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KAMPIOENEN 
 
Dit seizoen 7 kampioenen en als toetje nog een 
promotie voor A1. 
 
Over het aantal kampioenen heeft Avanti dit seizoen niet te klagen.  
 
Bij de senioren was het al vrij snel duidelijk dat Dames 1 en Avanti 7 op het 
kampioenschap af gingen. Beide teams waren dan ook al ruim voor het einde van de 
competitie kampioen. Avanti 7 leverde hierbij een puike prestatie door de competitie 
ongeslagen af te sluiten. Slechts één wedstrijd moest de tegenstander een 
puntendeling worden toegestaan.  
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Bij de jeugd was het aantal kampioenen groot.  
De B1 sloot een succesvol seizoen af met de titel en promotie naar de Hoofdklasse. 
De F3, E3, C2 en M7C1 werden kampioen van de voorjaarscompetitie.  
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De nastoot van dit seizoen kwam van de A1. Als 4e geëindigd in de competitie, maar 
toch deelnemer aan de nacompetitie en daarin na twee rondes ongeslagen promotie 
behaald naar de Hoofdklasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kampioenen,  spelers en begeleiding van harte proficiat. 
 
Op 27 mei volgt in de kantine de kampioenenavond vanaf 18.30 uur met een aantal 
wedstrijden van de kampioensteams en vervolgens vanaf 19.00 de huldiging van de 
jeugdteams en vanaf 20.00 uur van de seniorenteams.  
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     AVANTI B1 kampioennûh!!! 
 

 
Eindelijk was het zover 17 april, het kampioenschap was in zicht.  
We speelden onze thuiswedstrijd tegen de nummer laatst Herpinia B1. Bij winst van 
ons, Avanti B1, en puntverlies van Juliana Mill B1,  zouden we de schaal in ontvangst 
kunnen nemen.  
We begonnen de wedstrijd een half uur later dan normaal, dit was omdat we dan de 
uitslag van Juliana Mill al wisten.  
Uiteindelijk begint de wedstrijd om 3 uur met de volgende opstelling: Harm van 
Rozendaal, Maik van Roy, Jordi Heestermans, Niels van Lieshout, Tim van Geffen, 
Bram van Vorstenbosch, Renzo Brus, Sheka Bangura, Fabian Koenen, Ryan Chedi 
en Milan van Gerwen. De wissels waren: Colin Swinkels, Robin van Engeland en 
Haris Karaosmahovic. Geblesseerd waren: Jelmer Broks en Steven van de Broek. 
 
 We begonnen sterk en kregen meteen een paar grote kansen, maar de keeper van 
Herpinia zat er iedere keer goed bij. Het bleef lang 0-0 omdat we slecht met onze 
kansen om gingen. Toen uiteindelijk in de 33ste minuut: het openingsdoelpunt van de 
wedstrijd werd gemaakt door Ryan na een mooi uitgespeelde aanval. We gingen met 
1-0 rusten. In de rust kregen we te horen dat Juliana Mill met 0-2 achter stond tegen 
de nummer 3: DAW.  
De spanning nam toe bij veel spelers, waardoor we de tweede helft minder goed 
speelden dan de eerste helft. Na ongeveer 20 minuten in de tweede helft, kregen we 
te horen dat Juliana Mill 2-4 verloren had van DAW. Daardoor kon de champagne al 
koud gezet worden. Een kwartier voor tijd kregen we de gelijkmaker om de oren, 
maar er was nog steeds niks aan de hand, want doordat Juliana Mill verloren had, 
hadden we aan een gelijkspel al genoeg om de schaal in ontvangst te nemen.  
De wedstrijd werd door beide ploegen rustig en relax uitgevoetbald, omdat we beiden 
genoeg hadden aan één punt.  
Nadat de scheidsrechter floot voor het einde van de wedstrijd, kon het feest 
beginnen. Op het veld werden we gefeliciteerd en kregen we een kampioensshirt, 
gesponsord door Mark der Kinderen. Nadat er met champagne was gespoten 
moesten we even op de foto. Toen we de kleedkamer in kwamen, stond er al een 
blad bier klaar. 
 
Nadat we klaar waren met onze schuimparty en we waren omgekleed en ons nieuwe 
kampioensshirt aan hadden, gingen we naar de kantine. Daar werd meteen toen we 
binnen kwamen het clublied opgezet, het feest kon nu echt beginnen. De glazen bier 
en de broodjes frikadel en kroket werden gebracht.  
Mark der Kinderen en Henri van Doornik boden ons een weekendje weg naar 
Antwerpen, dat sloegen we natuurlijk niet af. De muziek stond vol open en er werd 
flink gefeest. Onze laatste man Jordi Heestermans ging nog een liedje zingen op de 
tafels. Toen Henk Broks binnen kwam met een fiets, moest onze trainer, Jeffrey 
Creusen, op de fiets over de tafel fietsen.  
 
