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VAN DE REDACTIE 
 

 
 

Naast de papieren versie van de Avantikrant is de krant voortaan ook al digitaal 
te lezen op onze website www.avanti31.nl. 

In verband hiermee is het lettertype van deze Avantikrant aangepast, zodat de 
tekst beter leesbaar is op het scherm. 

 
Om de krant op internet te lezen, ga je naar www.avanti31.nl, klik dan in de 

blauwe balk op “Avanti 31” en kies “Clubblad”. 
 

Vanaf september is de krant alleen nog maar via de website van Avanti te lezen. 
 

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

Het papieren clubblad is dan een gekopieerd exemplaar. 

U kunt dit aangeven door onderstaande strook in te vullen en af te geven aan een 
van de redactieleden of bestuursleden.  

 
 

De redactie: 
 

Miranda van Houtum 
Frans en Berlien van Rozendaal 

Bert van Uden 
 

 
 

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

 
AVANTIKRANT 

 
Ondergetekende:  

 
Naam : _____________________________________________ 

 
Adres : _____________________________________________ 

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

Avantikrant blijven lezen. 
 

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

http://www.avanti31.nl/
http://www.avanti31.nl/
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VAN DE VOORZITTER 
 

 
De winter lijkt dit seizoen eeuwig te duren, zodat we elke week verrast kunnen 

worden, of er nu wel of niet gevoetbald kan worden. 
Volgens mij is iedereen deze lange winter wel een beetje beu. 

Na 11 november vorig jaar voor het laatst thuis gespeeld te hebben tegen 
Venhorst, heeft ons eerste elftal onlangs eindelijk weer een thuiswedstrijd mogen 

spelen tegen Festilent en zij hebben die met grote cijfers weten te winnen (5-0) 
om vervolgens de week daarna met bijna dezelfde cijfers (1–5) tegen EVVC 

onderuit te gaan. 
Wisselende successen dus voor ons vaandelteam dat nog 5 thuiswedstrijden en  

2 uitwedstrijden voor de boeg heeft en zal proberen om uiteindelijk zo hoog 
mogelijk te eindigen in de 3e klasse D. 

 
Onlangs werd door onze jeugdafdeling een spelregelwedstrijd georganiseerd voor 

de A, B en C – junioren. 

Op die vrijdagavond barstte de kantine bijna uit haar voegen door de grote 
opkomst van onze junioren. Hier heeft Avanti aan de aanwezige KNVB 

organisatoren laten zien hoe “groot” onze jeugdafdeling is en duidelijk laten zien, 
grote belangstelling te hebben voor de door de KNVB vastgestelde spelregels. 

Grote complimenten voor de organisatoren van deze avond. 
 

Inmiddels hebben er op drie zaterdagochtenden trainingen plaats gevonden in het 
kader van het jeugdstimuleringsproject, in samenwerking met de Gemeente 

Schijndel, met als thema: Leer de basisbeginselen van het voetballen” voor alle 
jeugd uit Schijndel. 

 
Al enige weken op rij hebben onze C-junioren gefungeerd als jeugdscheidsrechter 

bij de E- en F-wedstrijden, natuurlijk onder begeleiding van een volwassene. 
Op deze manier ervaren deze C-junioren wat het inhoudt om een wedstrijd te 

leiden en sommigen gaan in de toekomst mogelijk verder als scheidsrechter. 

Dit is iets waar Avanti zeer trots op mag zijn. 
 

Alle teams gaan de laatste fase van de competitie in en er zijn vele teams die 
aanspraak kunnen maken op een eventueel kampioenschap. 

Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuur iedereen de komende beslissende 
periode heel veel succes toewensen, net als al die commissies die druk bezig zijn 

met het organiseren van de vele activiteiten die na het competitievoetbal nog 
plaats gaan vinden en met de voorbereidingen alweer van het nieuwe seizoen. 

 
Jack Brus 

Voorzitter 
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                       Hoe train je jeugdvoetballers? 
  

   CCCoooaaaccchhhaaavvvooonnnddd   

  

Avanti ‘31 organiseert in samenwerking met de KNVB:  

Het geven van een training  

qua organisatie & structuur 
Voor (beginnende en ervaren) trainers/coaches 

Datum:  Vrijdag 5 & 19 april 2013 

Tijd:  19:00-22:00 uur 

Locatie: Sportpark "De Molenheide” 
   Avantilaan 2 Schijndel 
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Inleiding 
Avanti ’31 is de laatste tijd flink aan de weg aan het 
timmeren m.b.t. de jeugd. Een nieuw plan en een 

enthousiaste groep, die dit uitvoert, zorgen voor een 
kwaliteitsverbetering van onze jeugdspelers en –trainers. 

 

Coachavonden 
In samenwerking met de KNVB organiseert Avanti ’31  
2 coachavonden waarin het volgende thema centraal zal 
staan: 

 

‘Hoe geven we een goede training  

voor jeugdvoetballers  

qua organisatie & structuur?’ 

 
Op deze 2 vrijdagavonden (5 en 19 april) willen we u een 
antwoord geven op deze vraag. Met ondersteuning van KNVB 
clubcoach Joop Oosterveld hebben we een leerzaam 
programma samengesteld.  
 
De 1e avond zal een theorieavond zijn en de 2e avond gaan 

we de praktijk in. 
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Aanmelden 

 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar Henk Broks, 
mailadres h.broks@zonnet.nl 

 

 

 

 

     

Doorgang coachavond 

 
Houd de website van Avanti ’31 in de gaten voor de laatste 
informatie. De website van Avanti ’31 is te vinden op 
www.avanti31.nl 

 

Vragen? 

 
Neem dan contact op met Henk Broks, coördinator 
jeugdvoetbal s.v. Avanti ’31, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06-54314506. 
 
 
 
 
 

  

mailto:h.broks@zonnet.nl
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SPELREGELWEDSTRIJD 
 

 
 

 

Een bomvolle kantine: 
Twintig teams bestaande uit A- B- en C-junioren 

deden mee aan een spelregelwedstrijd. 
 

 
Deze wedstrijd werd op initiatief van Roy van der Steen en Mark van der Heijden 

georganiseerd in samenwerking met de KNVB afdeling zuid 2.  
Er werden allerlei vragen gesteld over regels die voetballers zouden moeten 

kennen. Het blijkt dat de kennis van de spelregels bij de jeugd van Avanti meer 
dan voldoende is.  

 
Uiteindelijk was Thiago Silva van onze C2 de grote winnaar van deze uitermate 

geslaagde avond. 
Thiago, namens Avanti van harte gefeliciteerd. 

