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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
De afgelopen weken is onze vereniging danig in de greep geweest 
van de gebeurtenissen van zondag 23 februari j.l. aan het einde 
van de wedstrijd Herpinia – sv Avanti’31. 
Deze middag zal voor velen die daar die middag aanwezig waren 

voor eeuwig op hun netvlies blijven staan. 
Wij als bestuur hebben getracht om deze gebeurtenissen samen 
met de betrokkenen een plaatsje te geven via bijeenkomsten, 
eerst samen met de spelersgroep en begeleiding de dinsdag na de 
wedstrijd, en enkele weken daarna samen met iedereen die op die 
bewuste middag aanwezig was. 
Tijdens deze avond, waar ook een afvaardiging van de KNVB, 
politie en media aanwezig was, werd duidelijk dat deze kwestie 
heel, maar ook heel diep zat bij de meesten. 
De KNVB zal binnenkort een mondelinge hoorzitting houden met 

betrokkenen en zal snel hierna uitspraak willen doen. Wij als sv 
Avanti’31 zien vol vertrouwen deze uitspraak tegemoet. 
Iedereen wil ik vanaf deze plaats heel veel sterkte toewensen met 
het verwerken van deze voor velen toch wel traumatische 
ervaring. 
Ook wil ik iedereen, die nog behoefte heeft aan een gesprek of die 
nog vragen heeft, van harte uitnodigen om dit met mij of met een 
van de bestuursleden te doen. 
 

Inmiddels zijn de carnavalsdagen achter de rug. Tijdens de 
carnavalszaterdag en maandag was het weer een gezellige drukte 
van belang in onze kantine. 
Complimenten voor de organisatie van beide dagen is wel op zijn 
plaats. 
 
Het blijft spannend voor ons 1e elftal in de competitie. Tegen 
Venhorst en Avesteyn werd de volle winst geboekt. Alles staat 
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heel dicht bij elkaar en er is dus nog van alles mogelijk in deze 
competitie. 
Mooi was in ieder geval de overwinning in de thuiswedstrijd tegen 
Avesteyn, na alle commotie van de afgelopen weken. 
 
Inmiddels is onze vereniging van start gegaan met een nieuw 
project via Cablean Susco Schijndel. Via een innovatiefonds zal 
getracht worden roterende panelen te plaatsen, die uitgerust 
kunnen worden met voorzieningen die energie opwekken en 
opslaan, water zuiveren, een bijdrage leveren aan de gezondheid 
door luchtzuivering en CO2-reductie, klimaat, voedselketen, 
mobiliteit en communicatie (zie foto’s op de volgende pagina).  
Dit project kunnen we mogelijk extra inkomsten genereren door 
middel van een moderne manier van sponsoring.  
Heeft u interesse, laat het ons weten. 
 
Tot slot wil ik iedereen, jong en oud, veel succes toewensen in de 
laatste fase van de competitie. Er zijn nog kanshebbers op een 
kampioenschap aan het einde van de rit. Ook de teams die nu al 
kansloos zijn voor een prijs, ga voor het hoogst haalbare! 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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Nieuwe en duurzame inkomsten voor 

pilot club s.v. Avanti ‘31 
 
Ik help organisaties om meer winst te maken door te besparen op 
hun niet-strategische kosten. Vaak is inkoop van energie één van 
de winstpakkers. Steeds meer kijken we ook naar energie-
besparende maatregelen. Denk aan led verlichting en zonne- en 
windenergie.  
 

In mijn zoektocht naar goede en betrouwbare partners ben ik 
ongeveer een jaar geleden in contact gekomen met de eigenaren 
van Cablean, een bedrijf in Sliedrecht. Cablean brengt 
oppervlakken zoals daken, wanden, gevels en hekwerken in 
beweging. Zo gaan deze oppervlakken op natuurlijke en 
duurzame wijze energie en geld opleveren. Deze unieke manier 
van het laten renderen van stilstaande oppervlakken past perfect 
in mijn manier van werken. Naast duurzaam geld besparen, ook 
innovatief en duurzaam geld verdienen. De 3 of 4 zijdes roteren 

en zo gebruiken we altijd een zijde, die rendement oplevert. Op 
een maatschappelijk verantwoorde manier, die organisaties 
kunnen gebruiken in hun communicatie. 
 