Het feest werd nog gezelliger toen Avanti 7 binnen kwam, die waren die dag ook 
kampioen geworden. De felicitaties werden onderling uitgewisseld.  
Onze andere trainer Roy v.d. Bogaard gaf nog een show weg op de muziek van 
Michael Jackson.  
 

 6



 

We gingen rond een uur of 9 weg bij Avanti, om vanuit daar naar de Kafmolen te 
gaan. Daar werd het een gezellig feestje met de ouders, leiders, sponsor Mark der 
Kinderen, Henri van Doornik en de rest die we nog vergeten zijn.  
Onze trainer Jeffrey Creusen wou ons een verhaal vertellen, waarvan die zelf niet 
meer wist, dat hij het zelf al 10 keer verteld had.  
Roy v.d. Bogaard bracht er nog wat extra sfeer in door wat zelfverzonnen liederen te 
zingen over Juliana Mill.  
Later in de nacht was het mooi geweest en gingen we naar huis.  
Dit was een dag om nooit te vergeten, we hebben het allemaal heel erg naar ons zin 
gehad. 
    
Wij willen nog een aantal mensen bedanken voor deze mooi dag: 

‐ Mark der Kinderen, onze sponsor die dit feest mogelijk maakte. 
‐ Henri van Doornik 
‐ De Leiders: Jeffrey Creusen, Roy v.d. Bogaard, Hans v. Roy en Rien de Laat 
‐ De Jeugdcommissie 
‐ De Club van 100 
‐ De Supportersvereniging 
‐ De ouders 
‐ De Kafmolen 
‐  

Wij wensen de B1 van komend seizoen veel succes in de Hoofdklasse! 
 
Gemaakt door: Jordi Heestermans en Renzo Brus 
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FEEST VOOR MINI’S 1 
 
 
Op zaterdag 24 april konden de mini’s 1 van Avanti ook “kampioen” worden, want zij 
hadden bij slechts één wedstrijd punten laten liggen en de rest – vaak met ruime 
cijfers – gewonnen. Maar dan moest nog wel de wedstrijd tegen Den Dungen 2 
worden gewonnen. 
 
Meteen in het begin van de wedstrijd beginnen de mini’s sterk. Stijn scoort al snel de 
eerste twee doelpunten voor Avanti. Later volgt een mooie aanval, waarbij Ruben 
een voorzet geeft op Stijn, maar het schot van Stijn raakt helaas de paal. Dan zijn we 
te laat terug in de verdediging en scoort Den Dungen 2-1. In de 10e minuut van de 
wedstrijd schiet Mees van afstand op doel en scoort 3-1. Avanti was in dit gedeelte 
van de wedstrijd duidelijk de sterkste partij. Tom hield alles goed in de gaten en als 
een speler van Den Dungen vrij stond, was hij er snel bij om het de tegenstander zo 
lastig mogelijk te maken. Dan geeft Stijn vanuit de hoek een scherpe voorzet en weet 
Armin bij de tweede paal de bal in het doel te tikken. Stand 4-1. Even later kan Daan 
nog uithalen met een schot op doel, maar deze bal wordt helaas door een speler van 
Den Dungen net tegengehouden. Dan is het even rommelig voor het doel van Den 
Dungen en kan Ruben hiervan profiteren. Hij brengt de ruststand op 5-1. 
 
Na rust worden de mini’s 1 van Avanti een beetje overmoedig en komt een speler 
van Den Dungen gevaarlijk voor ons doel, maar schiet naast. Dan pakt Armin de bal 
gretig van de tegenstander af en scoort 6-1. Even later verliezen we de bal en komt 
Den Dungen met een snelle uitbraak en wordt de stand 6-2. Halverwege de tweede 
helft kon het publiek getuige zijn van een super mooie uitgespeelde aanval, waarbij 
Mees naar Daan passte en Daan vervolgens de bal netjes doorspeelt naar Stijn die 
7-2 scoort. Daarna volgt een snelle aanval van Avanti, maar het schot gaat over de 
achterlijn. Aan het einde van de wedstrijd verslapt de aandacht een beetje. In de 
verdediging zijn we niet alert genoeg en Den Dungen scoort 7-3. Even later komt een 
speler van Den Dungen nog met een afstandschot en wordt de eindstand uiteindelijk 
7-4. 
 