 
 

 
Foto's : 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=115116243981036471010&targe

t=ALBUM&id=5853361002986585185&authkey=Gv1sRgCL210POy5Ou0kwE&feat
=email  

 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=115116243981036471010&target=ALBUM&id=5853361002986585185&authkey=Gv1sRgCL210POy5Ou0kwE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=115116243981036471010&target=ALBUM&id=5853361002986585185&authkey=Gv1sRgCL210POy5Ou0kwE&feat=email
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=115116243981036471010&target=ALBUM&id=5853361002986585185&authkey=Gv1sRgCL210POy5Ou0kwE&feat=email
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VRIJWILLIGERS VORMEN DE 

RUGGENGRAAT VAN ONZE VERENIGING 
 
De Nederlandse maatschappij is aan het veranderen. Een woord als 

“individualisering” hoor je steeds vaker. Door internet, e-mail en telefoon lijkt 
persoonlijk contact overbodig. In de richting van de sport ontstaat steeds meer 

het principe dat mensen “de sport consumeren”. 
 

                 “Alles is toch geregeld als ik contributie betaal ?” 
Veel sporten hebben te maken met deze verandering van de maatschappij. 

Clubbinding is aan het verdwijnen. Ouders zien een vereniging soms als kinder-
opvang en clubliefde is aan het uitsterven. 

Ook voetbalvereniging Avanti’31  ontkomt niet aan de verandering van de 
Nederlandse maatschappij.  

Zoals aangegeven in de notitie van het hoofdbestuur, met datum 17 december 
2012, acht het bestuur het van belang een vrijwilligersbeleid op te zetten dat 

eventuele problemen in de toekomst voorkomt. 

 
                                       “Avanti dat ben jij”. 

Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken vaak een 
sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar ook daarbuiten. 

Binnen Avanti’31 leeft het besef dat vrijwilligers een belangrijke rol vervullen 
binnen de vereniging. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze vereniging. 

Veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. De ene vrijwilliger 
besteedt meer tijd aan Avanti dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere 

bijdrage, hoe klein dan ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling 
van de vereniging. Vrijwilligerswerk is en blijft het werk van vrijwilligers, maar 

Avanti heeft ook een organisatie die goed moet blijven draaien.  
Avanti’31 hanteert normen en waarden. Avanti’31 verwacht dat ook vrijwilligers 

zich hier aan houden.                                        
                                “Vrijwillig betekent niet vrijblijvend”. 

Vrijwilligers moeten het gevoel hebben dat Avanti van de leden is. Het gevoel dat 

ze bij de club betrokken worden, dat ze zelf een beetje “eigenaar” zijn van de 
club. Dit stelt vooral eisen aan het functioneren van het hoofdbestuur. Bepaalde 

(beleids)keuzes dienen helder en rechtlijnig te zijn, maar ook tijdig, open en 
volledig naar de leden gecommuniceerd te worden. Daarbij moet ruimte zijn om 

te discussiëren, waarbij leden en bestuur naar elkaar luisteren. Zoals op de 
positieve inbreng op de “Heidag” van augustus vorig jaar. Zo creëert het hoofd-

bestuur draagvlak onder de leden, krijgen de leden meer binding met de 
vereniging en hebben beiden de motivatie om aan “hun eigen stukje Avanti “ te 

werken.    “Avanti dat ben Jij”. 
 

Vrijwilligersbeleid Avanti’31, Ben van de Mosselaer 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
 

Spelerspassen seizoen 2013/2014 
 

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 periode alle E-pupillen die volgend 
jaar uitkomen in de D-categorie een zelfde brief met formulier.  

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 jeugd-
kaderbijeenkomst.  

Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog niemand aanwezig is om  
de spelerspassen uit te reiken.  

 
 

Coachavonden Jeugdkader 
 

Op vrijdagavond 5 en 19 april worden voor het gehele jeugdkader coachavonden 
georganiseerd, aanmelden bij Henk Broks (h.broks@zonnet.nl). 

 
 

Bekertoernooi 
 

Avanti D1 en F3 zijn beide nog actief in het bekertoernooi, op woensdag 27 maart 

speelt Avanti F3 tegen Schijndel F2. En op woensdag 3 april speelt Avanti D1 
tegen Gemert. Beide wedstrijden worden gespeeld op het sportpark van Avanti, u 

bent van harte welkom!  
We wensen beide teams veel succes in de kwartfinale!! 

 
 

Spooktocht 
 

Op vrijdagavond 1 maart is er voor alle D-pupillen een spooktocht georganiseerd.  
Het was een zeer geslaagde avond met een grote opkomst. Alle spoken, 

begeleiding & kantinepersoneel bedankt voor de hulp!  

mailto:h.broks@zonnet.nl
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Data toernooien 
 

De data voor de thuistoernooien zijn bekend, voor de volledigheid nogmaals de 

data van onze thuistoernooien:  
 

- Zaterdag 4 mei  F-mini toernooi (ochtend) 
- Zaterdag 11 mei  F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag)  

- Zaterdag 25 mei  D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag)  
- Zaterdag 1 en zondag 2 juni  Duke’s Trophy  

 
De data voor de uittoernooien zullen in de volgende Avantikrant en via de website 

bekend worden gemaakt.  
 

 
Sportiviteitsprijsuitreiking 

 
Op vrijdagavond 10 mei zal de jaarlijkse sportiviteitsprijsuitreiking worden 

georganiseerd, meer informatie hierover volgt via de Supportersvereniging. 

 
 

E- en F-pupillen voetballen tegen vaders/moeders 
 

Op vrijdagavond 31 mei voetballen de F- en E-pupillen tegen respectievelijk de 
moeders en de vaders, meer info volgt! 
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!! 
 

 
En weer was deze zaterdag het complete programma afgelast door de weers-

omstandigheden van de afgelopen week, waardoor de velden niet konden worden 
gebruikt om een lekker potje te gaan voetballen. 

Op kunstgras kon nog wel worden gespeeld. Voor verschillende teams waren dan 
ook vriendschappelijke wedstrijden ingepland, zo ook voor onze dame die zo 

direct aan het woord komt. 
Wij kennen haar al heel lang en zien haar nog bij moeder achterop de fiets op 

woensdag middag bij Avanti aankomen voor haar eerste training. 
Toen wij haar aanspraken voor dit gesprekje moest ze helaas vertrekken voor 

een vriendschappelijke uit wedstrijd. Daarom maar gewacht tot zaterdagmiddag. 
Laten wij maar vlug van start gaan. 