In Schijndel is sinds december het innovatiefonds operationeel. 
Dit fonds bevat € 250.000 en is bedoeld om goede ideeën van 
mensen en organisaties een kans te geven om te slagen. Elk idee 
moet aan een aantal criteria voldoen. Het moet innovatief en 
reproduceerbaar zijn. Ook moet het de lokale economie 
stimuleren en aanjagen.  

 
Wij hebben een plan gemaakt om verenigingen met de Cablean 
Boardings een nieuw en duurzaam verdienmodel te laten krijgen. 
Ondernemers hebben de kans om energiepartner van de 
vereniging te worden. Ze geven de vereniging gratis groene 
energie. De tweede zijde wordt benut om lucht te zuiveren. De 
CO2-credits, die hiermee beschikbaar komen, leveren geld op. En 
de 3e zijde van de Cablean Boarding is een reclamebord, waar de 
partner ook jaarlijks een bedrag voor betaalt. De partner ontvangt 
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een certificaat, waardoor zo zijn maatschappelijke betrokkenheid 
wordt vastgelegd. In het kader van het beleid van de partner op 
het gebied van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo) is dit interessant voor de externe 
communicatie. 
 
De nieuwe organisatie heet SuSCo Schijndel. SuSCo staat voor 
Sustainable Surface Company. Diverse Schijndelse organisaties 
hebben hun medewerking al toegezegd en worden energiepartner 
van pilot club Avanti ’31. Deze partners van het eerste uur zullen 
we ook betrekken in het leveren van producten en diensten aan 
SuSCo Schijndel en de verenigingen. We proberen de eerste 
boardings in april of mei operationeel te hebben. In mei of juni 
gaan we de Schijndelse verenigingen, ondernemers, overheid en 
onderwijs uitnodigen voor event om alles uit te leggen en met 
hele concrete voorstellen te komen. 
 
Wil je meer weten over Susco Schijndel en de unieke producten 
zie de website www.susco-schijndel.nl of stuur een mail naar mij 
via vps@facilityconcepts.nu. Zie ook de foto’s op de volgende 
pagina. 
 
Wij hebben alle vertrouwen in dit project en houden u graag op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Vincent de Vroomen  
20 maart 2014  
 

 
 
 
 
 

http://www.susco-schijndel.nl/
mailto:vps@facilityconcepts.nu
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
Spelerspassen bij doordeweekse uitwedstrijden 
 
Aan alle leiders/trainers het verzoek om bij doordeweekse 
uitwedstrijden de spelerspassen op zaterdag mee te nemen.  
Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij Avanti nog niemand 
aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken.  

 
 
Bekertoernooi 
 
Avanti E1 en F2 zijn beide nog actief in het bekertoernooi.  
De volgende speelronde is op 26 maart voor Avanti F2, zij spelen 
dan de kwartfinale uit tegen Rhode F2.  
Voor Avanti E1 is dit op 2 april de halve finale, zij spelen dan thuis 
tegen Mierlo Hout E1.  

Wij wensen beide teams heel veel succes! 
 
 
Omroep Brabant Cup 
 
Avanti E1 is doorgedrongen tot de kwartfinale van de Omroep 
Brabant Cup. Zij spelen deze kwartfinale tegen de winnaar van 
Roosendaal – Audacia. Deze wedstrijd zal voor 15 april worden 
gespeeld. 
Ook Avanti C1 is doorgedrongen tot de kwartfinale, zij zullen voor 

15 april de thuiswedstrijd tegen OJC spelen. 
 
 
Data toernooien 
 
De data voor de thuistoernooien zijn bekend, voor de volledigheid 
de data van onze thuistoernooien:  
 
- Zaterdag 10 mei F-mini toernooi (ochtend) 
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- Zaterdag 17 mei D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag)  
- Zaterdag 31 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag)  
- Zaterdag 24 en zondag 25 mei Duke’s Trophy  
 
 
Sportiviteitsprijsuitreiking 
 
Op vrijdagavond 9 mei zal de jaarlijkse sportiviteitprijsuitreiking 
worden georganiseerd; meer informatie hierover volgt via de 
Supportersvereniging. 
 
 
E- en F-pupillen voetballen tegen vaders/moeders 
 
Op vrijdagavond 30 mei voetballen de F- en E-pupillen tegen 
respectievelijk de moeders en de vaders; meer info volgt! 
 