Na het nemen van penalty’s en het handen schudden van de tegenstanders, 
mochten onze “kampioenen” voor de foto poseren met allemaal een mooie roos als 
trofee. Ook de leidster werd verrast met een leuke plant in pot. (Waarvoor dank!) 
 
In het kleedlokaal met z’n allen zingend en dansend onder de douche en lekker 
echte (kinder)champagne drinken. Als afsluiting nog even naar de kantine waar we 
ook nog met de F3 mochten meefeesten, die zaterdag (ook) kampioen zijn 
geworden. Een leuk einde van het voetbalseizoen! 
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Op de foto staan van links naar rechts: 
Ruben Gomes, Tom van Giersbergen, Mees van der Heijden, Stijn Smits, Armin 
Ibrahimovic, Elisée van Giersbergen (leidster) en Daan van Drunen. 
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           WIST U DAT? 
 
- Avanti Dames 1 kampioen is geworden? 
- maar liefst 5 wedstrijden van te voren al niet meer in te halen was 
- het een mooi seizoen is geweest 
- we dankzij Bierens Advocaten er weer keurig opstaan 
- hij ons weer een compleet nieuw tenue heeft geschonken 
- wij hem daarvoor willen bedanken 
- we wel helaas 2 rode kaarten hebben gehad 
- iemand niet zonder haar gele geluksonderbroek kon voetballen 
- we altijd voor de wedstrijd de radio aan hadden in het kleedlokaal 
- de laatste wedstrijden zelfs compleet met blauwwitte vlaggetjes 
- dit vaak tot ongenoegen van de tegenstander 
- wij ‘I gotta feeling’ kunnen dromen 
- dit wel de stemming en teamspirit erin brengt. 
- we wel erg vaak met Marloes onder de douche willen… 
- wij blij zijn dat Niek elke zondag met het ding liep te leuren 
- de radio het nog steeds doet, zelfs na een val uit het fietsmandje.. 
- de kleinuh en Sanne samen in het ziekenhuis zijn geweest, tijdens de 
  wedstrijd tegen Prinses Irene 
- ze beiden geblesseerd uitvielen 
- ze helaas een aantal weken uit de running zijn 
- trouw elke wedstrijd ons dan maar mentaal komen ondersteunen 
- a los heridos, oftewel de geblesseerde, toch nog een aantal wedstrijden met 
  ons heeft mee kunnen ballen 
- Kristel ook weer op tijd fit was om nog een paar wedstrijden mee te pikken 
- we zelfs dit seizoen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd gevochten 
  hebben 
- het een ware ‘bitch-fight’ was 
- slaan, schoppen en ja, zelfs haren trekken 
- en dit allemaal vanwege Aafke’s pyjama 
- dames 2 hiervan wel erg snel op de hoogte was… 
- we al met al toch een rustig en een sportief seizoen hebben gehad. 
- we 2x van onze aartsrivaal Schijndel hebben gewonnen 
- weliswaar 1 maal alleen op papier, maar dat mag de pret niet drukken 
- dit al een kampioenschap op zich was 
- de vriend van Jill één keer is komen kijken.. 
- hij vond dat ze wel erg veel moet lopen?! 
- we de laatste weken erg dun qua bezetting waren… 
- we Jackie de laatste wedstrijden ook al moeten missen dankzij een blessure… 
- ze die opliep tijdens het boodschappen doen?! 
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- de dames van het 2e ons gelukkig hebben geholpen 
- we erg blij zijn met ons 2e 
 
- het weekend weg met z’n allen ook een dolle boel was 
- we in Venray de boel onveilig hebben gemaakt 
- 2 avonden stappen in feestcafé de Koets erg gezellig was geweest 
- er menige dames hun kunsten op de bar hebben vertoond 
- K3 nogmaals werd opgevoerd 
- er een zangeres in ons midden is 
- zij achter de bar bij de dj haar lied mocht zingen 
- een bepaald iemand het weer niet kon laten om haar blote kont in de kroeg te 
  laten zien 
- vele aanwezigen met open mond stonden 
- wij dit echter gewend zijn 
- het glijden van de trapleuning toch wel erg leuk is.. 
- onze Mie weer een geweldige taxi was 
- onze dank daarvoor 
- het paintballen erg leuk was, maar ook wel pijnlijk en koud! 
- we wel allemaal erg fanatiek waren 
- achteraf de blauwe plekken werden geteld 
- het kampvuur pas echt begon te fikken toen er kleren werden opgegooid! 
- het ‘juffen’ erg goed ging bij de dames van het 2e 
- de lege flessen sterke drank bijna niet meer te tellen waren 
- de sms-jes met foto’s echt een giller waren! 
- de foto’s goed bewaard blijven…. 
- we hopen dat het voor iedereen een geslaagd weekend is geweest. 
 