 
      Mag ik mij even voorstellen :  

  Ik ben :           Eefje van Son 

  Ik ben :   13  jaar 
  School :          Elde college 

  Ik voetbal in:    de  C-2 
 

2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen: toen ik 4 jaar was mocht ik al  
        mee trainen  

 
3. In welk team kwam je toen en 

    wie was toen jouw trainer/leider:  ik moest wachten tot ik 5 was en  
        toen kwam ik bij de mini´s bij opa   

        Toon 
                                                               

4. Wat vind je leuk aan het voetballen:  het voelbalspelletje vind ik heel 
        leuk                                                                                                 

 

5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team: ik speel rechts of links achter  
 

6 . Welke is jouw favoriete club:   AJAX       
     van welke voetballer ben jij een grote fan: Messi 

 
7. Hou je ook van muziek en van welke:  moderne muziek van deze tijd 

 
8. Naar welke programma´s  kijk je het  

    meest op t.v.:           G.T.S.T. - Moordvrouw en Divorce                                                  
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9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden  

    op T.V.       Jazeker 
 

10. Wat was tot nu toe het leukste,                                

      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:  de  D-kampen op het eind van het 
        seizoen: ik vind het wel leuker op  

        een boerderij dan in tentjes 
 

11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:             Bodi, Rowanne, Romy en Murièlle 

12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:   de gezelligheid en het samen 

        voetballen 
 

13. Wat vind je minder leuk bij Avanti:  de communicatie kan veel beter 
 

14. Waar heb je tijdens een wedstrijd 
      een hekel aan:     als er niet sportief gespeeld wordt 

 

15. Kun jij je tijdens de wedstrijd wel eens 
      heel boos maken:     ja, als de tegenstander onsportief  

        is    
 16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 

       op gewoon gras of  kunstgras:              op  kunstgras 
                                                                                                  

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

      en wanneer/waarom    als ik een slechte wedstrijd heb 
        gespeeld 

 
18. Wat doe je het liefste op de computer: naar muziek luisteren 

 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 

      worden volgens jou:    dat heb ik al gezegd, de  

        communicatie 
 

20. Wordt Avanti 1 dit seizoen kampioen: weet ik niet, maar waar staan ze  
        nu ?? 

               oh nee, dan denk ik het niet 
 

21. Wie wordt dit seizoen kampioen        
      van Nederland:     AJAX 
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22. Worden jullie zelf dit seizoen nog  

      kampioen:              die kans zit er nog wel in, want we 
        hebben pas twee wedstrijdjes 

        gespeeld 

23. Heb je nog meer familieleden die aan 
      voetbal doen:     ja, mijn neefjes  Roel en Luuk  

        voetballen bij Rhode en Stan  
        voetbalt bij WEC 

                oh ja, en ons Pap nog, maar die 
        doet aan zaalvoetbal en dat kan hij 

        best goed 
 

24. Wat wil je later worden:    dat weet ik nog niet, maar ik denk 
        iets in de sport 

 
25. Ken jij, behalve je eigen leiders,  

      nog meer mensen bij Avanti, die zich 
      inzetten voor de jeugd, en noem er 

      (buiten mij om) eens 5 op:   Henk Broks, Roy v/d Steen, Nick v. 

         Kasteren,  Peter Verhoeven en   
 Danièlle onze jeugd secretaresse     

 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 

      vrienden/vriendinnen van jou die 
      bij Avanti voetballen:    blijf voetballen en ga zo door 

 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking: ik hoop dat wij dit jaar nog 

        kampioen worden 
 

 
Eefje,  bedankt dat je ‘s middags nog even terug wilde komen, en heel veel 

succes met jouw team. 
 

Jo Toelen 
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Avanti – Festilent 

 
 
                 Het was héél leuk.     

 

   Daan van Drunen E4 
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INGEZONDEN BRIEF 
 
 

 
Het is fijn dat er binnen Avanti’31 commissies zijn die buiten het voetballen 

activiteiten organiseren voor de leden. 
Maar om tijdens de horrorparty voor de D-pupillen (deze kinderen zijn 11 tot 13 

jaar) een horrorfilm te laten zien, waar sommige volwassenen nog slapeloze 
nachten van krijgen, gaat mij echt te ver. 

 
Misschien een idee voor een volgende keer om van tevoren beter aan te geven 

wat de plannen zijn, zodat iedere ouder zelf kan uitmaken of dat hun kind 
deelneemt aan een activiteit. 

 
 

Een ouder van een D-pupil. 
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ACTIVITEITEN EINDE SEIZOEN 2012–2013 
 

 
 4   Mei   Voormiddag Mini toernooi F. 
 
 5   Mei   Laatste officiële competitie ronde 
 
 6   Mei   Captainavond Jeugdzeskamp 
 

 10  Mei   Sportiviteitsprijsuitreiking 
 
 11  Mei   E plus F Toernooi 
 
 17  Mei   Muziekavond in de tent paragames 
 
 18  Mei   Jeugdzeskamp 
 
 19  Mei    Zeskamp 

 
 25  Mei   D plus C Toernooi 
 
 26  Mei   Paragames 
 
 31  Mei   E plus F voetballen tegen de moeders 
 
 1   Juni   Dukes trophy 
 
 2   Juni   Dukes trophy 

 
 8   Juni   24 uurs toernooi en wandelen 
 
 9   Juni   24 uurs toernooi en wandelen 
 
 7   Juli   Vrijwilligersmiddag 
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VERJAARDAGEN IN APRIL 
 

 
 