 
Eindeseizoensactiviteiten 
 
Ook dit jaar zullen weer de traditionele eindeseizoensactiviteiten 
worden georganiseerd: 
 

- F-pupillen dag, zaterdag 28 juni 
- E-kamp, 13, 14 en 15 juni 
- C-kamp 20, 21 en 22 juni 
- D-kamp, 4,5 en 6 juli 
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Voor dit Sportret zijn we op bezoek geweest bij een jongedame 
die actief bij onze club voetbalt. Inmiddels is ze ook al een tijdje 

werkzaam in de kantine achter de bar. Ze is naar onze mening: 
“het zonnestraaltje achter de bar”. We hebben een leuk gesprek 
gehad met: 
 

    KIM VAN HOUTUM 
 
Kim is 20 jaar en heeft verkering met Jeffrey van Dinther. Zij is 
op de Boschweg geboren. De vader van Kim, Arie van Houtum, is 
bij de meeste Avanti-leden wel bekend. Evenals Toon en Gerard 

van Houtum, de ooms van Kim. De gebroeders hebben allemaal 
bij Avanti gevoetbald en Gerard en Arie zitten in het bestuur van 
de supportersclub. Dennis, de broer van Kim, is 22 jaar en heeft 
een blauwe maandag bij Avanti gevoetbald maar is daarna gaan 
judoën. Na de lagere school is Kim naar het Elde College gegaan, 
de kader basis. Momenteel is ze onderwijsassistente en zit ze in 
het laatste jaar van deze opleiding. Gezien de economische crisis 
heeft Kim ervoor gekozen om nog 4 jaar te gaan studeren op de 
PABO, om uiteindelijk als leerkracht voor de klas te gaan staan.  
 

Kim is een sportief type en is op haar 6e gaan turnen bij 
Turondo. 
“Ik vond dat al snel niet leuk meer en ben toen gaan korfballen 
tot mijn 15e. Daarna ben ik gaan voetballen bij Avanti bij de 
meisjes. Patrick Verhoeven was toen samen met Pieter Fransen 
trainer en mijn leeftijdsgenoten waren Yvonne van Wondergem, 
Melina Horsten en Jill Fransen. Destijds had de damesafdeling een 
meisjes 7-tal, een meisjeselftal en dames 1 en 2.  
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Omdat ik op zaterdag wilde gaan werken, ben ik gestopt bij de 
meisjes en ben ik op zondag bij de dames gaan voetballen. Ik 
kwam in het 2e elftal terecht. Uiteindelijk zijn verschillende dames 
gestopt en bleef er maar één damesteam over. Ik heb eigenlijk 
altijd in de achterhoede gespeeld en was geen supertalent, maar 
ik heb altijd wel een grote inzet.“ 
 
Was het niet moeilijk om als jong meisje te voetballen 
tussen dames waarvan er verschillende al moeder waren? 
“Ja, dat was wel even wennen in het begin. De oudere dames 
hadden natuurlijk andere interesses dan ik. Het was overigens wel 
gezellig, ondanks het leeftijdsverschil. Elk jaar gaan we ook een 
weekend weg met de dames van Avanti. Dat is altijd weer een 
leuk weekend, dat door een drietal dames geregeld wordt; dat 
rouleert dan elk jaar. In dat weekend wordt er op zaterdagmiddag 
een activiteit georganiseerd en vrijdag- en zaterdagavond gaan 
we met zijn allen op stap.” 
 
Inmiddels is Kim al een tijdje actief achter de bar in de 
kantine van Avanti. 
“Twee jaar geleden werkte ik bij de Hema en toen zochten ze 
iemand voor achter de bar. Jan van Kasteren vertrok in die tijd 
naar Schijndel. Omdat ik bij Avanti natuurlijk veel mensen kende 
en het me erg leuk leek, heb ik gesolliciteerd. Ik heb dit wel mee 
gekregen van mijn ouders, want die hebben ongeveer 20 jaar bij 
‘t Venneke gewerkt. Ik had een gesprek met Jack Brus, Ton 
Zandbergen en Wil de Laat. Een paar keer had ik al ingevallen 
voor iemand achter de bar, dus ze kenden me wel. Ik ben toen 
aangenomen en had meteen mijn vuurdoop bij de KNVB 
voetbaldagen. Daar heb ik samen met Lenie gewerkt en ik was al 
meteen blij dat ik dat ben gaan doen.  
Inmiddels hebben we een aantal vaste krachten achter de bar in 
de kantine. Maarten, Francé, Lenie, Nicole, Kelly, John, Miranda, 
Dominique, Nola, Rien en Lisanne zijn de mensen die werkzaam 
zijn in de kantine. Voordeel van zoveel personeel is dat je 
gemakkelijk kunt schuiven en ruilen indien nodig.  
Ik werk ongeveer 20 uur gemiddeld in de week. Meestal werk ik 
op zondagmiddag omdat ik op zondagmorgen moet voetballen. 
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Wil de Laat maakt altijd de planning van de diensten die wij 
moeten draaien.” 
 