- het dan echt zondag 25 april ging gebeuren. 
- we uit naar Avesteijn moesten 
- we ’s morgens bij Avanti al hoorden dat VCO punten had laten liggen de avond 
  ervoor. 
- wij dus al kampioen waren!! 
- we in de spelersbus gepropt richting Heeswijk-Dinther afreisden 
- de stemming er al goed in zat.. 
- we de wedstrijd toch erg slecht begonnen.. 
- we deze ook erg slecht hebben afgemaakt 
- we al met al erg slecht hebben gevoetbald 
- het jammer was dat Paris niet heeft gescoord 
- ze anders haar onderbroek met GOAL!! Erop had laten zien 
- er overal mooie spandoeken hingen 
- onze dank hiervoor 
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- we onze vele, vele supporters willen bedanken dat ze de moeite hebben 
  genomen om naar ons te komen kijken. 
- we het jammer vinden dat we geen betere wedstrijd hebben kunnen neerzetten 
- vooral voor onze eventuele nieuwe trainer… 
- we nu hopen dat hij niet afhaakt 
- we echt wel beter kunnen 
- we dat ook gelukkig kunnen bewijzen, daar we maar liefst 14 punten los 
  stonden.. 
- we wel iemand hebben gemist.. 
- deze persoon toch echt had beloofd dat hij zou komen kijken.. 
- wij het zeer betreuren dat hij nog lag te slapen, naar zijn eigen zeggen.. 
- de meesten, en hijzelf ook, weten wie we hiermee bedoelen.. 
- wij nogmaals eenieder die wel is gekomen zeer hartelijk willen bedanken 
- wij nog onterecht een doelpunt tegen kregen, zodat de eindstand 3-3 werd 
- niemand van alle aanwezigen, inclusief tegenpartij, zag dat de bal erin 
  zat, behalve de scheids.. 
- dit de pret niet kon drukken 
- hij eindelijk op zijn fluitje blies 
- we dan echt konden gaan feesten 
- de supporters ons massaal kwamen feliciteren 
- de felicitaties, bloemen en champagne in ontvangst werden genomen 
- hiervoor onze dank 
- onze mannen een verrassing voor ons hadden 
- zij een supermooie kampioenschaal hadden laten maken 
- deze een mooi plekje krijgt in de kantine 
- wij hierbij onze mannen willen bedanken 
- het hierna tijd was om te douchen en te ‘tutten’ 
- dit wel erg lang duurde 
- er erg mooie shirts waren dankzij Van Uden Reklame 
- dit ze wel bloed, zweet en tranen heeft gekost 
- vrouwen nu eenmaal niet zo makkelijk zijn 
- we ze bij deze hartelijk willen bedanken 
- we dan eindelijk naar Avanti konden vertrekken 
- we warm werden onthaald in de kantine 
- de polonaise wel erg lang duurde 
- we lekker buiten hebben kunnen zitten 
- om half vier met de platte kar erop uit konden 
- dit door Wim Foolen mogelijk gemaakt was 
- wij hem hiervoor willen bedanken 
- hij ons door heel Schijndel heeft gereden 
- we ook even bij onze aartsrivalen langs zijn geweest 
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- we een stop hebben gemaakt bij het volle terras van d’n Bes 
- we een drankje aangeboden hebben gekregen 
- wij hem hiervoor willen bedanken 
- de plastic bekers nu bij een bepaald iemand in de kast staan 
- we hierna nog even in de kantine zijn geweest 
- het jammer was dat het niet zo druk was 
- we na nog een rondje van de voorzitter toch echt met z’n allen richting ’t 
 Kroontje gingen 
- we daar goed werden ontvangen door Bertje zelf 
- we daar een leuke en gezellige avond hebben gehad. 
- zelfs een paar dames van Schijndel ons kwamen feliciteren.. 
- zij dit met de grootste moeite kwamen doen 
- wij de felicitaties dankbaar in ontvangst namen… 
- we een eigen kampioenslied hebben 
- Niek, Benji en de Korte dit samen bekokstoofd hadden 
- zij bij Kapalone thuis in zijn studio het lied hebben ingezongen 
- dit een aangename verrassing was voor de overige dames 
- wij hierbij Kapalone willen bedanken 
- het lied heel wat keer is gedraaid 
- wij er zelf geen genoeg van krijgen 
 
