienden zoals bioscoopkaartjes, dinercheques 
ballonvaarten, weekendjes weg en vakanties ! 
 
Als U mee gaat spelen met de  VRIENDENLOTERIJ  via Avanti krijgt Avanti maar 
liefst de helft van uw inleg !!!!! 
Prijs per lot is per april voortaan 10 euro per trekking en niet alleen u maar ook uw 
vrienden hebben prijs !!! 
 
Speelde u al mee met de sponsorloterij, bel dan met  0900-300 1400 en geef de 
code van Avanti door. Dit is  3609 !!! 
Het kost U niets extra, maar Avanti krijgt de helft van uw inleg !! U doet dus mee voor 
de prijzen en tevens steunt u uw club  AVANTI . 

   
Meld u vandaag nog aan s.v.p. !!! 
 
 

Vraag een inschrijfformulier bij  Jan Hellings ! 
Ook een mooi cadeau om aan een vriend te geven! 
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