Het werken in de horeca brengt met zich mee dat je wel 
eens vervelende klanten hebt. 
“Soms gebeurt dat wel, maar dat lossen we dan zelf wel op. Een 
belangrijke spreuk die voor mij geldt is: Horen, Zien en Zwijgen. 
Je hoort wel eens dingen van klanten die eigenlijk niet voor mij 
bestemd zijn, maar daar moet je mee om leren gaan.  
Op dinsdagavond moet ik werken en er zit dan meestal maar één 
elftal in de kantine, samen met de biljartclub. De jongens die het 
laatste naar huis gaan wachten altijd netjes tot ik de kantine 
gesloten heb, zodat ik niet alleen hoef af te sluiten en dat vind ik 
wel prettig”. 
 
We vroegen ons af hoe Kim dacht over de nieuwe 
wetgeving dat personen onder de 18 jaar geen alcohol 
mogen drinken  en of dat niet lastig te controleren is in de 
kantine. 
“Vooropgesteld vind ik dat er een overgangsregeling had moeten 
komen. Jongens die nu 17 zijn mogen al een jaar bier drinken in 
horecagelegenheden. Deze groep moet nu weer wachten tot ze 18 
jaar oud zijn. Ik heb nog maar twee keer gewerkt sinds de wet 
van kracht is en het is best lastig. We hebben een lijstje met 
foto’s van jeugdspelers met de leeftijd daarop. Als we twijfelen, 
dan raadplegen we die lijsten. Ik heb al een keer gehad dat ik een 
jongen twee biertjes meegaf en dat het andere biertje werd 
gegeven aan een jongen die geen 18 was. We hebben van het 
bestuur de opdracht om hier streng op te controleren.  
De vereniging krijgt bij een eerste overtreding een boete van  
€ 1.500,-- en bij meerdere overtredingen kan de horeca-
vergunning worden ingetrokken. We verkopen op zaterdag ook 
geen bladen bier, dit om overzicht te houden. Ik zie het er nog 
wel van komen dat de jeugd onder de 18 niet meer in de kantine 
komt en rechtstreeks naar huis gaat. 
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De hobby’s van Kim zijn winkelen en in de kantine werken. 
Verder bouwt ze mee aan een carnavalswagen van de 
plekkers. Dat zijn de kinderen van de (P) internationals. 
 
Aan de ouders van Kim vroegen we de goede en slechte 
eigenschappen van Kim. 
De goede eigenschap is dat Kim sociaal is en voor iedereen klaar 
staat. De “slechte” eigenschap is dat ze geen nee kan zeggen. 
 
Hierna stelden we Kim nog enkele vragen: 
 
Waar erger je je aan                       Afspraken niet nakomen 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland dan                               -18 geen alcohol gefaseerd  
 invoeren 
Naar welke internetsite surf je  
het meest                 Facebook en Avanti site 
 
Auto                                             Fiat (van ons mam) 
 
Beste trainer                                 Pieter Fransen 
 
Stad                                             Herzegovina 
 
Jeugdidool                                    K3 
 
Moeilijkste beslissing ooit               Nog niet hoeven nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit            Buitenlandse stage in Bosnië  
                                                   en Malta 
 
Onderschatte voetballer                 Arie van Houtum 
 
Hoogtepunt                                  Stage buitenland 
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Dieptepunt                                   Overlijden van mijn oom en 
                                                   het verblijf van mijn opa in  
                                                   Laverhof  
 
Politieke voorkeur                         PvdA 
 
Televisie                                      GTST en Boer zoekt vrouw 
 
Muziek                                         Top 40 
 
Beste film                                     Daglicht 
 
Beste boek                                    Spijt 
 
Eten                                             Zuurkoolstamp en pizza 
 
Drank                                           Moezel 
 
Acteur                                           Barry Atsma 
 
Vakantie                                        Gran Canaria 
 
Welke sporten naast voetbal vind  
je interessant en welke totaal niet    Korfbal vind ik leuk maar golf  
                                                     totaal niet 
 
 
Kim bedankt voor je tijd en veel succes en plezier bij je 
werkzaamheden in de kantine. 
 