 
01 april Jan v. Esch 

  Jelle Verhoeven 
02 april Frans v. Rozendaal 

  Mari Verhagen 
  Twan Burg 

  Luca v.d. Vorstenbosch 
03 april Majid El Hajoui 

04 april Mark v.d. Steen 
05 april Mientje v.d. Broek 

  Remco v. Schijndel 
  Rico Sanders 

  Tim Steenbakkers 

06 april Angelo Ankone 
  Bram Siebers 

  Jason Vyent 
07 april Piet v. Kasteren 

  Vinnie Schuurmans 
08 april Berend Arts 

09 april Martijn Verhoeven 
10 april Jeroen Brus 

  Rob Merks 
  Haico v. Schayk 

  Guy de Leeuw 
  Dane v. Zandbeek 

11 april Roy Migchels 
  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  

  Maikel v.d. Akker 
  Mark v.d. Bulk 

16 april Sem Cornelissen 

  Michael Grieorjanc 
  Thijs v. Malsen 

  Niels Boersma 
  Bashir Mahamud 

17 april Ruan v. Doremalen 
  Martijn v.d. Spoel 

18 april Jo v. Roosmalen 
  Jan de Vries 

  Annemie Gevers-Smits 
  Stijn Koopman 

19  april  Brian Nicolaesz 

  Henk Toelen 
  Pavlec Okhrimemko 

  Arnold Verhoeven 
  Gijs v. Oorschot 

20 april Jochem v. Boxtel 
21 april Harm v. Schaaijk 

  Jan Hellings 
  Armin Ibrahimovic 

23 april Jan Kuis 
24 april Troy Kapteijns 

  Joep Hellings 
25 april Peter Groenendaal 

  Henk v. Uden 
27 april Tim v. Geffen 

  Lars v. Houtum 

  Matthijs Lammers 
28 april Perry v. Grinsven 

  Kevin Strik 
29 april Thijs v. Helvoort 

  Wilco v.d. Sangen 
30 april Jesse Smits 

  Patrick Groenendaal 
  Harm v. Oorschot 

  Rens Verhagen 
  Vincent de Vroomen
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LEDENMUTATIES 
 

 
 

 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 

NQHG84N Damiën Dekkers Vijverweg 1-171 8-9-2000 

 
 

 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

GGTV70I Bram Siebers 6-4-1991 

FYQR43A Johan van Esch 18-6-1993 

PKFB87F Didier Viguurs 6-6-1992 

FXMD80M Geert Pennings 21-8-1991 

MMZF84J Tycho Bayens 14-9-2004 

MDSQ51G Rody Bayens 21-11-2001 

NNBV348 Kris vd Meijden 27-10-2001 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 

 
Naam       Berend Arts    

      
Leeftijd      17 jaar oud    

 
Woonplaats      Schijndel    

 
In het dagelijks leven    Student Sport en Bewegen aan KW1C

       

Elftal       Speler: A1     Trainer: F5    
 

Positie      Rechtshalf, Centrale middenvelder  
 

Hoe lang voetbal je al?    13 jaar    
 

In het veld heb ik een hekel aan  Vechten  
 

Zou graag willen voetballen met  Didier Drogba en Gervinho  
Waarom:      Omdat Drogba een beest is en  

       Gervinho een voorhoofd heeft. 
        

Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   Het krijgen van een trainersjas.  

         

Andere hobby’s?     Uitgaan, Fifa spelen, series kijken en 
       gitaar spelen.     

 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Vlees. 

        
Maak me wakker voor    Als ik de bus moet halen.   

  
Nooit meer      Bedorven appelsap drinken.  

 
Met een miljoen ga ik     Naar Amerika. 

    
Toekomstplannen  Reizen en een wedstrijd van Chelsea 

bezoeken. 
       . 

Hoe ver ga je komen met je team Periode titel en misschien kampioen    

worden. 
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Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven: 

 
“Hoe was het om de arabier te doen  

na je goal?”     Het moment kan ik me niet echt goed  
       herinneren, maar het was wel schoon. 

       Volgende keer bedenk ik weer een 

       nieuwe vreugdedans.     
     

Heb je een vraag aan degene die van  
jou de balpen krijgt ?    Wanneer gaan we weer paardrijden? 

 
Aan wie speel jij de balpen door?  Niels Heestermans 
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Voor dit Sportret moesten we op de fiets de vrieskou (-15 ) trotseren. Gelukkig was het 
niet ver en hebben we een man gesproken die op het punt staat om vader te worden. 
Evenals zijn broer, geen onbekende binnen onze vereniging. We hebben een leuk gesprek 
gehad met: 

 
    PAUL LIGTENBERG 
 
 
Paul is 27 jaar en woont samen met Anne.  Anne is in verwachting en samen hopen ze 
begin maart hun eerste kind te krijgen.  Een spannende maar wel mooie tijd volgens Paul.  
Paul is opgegroeid in de Wijsstraat te Schijndel. Zijn broer Peter is 26 jaar oud en is ook 
jeugdleider bij onze vereniging. Peter is leider van F1 en samen zijn ze leider van het 11e  
elftal van de senioren. Het is geen echte voetbalfamilie waar Paul uit komt. Zijn vader 
heeft een blauwe maandag gevoetbald. Na de lagere school heeft Paul de opleiding 
installatietechniek gevolgd aan het Elde College. Daarna heeft hij de opleiding vervolgd 
aan ROC de Leijgraaf, gedurende 1 dag per week met daarnaast 4 dagen werken bij Van 
Thiel. Daarna heeft hij nog gewerkt bij Brusselers, om vervolgens te gaan werken bij 
Enexis  als gasmonteur onderhoud storingen.  
“Ik werk daar nog steeds met veel plezier. Overdag werk ik in Den Bosch. Mijn storings-
diensten werk ik in de regio Valkenswaard. Ik heb eenmaal in de 6 weken een week lang 
storingsdienst. Tijdens de storm van vorig jaar heb ik menig nachtje moeten werken in 
verband met problemen die er ontstonden ten gevolge van de storm.” 
 
Paul is bij Avanti begonnen met voetballen, maar dat was geen lang leven 
beschoren. 
“Nee, mijn voetbalcarrière was voorbij voordat ik er erg in had. Ik heb een keer getraind 
met Pietje Brus en hield het daarna voor gezien. Het lag overigens niet aan Piet Brus. Ik 
vond er zelf eigenlijk niets aan. Hierna ben ik gaan tennissen en dat vond ik wel leuk. Ik 
heb ook nog een jaartje badminton gespeeld. Daarnaast heb ik met vrienden nog een tijdje 
aan fitness gedaan. Daarmee is mijn sportcarrière wel in beeld gebracht.” 
 