- we een ontbijt hebben gekregen op maandagochtend 
- dit is geschonken door Plus Eijkemans 
- wij hem voor zijn gulle bijdrage willen bedanken 
- wij ook Henny, Tiny en Ingrid willen bedanken voor het verzorgen van het 
  ontbijt 
- wij met deze goede bodem naar Den Bosch afreisden om daar een steptocht af 
  te leggen 
- we het al met al een mooie, maar vermoeiende tocht vonden 
- we blij waren dat Jackie toch nog met de fiets mee kon.. 
- we hiernaar weer huiswaarts gingen 
- er natuurlijk weer getut werd en daarna werden we verwacht in de kantine van 
  Avanti 
- we hier heerlijk hebben gegeten 
-we Jan en Francee willen bedanken voor de verzorging hiervan, en natuurlijk 
 Avanti zelf voor het mogelijk maken hiervan 
- we hierna wederom richting ’t Kroontje gingen 
- we hier een feestavond hadden 
- er goed voor ons gezorgd werd door Marco en Teun 
- we ze hiervoor willen bedanken 
- we niks tekort zijn gekomen 
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- de drank weer rijkelijk vloeide 
- we het leuk vonden dat dames 2 ook op ons feestje was gekomen 
- we heel blij zijn met enorme mand drank die we hadden gekregen 
- dit zeker snel opgaat..bbq?? 
- er flink ‘gespeecht’ werd 
- de trainer als eerste aan de beurt was, daarna een geweldige speech van Sanne 
  en Sem en als laatste een speech van de aanvoerder.. 
- het eerst homo-huwelijk binnen Avanti wordt gesloten 
- dit echter wel met z’n 3e gaat gebeuren 
- we een echte MC-kleinuh in ons midden hebben 
- ze weer snel een basisplaats krijgt van de trainer.. 
- het leek of er niks met haar enkel was?? 
- we een geweldig optreden van Roy van de Steen hebben gehad 
- hij opeens binnen kwam met ‘grote Smurf-Peter’ 
- hij zijn belofte kwam waarmaken 
- zijn belofte was.., mochten wij kampioen worden dat hij dan een optreden zou 
  weggeven in een olifantenstring! 
- de string snel door ons gekocht was. 
- deze mooi Avanti blauw was met bewegende ogen. 
- hij wel een mooi showtje heeft weggegeven.. 
- wij blij zijn dat dit beeld nu voor altijd op ons netvlies staat.. 
- wij hem toch heel hartelijk willen bedanken. 
- Benji ook nog de volgende dag heeft kunnen genieten van de borrels en haar 
  kikkers?! 
- er na het vele drankgebruik dan toch helaas een eind kwam aan deze mooie 
  avond. 
- wij zachtjes door Marco en Teun naar buiten werden geveegd. 
- wij bij deze Bert Kronenburg hartelijk willen bedanken dat we in zijn kroeg 
  mochten komen feesten.. 
 
- we twee geweldige dagen hebben gehad.. 
- we proberen om er volgend jaar iets moois van te maken in de 3e klasse 
- we de laatste wedstrijden niet hebben kunnen laten zien dat we kampioen zijn.. 
- we niet met ons sterkste elftal uit het kleedlokaal kunnen komen 
- we hopen dat komend seizoen iedereen weer fit en scherp is. 
 
- we helaas op zoek moeten naar een nieuwe trainer 
- Pieter het mooi geweest vindt 
- hij de A1 gaat trainen 
- wij hem daarbij heel veel succes wensen 
- wij het super vonden wat hij voor ons heeft gedaan 
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- wij hem daarvoor nogmaals willen bedanken 
- wij ook zijn vrouw Jacqueline willen bedanken, omdat we hem zo vaak hebben 
  mogen ‘lenen’. 
- Toon onze vlagger een goeie vent is 
- hij toch maar weer elke week met dit zooitje op pad gaat 
- wij blij zijn dat hij er bij is 
- wij hem hierbij nogmaals willen bedanken 
- we hopen dat hij er volgend seizoen ook gewoon weer bij is. 
- we Ingrid willen bedanken dat ze elke week toch maar weer onze tenues 
  uitwast 
- er alles elke week weer piekfijn uitziet 
- we erg blij zijn dat jij dit voor ons doet 
- we hopen dat we volgend seizoen weer op haar kunnen rekenen 
- we Christ van de Donk willen bedanken als stand-in vlagger 
- we het fijn vonden dat je er dit seizoen voor ons was 
- we je altijd ’s morgens nog wakker konden bellen 
- je dan meteen paraat stond 
- we hopen dat we komend seizoen ook nog op je kunnen rekenen 
- het gouden duo zich ook heeft aangemeld 
- dit echter na behoorlijk wat drank in de kantine 
- ze beiden een mooi trainingspak aanhadden 
- het broers zijn??!! 
- we zo misschien meer leiders, vlaggers en trainers als speelsters hebben?? 
 