 
 
                                                 Noud Bouwmans 
                                                 Frans van Rozendaal    
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VERJAARDAGEN 
 
Wij feliciteren onze leden met hun verjaardag in april:  

01 april  Jan van Esch 
   Jelle Verhoeven 
02 april  Frans van Rozendaal 
   Mari Verhagen 
   Twan Burg 
   Luca v.d. Vorstenbosch 

03 april  Majid El Hajoui 
04 april  Mark v.d. Steen 
05 april  Antonio Barros Tomaz 
   Mientje v.d. Broek 
   Rico Sanders 
06 april  Angelo Ankone 
   Jason Vyent 
07 april  Piet van Kasteren 
   Vinnie Schuurmans 
08 april  Berend Arts 

09 april  Martijn Verhoeven 
10 april  Jeroen Brus 
   Haico van Schayk 
   Guy de Leeuw 
   Dane van Zandbeek 
11 april  Roy Migchels 
   Tom Schellekens 
12 april  Dirk Pennings 
   Jan van Weert 

   Milan van Gerwen 
   Jordy Pluijm 
13 april  Herman van Oorschot 
14 april  Marcel Welte 
15 april  Edwin Roozendaal 
   Hans Verhagen  
   Maikel v.d. Akker 
   Mark v.d. Bulk 
16 april  Sem Cornelissen 
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   Michael Grieorjanc 
   Thijs van Malsen 
   Niels Boersma 
   Bashir Mahamud 
   Jurgen Rijkers 
17 april  Ruan van Doremalen 
   Martijn v.d. Spoel 
18 april  Jo van Roosmalen 
   Jan de Vries 
   Annemie Gevers-Smits 
19  april   Brian Nicolaesz 
   Henk Toelen 
   Pavlec Okhrimenko 
   Arnold Verhoeven 
   Gijs van Oorschot 
20 april  Jochem van Boxtel 
21 april  Harm van Schaaijk 
   Jan Hellings 
   Armin Ibrahimovic 
22 april  Senn van Helden 
23 april  Jan Kuis 
24 april  Troy Kapteijns 
   Joep Hellings 
25 april  Peter Groenendaal 
   Henk van Uden 
27 april  Tim van Geffen 
   Kenneth Havinga 
   Lars van Houtum 
   Matthijs Lammers 
28 april  Perry van Grinsven 
   Kevin Strik 
29 april  Thijs van Helvoort 
   Wilco v.d. Sangen 
30 april  Jesse Smits 
   Patrick Groenendaal 
   Harm van Oorschot 
   Rens Verhagen 
   Vincent de Vroomen 
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LEDENMUTATIES 

 

  

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

QHVV41J 
Dinand van 

Heeswijk 
Gasthuisstraat 28 10-10-2008 

QHXF21F Milan vd Heuvel Tulpstraat 9 27-2-2009 

QJFK38E Roy den Ouden Baselaarshoef 59 2-1-2008 

NWLH79M Stan Bouwens Lijsterbeslaan 104 21-2-2006 

 
 

 
 

 

oud leden 

knvb nr  naam geb.datum 

MDPJ23L Tiago da Silva Santos 1-1-1992 

LWKK897 Sam van Houtum 18-1-2000 

GKGR455 Patricia Smits 1-12-1988 

BXWF87D Mariska Polfliet 4-7-1982 

NPHQ92T Rowan de Wit 29-11-2004 

FRBL00R Bilal Ben Ayyada 3-9-1992 

FLBP33L Roy Grandia 18-7-1986 

PLNC27Z Damian Rietdijk 18-1-2005 

QHBW63S Daan vd Oetelaar 16-10-2007 
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DANKBETUIGING 

 

 
 

Bij deze willen wij iedereen van Avanti bedanken voor de steun en 
medeleven die wij mochten ontvangen tijdens het korte ziekbed 
en overlijden van onze vader Theo Hellings op 80-jarige leeftijd. 
  

 
Adrie en Jan Hellings 
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ParaGames 2014 
      
Stichting 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 zondag 18 mei 2014, op 
sportpark ”De Leemputten” te Schijndel. Opening 9:45 uur. 