Helemaal verloren voor het voetballen is Paul echter niet geweest. 
“Patrick Verhoeven vroeg  10 jaar geleden of ik niet de F2 wilde gaan trainen en 
begeleiden. Ik heb daarna samen met Rosanne van Esch en Amy van Bilsen de F3 
getraind en op zaterdag ging ik als leider mee. In 2004-2005 zijn we met dit team ook nog 
kampioen geworden.” 
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Bij veel mensen is ook bekend dat Paul een tijd actief is geweest bij FC Den Bosch. 
“Ik was in die tijd, en eigenlijk nog wel, een fanatiek supporter van FC Den Bosch. Ik werd 
destijds gebeld door Den Bosch met de vraag of ik teamcoördinator wilde worden. Ik stond 
dan tussen de trainer en ouders in. Ik had dus contact met de ouders bij vragen/ 
problemen, zodat de leider/trainer daar niet mee werd lastiggevallen. Ik zorgde verder voor 
het vervoer, ik haalde shirtjes in het stadion. Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. Het team 
waar ik coördinator was waren jongens onder de 11 jaar. Ze werden hoofdzakelijk gescout 
in de regio de Meierij en ze werden ook behandeld als talentjes. Inmiddels zijn deze 
jongens 15-16 jaar en er is er nog niet een echt doorgebroken. De meeste spelertjes gaan 
na verloop van tijd ook terug naar hun oude club. Het is maar weinig spelers gegeven om 
een echte topper te worden. Daar komt veel voor kijken. Het vervoer moest allemaal op 
eigen gelegenheid worden geregeld. Dat betekende voor een spelertje uit Utrecht nogal 
wat voor zijn ouders. Driemaal per week trainen en op zaterdag voetballen”. 
 
Is er ook nog een groot verschil tussen de jeugd van amateurclubs en een B.V.O.? 
“De spelers van FC Den Bosch werd wel discipline bijgebracht. Trainer en leiders werden 
nooit met de voornaam aangesproken, maar met trainer en leider. Dat zou bij veel 
amateurclubs ook beter kunnen en moeten vind ik.  
Ik moest er wel veel voor over hebben. We voetbalden o.a. tegen Feyenoord en NEC in 
die tijd en reisden heel Nederland door. En we hebben wel eens een toernooi gespeeld 
waarbij we met die jongens overnachtten in een hotel. De beste 11 speelden elke week. 
Dan kwam het voor dat dezelfde spelers altijd op de reservebank zaten. Zo gaat het ook 
bij een BVO, ondanks de jonge leeftijd van die gasten.” 
 
Paul heeft twee seizoenen op deze manier bij Den Bosch gewerkt. 
“Ik heb veel geleerd bij  Den Bosch. Je leert organiseren, je moet discipline in een elftal 
brengen en de lat lag natuurlijk hoog. Ook dat moet je leren. Ik miste echter wel het 
clubgevoel. Als de wedstrijd bij Den Bosch was afgelopen, dan vertrok iedereen direct 
naar huis. Bij Avanti is het na de wedstrijd ook in de kantine nog gezellig en vele ouders 
en spelers komen dan ook na de wedstrijd nog even bij elkaar. Ik vind dat een goede 
zaak.” 
 
Tot aan de dag van vandaag is Paul nog actief als trainer/leider bij de jeugd van 
Avanti. 
“Ik ben van 2007 tot 2013 leider en trainer van C3. Ik doe dit samen met o.a. Hans 
Koenen. De leeftijd van deze jongens is 13-14 jaar. Ik heb geen trainerscursus gevolgd. 
Het niveau is bij Avanti veel lager dan bij Den Bosch en je moet het dan ook niet te 
ingewikkeld maken. Ik wil ook geen hoger elftal trainen omdat ik dit een mooie leeftijd vind. 
De jongens nemen nog iets aan van je. Vorig jaar hadden we op een gegeven moment 11 
goals voor en 80 tegen. Iedereen is toch blijven trainen en daar ben ik dan ook wel een 
beetje trots op. Ik wijs ook elke week twee spelers aan, die zorgen dat de kleedlokalen 
schoon achterblijven en de ballen op het veld zijn. Ik heb wel eens gehad dat een jongen 
dat niet deed. Dan krijgt hij nog een week “corveedienst”. Ik vind dit soort dingen 
belangrijk. Jongens worden er niet slechter van. 
Een mooie activiteit vind ik ook de jeugdkampen. Die gasten houden je de eerste nacht uit 
de slaap omdat ze niet naar bed willen en de volgende avond willen ze om 18.00 uur al 
naar bed. Dat doen we natuurlijk niet. Het was een keer zo’n bende de eerste nacht, dat 
Peter Verhoeven en ik bij die jongens op de kamer zijn gaan liggen. We hebben geen oog 
dicht gedaan.” 
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Paul is ook nog leider van een seniorenelftal. 
“Ik ben samen met onze Peter en Herbert van den Broek leider van Avanti 11. Onder 
andere Sander van Helvoort en Stefan Schevers voetballen in dit elftal. Jammer is wel dat 
bij uit-wedstrijden steevast een aantal spelers niet komt opdagen en dat vind ik jammer.  
Ik ben nu wel veel dagen in de week bij Avanti. Als de kleine straks is geboren moet ik nog 
bekijken wat ik laat vallen. Alles kan ik toch niet meer behappen.” 
 
De hobby’s van Paul zijn FC Den Bosch. Hij gaat thuis altijd kijken en heeft al voor het 10e 
seizoen een seizoenkaart. Verder is zijn andere hobby Avanti, maar dat mag uit 
bovenstaand verhaal wel duidelijk zijn. 
 
Anne vroegen we naar de goede en slechte  eigenschappen van Paul. 
Anne gaf aan dat, als hij ergens voor gaat, hij voor de volle 100%  ervoor gaat. Hij loopt er 
niet de kantjes af en is verder erg sociaal. 
De slechte eigenschap is dat hij slecht naar huis kan als hij in de kantine van Avanti zit.  
Waar hebben we dat meer gehoord !!! 
 
Hierna legden we Paul nog de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan     Mensen die liegen. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland dan Alles eerlijker verdelen. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  Grensrechter die is overleden. 
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Avanti31, TV Schijndel en  
        FCBFANS.NL 
 
Auto        Opel Astra 
 
Beste trainer       Di Matteo Chelsea na winnen C.L. 
 