- we Avanti, de club van 100 en de supportersvereniging willen bedanken voor het 
  mede mogelijk maken van ons kampioensfeest. 
- de ouders, mannen, kinderen, vrienden, familie etc. willen bedanken voor de 
  cadeaus en aanwezigheid. 
- onze trouwe supporters Bert op ’t Hoog, Wil van de Heijden en Christ 
  Schellekens willen bedanken 
- zij bijna alle wedstrijden aanwezig waren.. 
- ze een mooi shirtje van ons hebben gekregen 
- we verwachten dat ze die komend seizoen elke thuiswedstrijd van ons 
  aan hebben 
- we Harold van Houtum willen bedanken 
- hij ook een van onze vaste supporters is en rots in de branding tijdens de 
  zeskamp 
- we hopelijk niemand vergeten zijn 
- anders bij deze bedankt en sorry. 
- we nu maar eens ophouden.. 
- het mooi geweest is… 
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      EINDELIJK EEN KAMPIOENSCHAP 
VOOR PATRICK 

 
 
Al vele jaren horen we vanaf het begin van de competitie Patrick vertellen, dat hij dit 
jaar kampioen gaat worden. Helaas, met de F1, met de F2, met de E5, met de 
meisjes, met Dames 2, met de B3, de C4 en de A2 is het jarenlang niet gelukt.  
Geen wonder dat toen Patrick dit seizoen meldde dat hij bij met zijn meisjes M7C1 
kampioen ging worden dat iedereen dacht: "eerst zien en dan geloven".  Echter, het 
wonder is geschied en met overmacht werden de meiden van Patrick kampioen. De 
vraag blijft natuurlijk wel: "heeft het aan Patrick gelegen of was het de de invloed van 
Annie Vervoort die als medeleidster Patrick heeft bijgestaan? 
Hoe dan ook, het is Patrick van harte gegund en afgaande op de foto's heeft hij er 
volop van genoten. 
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50-JARIG LIDMAATSCHAP AVANTI 
 
 
Harrie v.d. Heuvel was vorig jaar (ruim) 50 jaar lid van Avanti.  
Door gezondheidsproblemen kon Harrie niet bij de ledenvergadering en later  
ook niet bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn om voor dit feit gehuldigd te worden. 
Will de Laat en Ton Zandbergen hebben Harrie onlangs thuis bezocht om hem 
alsnog de Avanti-speld met de bijbehorende bos bloemen en een aandenken te 
overhandigen.  
 

Harrie vertelde dat hij ongeveer op zijn 12e lid werd van Avanti. Toen Harrie 
verkering kreeg had hij even in gedachte om zijn lidmaatschap van Avanti te 

beëindigen. Toen zijn moeder (een Van Uden!!) dat hoorde werd ze zo boos, dat 
Harrie dat idee snel heeft laten varen, reden dat hij nu nog steeds lid is van  

Avanti.
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VOORLOPIGE TEAMINDELING 
SENIOREN 2010-2011 

  
 
Avanti 3 
Leiding: leider ??  en grensrechter ?? 
Spelers: Ramon Rivas, Frank van Uden, Edwin Rozendaal, Don Voets, Bart van de 
Sangen, Ralf Meijs, Wilco van der Sangen, Marco Akdemir, Tom vd Moosdijk, 
Sander vd Bruggen, Maik Hellings, Jaap van Oorschot, Paul van Gorkum, Haico 
Heesakkers , Stefan Hesemans en Thijs van Malsen. 
  
 
Avanti 4 
Leiding: Steve English 06 12916201 S.english@home.nl 
Spelers: Bart Merks, Bjorn Boersma, Niels Boersma, Rens Boersma, Jasper Buil, 
Sjoerd Buil, Bjorn Swartjes, Roy Grandia, Menno Roozendaal, Jan Verhoeven, 
Michael van der Eerden, Sietze Prince, Marco van Uden, Marco Hoogerbrug, Patrick 
Sprang, Dave van der Eerden, Ronnie Keetels, Ronald van Overdijk, Aaron van 
Balveren en (Mark van Roosmalen). 
 