Sluiting (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, op het sportpark van 
v.v. Avanti’31. Hoofdingang: Avantilaan 1 5482 RE Schijndel  
      
Voor de volgende onderdelen kunt u zich opgeven:  
      

- Boccia -Darten - Fitness in het zwembad 
- Handbike - Jeu de Boules - Tafeltennis   

- Rolstoeltennis - Zwemmen  
 

Ook zijn er diverse toernooien van andere sporten:  

 
Biljarten, G-Hockey, G- Korfbal,  
G-Voetbal en Waterbasketbal. 

 
Benefietavond 
 
Op vrijdag 6 juni is er weer een benefietavond in de tent: 
2 dj van PURE NL verzorgen deze avond muziek. 
Er wordt niet alleen Nederlandstalig gedraaid, maar laat dat maar 

aan de dj's over. Ook treedt deze avond Henk Bernard op. 
We zijn nog bezig met een artiest, we houden jullie op de hoogte. 
De voor verkoop is in de kantine van Avanti  en bij Jan van 
Roessel. Entree  in de voorverkoop € 5,- aan de kassa € 7,50. 
Aanvang 20:00 uur, tent open vanaf 19:30 uur. 
 
Als u de Paragames een warm hart toedraagt hou dan deze avond 
vrij. 
Tot dan ! 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 

Dinsdag 25 februari 
 
Op deze dinsdag werd begonnen met een halve competitie 
Pentathlon, bestaande uit Libre Bandstoten en Driebanden. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Cor Mooy en Mari Pennings. 

Deze werd overtuigend gewonnen door Cor Mooy, die na een gelijk 
opgaande strijd met het driebanden zijn slag wist te slaan. Met een 
mooie serie van 3 wist hij de overwinning te pakken.  
Bert v. d. Greef trad vervolgens aan tegen kampioen Jos v. 
Heeswijk. Het werd al snel duidelijk dat dit spel heel anders is dan 
het gewone libre. Bert speelde een prima partij en gaf Jos geen 
enkele kans om in de wedstrijd te komen en in slechts 18 beurten 
speelde Bert zijn benodigde caramboles vol. Een verdiende en 
mooie overwinning. 
Dat er ook wel eens lange partijen tussen kunnen zitten bewezen 

Leo v. Boxel en Bert v. Alebeek. Maar liefst 40 beurten duurde deze 
wedstrijd, die uiteindelijk toch door Bert v. Alebeek werd 
gewonnen. Vooral het driebanden nam het grootste gedeelte van 
deze partij in beslag. In de partij tussen Adrie v. Liempd en Cor 
Geerts was het lang onzeker wie er aan het langste eind zou gaan 
trekken. Als de beslissing bij het driebanden moet vallen, wat 
meestal het geval is, moet je ook een beetje geluk hebben. Deze 
keer ging de overwinning naar Cor Geerts, die de partij in27 
beurten wist uit te maken.  

De laatste partij werd gespeeld door Mari Verhagen en Bert v. 
Uden. Ondanks een prima begin kwam Bert toch nog in de 
problemen doordat hij met bandstoten enkele missers produceerde. 
Hierdoor kon Mari het initiatief overnemen en zelfs als eerste de 
finish bereiken. Bert, die nog 1 driebander te gaan had, wist deze in 
de nastoot te realiseren, waardoor er een remise tot stand kwam. 
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Dinsdag  11 maart 
 
Na een weekje carnaval vieren zijn we op 
dinsdag 11 maart weer begonnen.  
De eerste partij van de avond werd 
gespeeld door Adrie v. Liempd en Henk 
Kanters. Vooral Henk ging zeer goed van 
start, hij gebruikte  slechts 5 beurten 
voor zijn libre en 5 beurten voor het 

bandstoten. Ook het driebanden leek snel 
te gaan, maar nadat hij al snel zijn 
eerste 2 driebanders gescoord had, 
kwam er toch een kentering in zijn spel. 
Hierdoor kon Adrie nog enigszins 
terugkomen, maar na 25 beurten wist 
Henk ook zijn laatste driebander te 
maken.  
In de wedstrijd tussen Cor Geerts en Leo v. Boxel was het Cor die 