Stad        Barcelona 
 
Moeilijkste beslissing ooit     niet hoeven nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit    samen wonen 
 
Onderschatte voetballer     Ralf Seuntjes 
 
Overschatte voetballer     Eric Pieters 
 
Hoogtepunt       Zit er aan te komen. Geboorte van 
         ons kind 
 
Dieptepunt       Verlies dierbaren 
 
Politieke Voorkeur      PVV 
 
Tijdschriften       Ik lees nooit 
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Televisie       Flikken Maastricht en Eredivisie live 
 
Beste muziek      Nederlandstalig 
 
Beste film       Flodder 
 
Eten        Hollandse kost 
 
Drank        Biertje 
 
Vakantie       Griekenland 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen Met de jongens van het 11e  
 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant Hockey en zwemmen vind ik leuk 
en welke totaal niet      maar golf absoluut niet 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in  
de 1e divisie        FC Den Bosch en Tom van Weert. 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  Jan van Halst 
 
 
 
Paul, bedankt voor je gastvrijheid en je tijd.  
Laten we hopen dat je nog lang bij onze vereniging op wat voor manier dan ook actief zult 
blijven. 
 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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Eindstand

26-02-2013 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 17 1118 503 332 13 3 1 179,90 3,37 70 1

C.GEERTS. 17 654 526 351 11 5 1 167,71 1,86 42 2

B.v.ALEBEEK. 17 780 571 366 9 7 1 153,82 2,13 47 3

M.PENNINGS. 17 465 577 335 8 9 149,81 1,39 32 4

H.KANTERS. 17 330 591 347 8 9 149,64 0,95 24 5

B.v.UDEN. 17 587 626 332 6 10 1 143,76 1,77 40 6

C.MOOIJ. 17 411 625 358 5 12 141,00 1,15 30 7

B.vd.GREEF. 17 424 599 331 10 7 137,33 1,28 30 8

A.v.LIEMPD. 14 460 531 292 5 9 114,47 1,58 36 9

L.v.BOXEL. 12 354 434 248 4 8 96,25 1,43 34 10

EN NOG VIJF

STAND BILJART-COMPETITIE 2012 - 2013

LIBRE
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“Doe mee en help ons helpen!” 

‘Heb hart voor longen’ zoekt vrijwilligers 

 

SCHIJNDEL - Op 8 en 9 juni is het letterlijk '24 uur Hart voor longen!', 

een sponsor-evenement voor het goede doel, dat bestaat uit onder 

meer een grote 24-uurs Wandelloop, een uniek 24-uurs 

Voetbaltoernooi en een gezellige 24-uurs Kraampjesmarkt. Dat wordt 

op het Avanti-terrein een gezellig, muzikaal én sportief feest dat je 

natuurlijk niet mag missen! 

 

Vrijwilligers gezocht 

Een evenement als '24 uur Hart voor longen!' kán echter niet zonder 

vrijwilligers. Daarom is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen 

meehelpen bij de voorbereidingen. Maar ook voor de opbouw en de inrichting 

van het terrein en natuurlijk tijdens het evenement zelf, kan men heel wat 

hulp gebruiken. 

 

De organisatie zoekt bijvoorbeeld mensen die op de vrijdag voorafgaand aan 

het evenement mee willen helpen bij het installeren van licht en geluid, het 

opbouwen en inrichten van het podium, het maken van een terras, ophangen 

van spandoeken en verwijzingsborden, opzetten van de kraampjes, etc. 

 

Gastheren/gastvrouwen 

Tijdens het evenement zijn ook vrijwilligers nodig die als gastheer/gastvrouw 

willen optreden en die de deelnemers, artiesten, genodigden, de groep PH-

patiënten en andere bezoekers willen begeleiden en de weg willen wijzen. En 

mensen die het parkeren en de fietsenstalling voor hun rekening willen nemen 

of het netjes houden van het terrein. 
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Oproep: ‘Doe mee en help ons helpen!’ 

Hoe groot of hoe klein het steentje dat je bij kunt dragen ook is, zonder jouw 

hulp kan het niet! Als je mee wilt helpen met '24 uur Hart voor longen!' vul 

dan op de website het online aanmeldformulier voor vrijwilligers in. De 

organisatie neemt dan contact met je op, om te bespreken wat je zou kunnen 

doen. En als je iemand kent die misschien als vrijwilliger mee aan de slag wil, 

geef deze oproep dan aan hem of haar door! 

 

Voor meer informatie zie www.hebhartvoorlongen.nl.  

Je kunt ook contact opnemen met Jan Hellings, tel 06 13258514 of Riet van 

den Ekart, tel: 06 2541 0621, of met de organisatie via het e-mail adres: 

info@hebhartvoorlongen.nl. 

 

 

 

http://www.hebhartvoorlongen.nl/vrijwilligers/aanmeldformulier-vrijwiligers.html
http://www.hebhartvoorlongen.nl/
mailto:rietvdekart@hotmail.com


 

 29 



 

 30 

  



 

 31 

 
Inschrijfformulier Avanti Voetbalkwis 

 
Vrijdag 12 April                    19.30 

 
Koppelnaam:___________________________ 

 

  Naam:  

  Elftal:  

 
 

  Naam:  

  Elftal:  

 

 

Inleveren voor donderdag 11 april in de kantine achter de bar. Of mailen naar 

delaatjes@kpnmail.nl 

 

 

 

 

Inschrijfformulier Avanti Voetbalkwis 

 
Vrijdag 12 April                    19.30 

 
Koppelnaam:___________________________ 

 

  Naam:  

  Elftal:  

 
 

  Naam:  

  Elftal:  

 

 

 

 

Inleveren voor donderdag 11 april in de kantine achter de bar. Of mailen naar 

delaatjes@kpnmail.nl 

mailto:delaatjes@kpnmail.nl
mailto:delaatjes@kpnmail.nl
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JEUGDZESKAMP IN AANTOCHT 
 

 
Beste Sportvrienden, 

 

Het is jullie ongetwijfeld opgevallen: ook dit jaar wordt de jeugdzeskamp 
georganiseerd. 

De voorbereidingen zijn in volle gang om er zaterdag 18 mei iets moois van 
te maken. Ook dit jaar belooft het weer een waar spektakel te worden. 

Inmiddels hebben zich al 9 teams gemeld om de strijd aan te gaan. Zelfs 
teams van buiten Schijndel! Iedereen kan gratis meedoen en aanmelden kan 

tot 23 april.  
 

Net als afgelopen jaar zal ook dit jaar worden gestreden om de felbegeerde 
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 eigen team 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. 
Zodat je kunt rouleren en 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. Uiteindelijk bepaalt een prominente jury welk 

team de meeste punten heeft behaald en zich winnaar 2013 mag noemen.  
 

Ondersteuning 
Voor de dag zelf zijn we nog op zoek naar juryleden en verdere ondersteuning. 

Heb je interesse en lijkt het je wat, laat dat dan weten via 
jeugdzeskampschijndel@gmail.com.  

 

Meer informatie is te vinden op http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/ 
 

 
Graag tot ziens op de vetste jeugdzeskamp uit de omgeving!! 