Avanti 5 
Leiding: Rien de Laat, Danny Beekmans, Dennis vd Heijden,  
m.de.laat9@kpnplanet.nl , Rien van Kasteren 06 45101121 
Vankasteren@msn.com , Toon Brus en Harold vd Broek 5498959 
Spelers:  Bart van Schaijk, Ramon Canete, Harold van Houtum, Ronnie van Wanroy, 
Dennis van Schijndel, Roy van Helvoort, Teun van Roosmalen, Roy van de Steen, 
Mark van der Heijden, Robert Creuzen, Björn Scheepers, Walter Franssen, Alex van 
Giersbergen, Iwan van Giersbergen, Marcel Habraken, Hans Schevers, Bart 
Schakenraad, Mark van Overdijk, Jan-Willem Schellekens, Jeroen Witte, Ad van 
Kampen  en Perry van Grinsven. 
 
Avanti 6 
Leiding: Roel Gevers 06 47028378 langegevers@hotmail.com en Leon Kivits 
Spelers:  Leon Kivits, Mark Peijnenburg, Roy Looman, Joop Sporcken, Patrick 
Beekmans, Brian Nicolaesz, Roel Schoones, Terry de Laat, Bart Schepens, Joffrey 
Groenendaal, Stefan Brouwers, Dirk Pennings, Roel Gevers, Pascal van Delft, Nick 
van Kasteren, Stefan van Roozendaal, Ralf van Houtum, Erwin van den Bergh en 
Ruud Schepens. 
 
 
Avanti  7 
Gerrie Russens: 5475849, Stefan Timmermans en John Habraken 
russens@versatel.nl 
Spelers: Maikel v.d. Brand, Michel v.d. Brand, Harm v.d. Bogaard, Arno Brus, Hugo 
v. Geffen, Maarten Pothof, Dennis v.d. Linden, Gijs van Oorschot, Roland Pennings, 
Harold Russens, Berry Spierings, Bart van Uden, Mark Verhagen, Marcel Welte, 
Marcel Schevers, Bas Ulehake, Daan Schellekens, Harm van Geffen en  Herman 
van Oorschot 
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Avanti 8  
Leiding: Hans van Roosmalen (5477394) hansroosmalen@hotmail.com  Gijs vd 
Bogaard 5478510 Gijsvandenboogaard@home.nl.  
Spelers:  Cub Michiels, Thom van Houtum, Tim van de Ven, Jan Witlox, Rens van 
Kaathoven, Rob Schuurmans, Geert Pennings, Jasper Geerts, Stijn Geerts, Roel van 
Heeswijk, Richard van der Heijden, Lex Smits, Nico Wagenaars, Pascal van de 
Boogaard, Stijn Voets en Bram van Geffen. 
 
Avanti 9 
Leiding: Arnold Merks,  (06 30161270)  nolmerks@gmail.com, Verzorger:  Aart 
vd Bogaart 
Spelers: Sander van der Bergen, Johan Schellekens, Mario van Eerd, Tonnie van 
Engeland, Eric Wagenaars, Stefan Kastelijn, Paul de Greef, Sander v.Orsouw, Frank 
Bozelie, Marco Traa, Roel van de Greef, William van Duinkerken, Jan van der 
Heijden, Carli van de Ekart, John v.d. Bulk, Thijs van Geffen, Geert van Roosmalen 
en Bart van Doorenmalen.  
 
Avanti 10 
Leiding: Peter Ligtenberg: 06-40890677, Frans Mauriks: 06-13487176, Tonnie 
Rooyakkers en Herbert van de Broek. 
j.ligtenberg@home.nl ; fgmmauriks@home.nl 
Spelers: Frans Mauriks, Tonny Rooyakkers, Herbert van de Broek, Kevin van de  
Mosselaer, Robbert van de Ven, Geert Habraken, John Broks, Mark van de Bulk, 
Erwin Groenendaal, Daan Timmermans, Bas van Dam, Roger van de Ven, Rick van 
de Hogenhof, Jeroen Traa, Stefan Schevers, Emiel van Esch, Sander van Helvoort, 
en Barry van Houtum. 
 