als een speer uit de startblokken kwam. Toch wist Leo ondanks een 
slecht begin zich goed te herstellen. Cor kende deze avond geen 
zwakke plekken en wist de partij in slechts 18 beurten winnend af 
te sluiten.  
De partij tussen Mari Pennings en Bert v. Alebeek werd gekenmerkt 
door het grote aantal beurten dat Mari nodig had om zijn libre 
caramboles te maken. Liefst 20 beurten had Mari hiervoor nodig. 
Dankzij het feit dat Bert moeite had om zijn driebanders te maken, 
wist Mari nog enigszins terug te komen in de wedstrijd. Maar 
genoeg voor de winst was dat niet, deze ging verdiend naar Bert. 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Verhagen 
en Bert v.d. Greef. Beide spelers begonnen goed aan de wedstrijd. 
Hierdoor ontstond er een spannende partij die uiteindelijk in 22 
beurten werd gewonnen door Bert v.d. Greef. 
 
 
Dinsdag 18 maart 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters en 

Bert v.d. Greef. Henk, die deze avond al vroeg aan de tafel stond 
om te oefenen, had zijn kruit al snel verschoten. Na een redelijk 
begin moest hij zijn meerdere erkennen in Bert, die met goed spel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TPCGrQLcOWLw4M&tbnid=cvPWDSq6xTNKdM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/afbeeldingen/oude-prenten-02/&ei=6sEgU9ySLsGm0AWN1oHwCw&bvm=bv.62788935,d.bGQ&psig=AFQjCNErEscbhIEQ37YF2RTdYMHG2TmXTA&ust=1394742036225338
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zijn wedstrijd in slechts 18 beurten wist te winnen. Henk kon in 
deze wedstrijd zijn libre caramboles niet gemaakt krijgen, waardoor 
Bert een simpele overwinning kon behalen.  
Ook de wedstrijd tussen Cor Geerts en Bert v. Uden was van een 
hoog gehalte. Met goed spel wist Bert al snel een voorsprong te 
nemen. Cor wist zich toch goed te herstellen, waardoor er zich een 
mooie partij ontwikkelde. Door zijn driebanders beter af te werken 
wist Bert toch nog de zege te grijpen. Hij deed dat in slechts 14 
beurten.  
De wedstrijd tussen Bert v. Alebeek en Mari Verhagen duurde met 

28 beurten precies eens zo lang. Hier was het Mari die al snel op 
voorsprong kwam en deze voorsprong lange tijd wist vast te 
houden. Bert, die specialist is in het driebanden, kreeg van Mari 
echter geen kans om via deze discipline nog terug in de partij te 
komen. Hierdoor won Mari zijn eerste officiële partij bij onze 
biljartclub.  
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk 
en Adrie v. Liempd. Ook hier werd de wedstrijd beslist met het 
driebanden. Jos, die de gehele partij achter de feiten aan moest 

lopen, kwam ook in het slot van de wedstrijd niet in zijn spel. Adrie 
wist de wedstrijd in 24 beurten naar zich toe te trekken. 
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ZESKAMP 2014  
 
Beste Sportvrienden van Schijndel, 
  
Vorig jaar was de Zeskamp dankzij ieders inbreng een grandioos 
succes!  
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de zeskamp 2014 weer in 
volle gang. We streven ernaar om er net als vorig jaar wederom 
iets moois van te maken. 
Het evenement staat dit jaar gepland op zaterdag 7 juni voor de 
jeug en zondag 8 juni is de grote zeskamp. 
  
Kijk op de website www.avanti-jeugdzeskamp.nl voor het laatste 
nieuws en meld je aan via: jeugdzeskampschijndel@gmail.com 
Geef hierbij aan: 

- naam van jullie team 

- naam, telefoon en e-mail van de teamcaptain 

- naam + leeftijd van de deelnemers 

  
Indien de namen van de deelnemers nog niet bekend zijn, is dat 
helemaal niet erg. Maar voor de organisatie is het wel handig dat 
je alvast laat weten dat je meedoet. 
  
Vrijwilligers en sponsors kunnen zich ook via dit e-mail 
adres melden. Zowel voor de grote zeskamp als de jeugdzeskamp. 
  
Wij zouden het fijn vinden als jullie deze mail doorsturen naar 
familie, vrienden en bekenden. Ook zij kunnen een team 
samenstellen en meedoen!! 
  
Meedoen met de jeugdzeskamp is gratis. De inschrijfkosten voor de 
grote zeskamp bedragen slechts € 50,-. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Commissie (jeugd)zeskamp Schijndel 
 
 

  

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