 
 

 
Commissie Jeugdzeskamp 
 

mailto:jeugdzeskampschijndel@gmail.com
http://www.avanti-jeugdzeskamp.nl/
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Interview 
___________________________________________________________________                                            

Tjerk Prince 
Na lang blessureleed heeft Tjerk Prince (25) eindelijk weer zijn 
rentree mogen maken in het tweede elftal. De vice-aanvoerder zag hoe 

zijn team een puntje overhield aan het thuisduel tegen het 
hooggeklasseerde Gemert (1-1). Avanti, dat zich de bovenliggende 

partij mocht noemen, mag vol vertrouwen uitkijken naar komende 
wedstrijd. Vond ook Tjerk Prince; hij doet een boekje open.  

 

 

 

Een knap punt tegen hoogvlieger Gemert, een wedstrijd waarbij er 
misschien nog wel meer in had gezeten. Hoe verliep deze volgens jou? 

Vooral in het begin erg moeizaam vond ik. We kwamen al snel 0-1 achter door 
een penalty. Ik stond er overigens te ver vandaan om te oordelen of deze 

terecht was, maar goed, zuur is het natuurlijk wel. Vervolgens zie je dat we na 

de rust een overwicht krijgen, waarbij we alleen moeite hebben om tot een 
goed uitgespeelde kans te komen. Ons doelpunt kwam dan ook een beetje uit 

de lucht vallen: ik kopte de bal uit een voorzet door naar Remko die hem 
netjes voorbij de keeper speelde. Om echt te zeggen dat we daarna recht op 

meer hadden gaat wat ver, daarvoor dwongen we te weinig af. Uiteindelijk was 
een gelijkspel wel op zijn plaats. 

 
 

Welk gevoel overheerste er na de wedstrijd? 
Ik kon merken dat er nog wat scherpte en ritme ontbrak. Maar in de 

kleedkamer was het gevoel dat we hadden kunnen winnen vandaag. We 
hadden hard gewerkt en alles gegeven samen. 

“Belangrijk om in het achterhoofd te houden dat van 

concurrentie en steeds jezelf moeten bewijzen voor je 

plek, uiteindelijk iedereen beter wordt.” 
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En, hoe lekker was het om na zo’n lange knieblessure weer aan spelen 

toe te komen?  
Ja, was natuurlijk een erg fijn gevoel om weer eens op het veld te staan en 

weer een hele wedstrijd te spelen. Ik kan me zelfs niet eens meer herinneren 
wanneer dat voor het laatst was haha. Het gaat nog niet allemaal zoals ik wil, 

maar om alleen al weer bezig te zijn geeft een goed gevoel.  

 
Hoe zie je de rest van het seizoen tegemoet?  

Ik denk dat we tevreden mogen zijn met een plaats in de middenmoot. Er zijn 
niet veel teams in de competitie die ons weg zullen spelen, maar er is ook 

geen wedstrijd die wij zelf gemakkelijk zullen winnen. Het ontbreekt ons af en 
toe aan voetballend vermogen. Nu het merendeel van het eerste elftal fit is, 

kunnen we daar als het goed is van profiteren en een betere seizoenshelft 
neerzetten dan de eerste. Wellicht is dan het bereiken van de subtop een 

mogelijkheid. Ik denk dat we het niet laten komen tot een strijd tegen 
degradatie. 

 
Nog iets dat je kwijt wilt als vice-aanvoerder?  

Ja, je moet weten dat het tweede geen gemakkelijk elftal is om in te spelen. 
Het team kan van week tot week sterk verschillen doordat spelers met het 

eerste elftal mee moeten doen en bij een fitte selectie zelfs met het derde. 

Toch is het tweede een belangrijk elftal, al is het voor spelers van het tweede 
niet altijd gemakkelijk om met deze situatie om te gaan. Belangrijk om in het 

achterhoofd te houden dat van concurrentie en steeds jezelf moeten bewijzen 
voor je plek, uiteindelijk iedereen beter wordt.  
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Interview 
___________________________________________________________________                                              

Nicky Hendriks 
Na zijn avontuurtjes bij T.E.C. Tiel en CHC Orka speelt Nicky Hendriks 
(27) alweer zijn vierde seizoen in het blauw-witte tenue van SV 

Avanti’31. We spraken de snelle aanvaller over de wedstrijd tegen het 
Schaijkse DAW (2-1 verlies) en welke mogelijkheden en kansen hij 

ziet voor de tweede seizoenshelft; een openhartig gesprek met de 
nummer tien van het eerste elftal. 

 

 
 
 

 

Het leek er lang op dat jullie de wedstrijd tegen DAW winnend zouden 
afsluiten, maar het lot bepaalde anders. Vertel eens, hoe verliep ie? 

Het was eigenlijk een hele goede wedstrijd, na heel wat mindere wedstrijden 
van onze kant.  We begonnen sterk en kwamen dan ook verdiend op een 0-1 

voorsprong. We hadden voor de rust misschien nog uit kunnen lopen naar 0-2, 
maar we sprongen te slordig om met de kansen die we kregen. De tweede 

helft begonnen we weer sterk en leken de 0-2 en snel daarna zelfs het 
volgende doelpunt te maken. Maar helaas stond er weer een fijne grensrechter 

met zijn vlaggetje de lucht in te zwaaien. We spelen nu eenmaal derde klasse, 
dus de scheidsrechter nam blind het advies van de grensrechter over en beide 

doelpunten werden afgekeurd. Vandaar dat het dus 0-1 bleef tot in de laatste 
minuten van de wedstrijd, wanneer het noodlot alsnog toesloeg. Ik zelf was op 

“Overigens wil ik op deze manier alle supporters nog 

een leuke tweede seizoenshelft toewensen. Blijf 

vooral deze jonge groep steunen, want we hebben ook 

jullie hard nodig!” 
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dat moment helaas al gewisseld wegens een hamstringblessure, toen DAW 
alsnog via twee identieke kopgoals vanuit een corner wist te scoren en het 

alsnog 2-1 werd in de allerlaatste minuten. De uitslag was zeer geflatteerd, 
omdat we gewoon recht hadden op een punt. Eigenlijk wel drie, want we 

mogen nooit twee identieke doelpunten tegen krijgen in de laatste minuten. 
We moeten zoiets altijd winnend afsluiten en de punten mee naar Schijndel 

nemen.  

Merk je dat jullie sterker zijn geworden gedurende het seizoen?We 

hebben heel veel blessureleed gehad in het begin van het seizoen, waar nu 

iedereen gelukkig weer een beetje van terug begint te komen, dus dat is 

moeilijk te zeggen. De jonge jongens hebben het heel goed gedaan, maar ik 

denk dat we, met iets meer ervaren jongens en wat meer geluk, meer punten 

hadden gehad dan dat we nu hebben. Nu de tweede seizoenshelft is begonnen 

hoop ik dat iedereen fit blijft. Wij, als Avanti’31, moeten altijd voor promotie of 

nacompetitie gaan. Hopelijk gaan we weer een heel leuk seizoen afsluiten en 

voor de tweede keer achter elkaar de nacompetitie in. Dat moet ons doel zijn 

en dat moeten we ook najagen. 

Nog iets dat je kwijt wilt?  

Zowel het eerste elftal, als het tweede elftal heeft een hele jonge groep. 

Ondanks dat presteren deze teams naar behoren en ook over de 

trainingsopkomst van zowel dinsdag als donderdag mogen we tevreden zijn, 

dat zegt toch wel iets vind ik. Overigens wil ik op deze manier alle supporters 

nog een leuke tweede seizoenshelft toewensen. Blijf vooral deze jonge groep 

steunen, want we hebben ook jullie hard nodig! En tot slot wil ik ook onze 

sponsors nog even een bedankje geven voor de goede zorgen wat betreft de 

tenues en de tassen. Ook deze mensen hebben we in de toekomst hard nodig 

om altijd een waardige club te blijven in het amateurvoetbal. Bedankt!  
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DORPSZESKAMP KOMT SNEL NADERBIJ !! 
 

Het is zo weer 19 mei, de dag van onze 26e editie van de 

Dorpszeskamp.  

 

We hebben er ook weer dit jaar zin in, en de organisatie is 

in rap tempo bezig om alles in kannen en kruiken te 

krijgen.  

 

WE KUNNEN NOG JURYLEDEN GEBRUIKEN VOOR 

OVERDAG, DUS ALS JE EEN HALVE OF HELE DAG MEE 

KUNT HELPEN, HEEL GRAAG !! 

 

GEEF JE DAN OP BIJ NOUD BOUWMANS TEL. 5475943 OF 

06-51859657!! 

 

De  dorpszeskamp schijndel belooft weer een enorme 

happening te worden !!! 

 

Net als de voorafgaande 25 jaren zijn we er weer in 

geslaagd om  een zeskamp te organiseren, al loopt het 

aantal deelnemer helaas wat af, maar toch hebben we nog 

weer minimaal 15 ploegen . 

Wil je nog meedoen, dat kan, geef je dan z.s.m. op. 

 

Met een zeskamp overdag en een spetterende 

playbackshow ’s avonds staat dit evenement  garant voor 

een leuke dag en avond !! 

 

Dus geef je op want jullie hulp is voor dit evenement van 

onschatbare waarde !! 

 

Namens de organisatie 

Noud Bouwmans en Jan Hellings 
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WAT EET EN DRINK JE   

VOOR, TIJDENS EN NA HET VOETBALLEN? 
 

Als districtsverzorger bij de KNVB Zuid I hebben we een blad samengesteld 
met voorlichting over eten en drinken tijdens wedstrijden. Regelmatig kwamen 

hiervoor verzoeken. Enige tijd geleden nog kwam een spelertje bij me tijdens 
de warming-up vertellen dat hij maagpijn had. Mijn vraag was natuurlijk of en 

wat hij had gegeten voor de wedstrijd. Vaak moeten deze spelers een uurtje of 

meer rijden om op de locatie te komen. Hij had goed gegeten thuis zei hij: friet 
en frikadellen!! Ik heb hem uitgelegd dat dit eigenlijk niet zo verstandig is. Dit 

vet eten heeft een hele tijd nodig om te verteren en trekt veel bloed naar de 
maag. Bloed dat tijdens het sporten hard nodig is in de spieren om de spier-

arbeid te organiseren. Je hebt wel energie nodig vooral in de vorm van kool-
hydraten om te kunnen presteren  

Voor de wedstrijd kun je het best een halve liter drinken. Eet iets wat licht 
verteerbaar is en voedzaam, zoals een boterham, een bakje pasta, een 

gekookt ei, kwark of een banaan.  
Tijdens de wedstrijd zijn er voldoende momenten om te drinken, aangepast 

aan de temperatuur buiten.  
Na de wedstrijd is een halve liter weer voldoende om het vocht aan te vullen. 

Je kunt het best een isotone sportdrank nemen, water met een beetje 
limonade, smoothie of magere melk. Of natuurlijk gewoon water.  

Wat is gezond om te eten? Koolhydraten die zitten in muesli, bruin brood, 

pasta, aardappelen, groente en rijst. Eiwitten die zitten in vis, vlees, noten, 
kwark en eieren. Dus neem weinig zoet eten of drinken en geen vet eten. Een 

appel is ook minder geschikt bij het sporten, omdat die ook moeilijk verteert. 
Een banaan of sinaasappel is beter. 

Ik hoop dat er wat bruikbare tips tussen zitten. Doe je voordeel ermee, vooral   
bij toernooien is gezond eten en drinken heel belangrijk. 

 
Anton Schellekens, Verzorger NGS 
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ParaGames Schijndel 2013 

 
tichting ParaGames Schijndel  organiseert dit jaar voor de zesde keer een  

sportdag voor mensen met een beperking. De sportdag is bedoeld om  

mensen met een lichamelijke/geestelijke beperking of chronische zieken te laten 

sporten en zo kennis te laten maken met aangepast sporten of bewegen.  

 

Deze sportdag vindt plaats op zaterdag 25 mei NK waterbasketbal  en zondag  

26 mei 2013, op sportpark ”De Leemputten”  te Schijndel.  

Opening 9:45 uur. Sluiting  (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, op het sportpark van 

v.v. Avanti’31.  

 

Voor meer informatie:  

Kijk op www.paragamesschijndel.nl 
 

Voor de volgende onderdelen kunt u zich opgeven: 

 

- Darten 

- Duiken 

- Fitness  in het zwembad 

- Handbike  (officiële wedstrijd) 

- Jeu de Boules 

- Tafeltennis (officiële wedstrijd) 

- Rolstoeltennis 

- Zwemmen 

  

 

Ook zijn er diverse toernooien van andere sporten: 

 

Biljarten, G-Hockey, G-Voetbal en Waterbasketbal NK zaterdag 25 mei. 

Hoe kan ik me opgeven? 

 

Via onze site www.paragamesschijndel.nl 

Inschrijving paragames 

of  info@paragamesschijndel.nl 

S 

 

 

http://www.paragamesschijndel.nl/
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puzzel 
 

 
 