Avanti 11 
Leiding: Bert Havinga: 5475963, Christian Gevers, Tonnie Kastelijn 
Spelers: Henk vd Ekart, Harry Leerintveld, Harry Cromsigt, Bert Havinga, Bert van 
Alebeek, Christian Gevers, Erno ten Voorde, Frank Gevers, Ad Mathijsen, Rein 
Mathijsen, Ton der Kinderen, Peter Hellings, Stefan Gordijn, Hans Verhagen, Adrie 
Hellings, Marcel Wouters, Gerben van de Hurk, Karel Seelbag, Mark der Kinderen, 
Peter der Kinderen, Henri Doornik en Dino Silva. 
 
 
Dames 1 
Leiding: Toon van Doremalen (5478517), Christ vd Donk 
Trainer:  Harm de Boer 
Speelsters: Natasja van de Braak, Kristel van Buuren, Denise van Dorenmalen, 
Danielle Erardus, Rosanne van Esch, Annemie Gevers, Angela van der 
Heijden,Wendy van der Heijden,  Claudia de Laat, Isabel van Lier, Nicole Markus, 
Emmy Schellekens, Jacqueline van de Donk,  Sanne vd Wijst en Jill Fransen. 
 
 
Dames 2 
Leiding: Patrick Verhoeven 06 23981901 Patrick_verhoeven@live.nl, Giovanni 
van de Oetelaar, Jan van Roozendaal en Fiona van der Heijden. 
Speelsters: Annie Vervoort, Sanne Hellings, Sem van Roozendaal, Kimberly vd 
Akker, Tessa Steenbakkers, Chantal Verhagen, Ingrid van Heertum, Karlijn 
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Verhagen, Enya van de Langenberg,  Yvonne Verkuijlen, Penny van de Langenberg, 
Jill Klemans, Anika van Gaal, Janine Manders, Tamara Sluiter, Kim van Houtum en 
Macy van Breugel. 
 
 
 
Let op: dit is een voorlopige indeling !! 
 
Mocht er onverhoopt iemand niet of dubbel op deze indeling staan, graag even een 
telefoontje of Email naar Jan Hellings 06-13258514 of 
Attent_Boskant@supportenco.org !!! 
 
 
De competitie begint op zondag 12 september, daarvoor is het beker voor de elftallen 
die zich ervoor hebben opgegeven op 29-8, 2-9 en 5-9 !!!! 
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VRIJWILLIGERSDAG  
s.v. AVANTI ‘31 

 
Jarenlang was 29 april de dag, dat we een feestavond organiseerden voor al 
onze vrijwilligers. Dit jaar hebben we gekozen voor geheel vernieuwde opzet.  
 
Wat gaan we doen? 
Op zondagmiddag 11 juli a.s. nodigen we je uit om alleen, met je partner of 
met het hele gezin aanwezig te zijn voor de Avanti vrijwilligersmiddag.   
Kom op de fiets, want we hebben een actief programma met uiteraard een 
zéér gezonde arbeidsrustverhouding. We maken een (korte) fietstocht met 
elkaar, waarbij ook een pitstop is ingebouwd. Na deze tocht komen we weer 
terug in de kantine op ons sportpark.  
Eenmaal terug op het sportpark is er voor elk wat wils. Voor de kinderen is er 
een springkussen en voor u staat er natuurlijk een drankje klaar.  Inmiddels is 
ook de houtskool opgewarmd en gaan we genieten van een overheerlijke bbq. 
Voor de voetballiefhebber, en wie is dat nu niet bij Avanti ’31, is het belangrijk 
om te weten, dat het deze avond de finale van het WK Voetbal is. Daar 
houden we natuurlijk rekening mee! 
 
Tijden: 
Vanaf 13.30 uur verzamelen op ons sportpark 
14.00 uur start fietstocht 
Ong. 16.00 uur terugkomst sportpark 
Vanaf 16.30 uur nagenieten in of rond de kantine 
 
Omdat we de nodige zaken moeten inkopen en regelen, willen we graag een 
indicatie hebben, hoeveel mensen deze middag aanwezig zullen. Laat dat 
a.u.b. zoveel én zo snel mogelijk via de mail weten aan info@avanti31.nl.  
Je kunt het ook telefonisch meedelen aan Will de Laat, tel. 06-22444941. 
 
We rekenen op een massale opkomst. U heeft het verdiend! 
 
Namens de organisatie 
 
Will de Laat 
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In deze voorlaatste uitgave van Sportret van het voetbalseizoen 2009-2010 hebben 
we een man benaderd, die pas op zijn 24e jaar is gaan voetballen bij Avanti. Net voor 
deze Avantikrant uitkwam heeft hij het feit gevierd dat hij “Abraham” heeft gezien. 
Begonnen als onderwijzer in het basisonderwijs op de Boschweg, is hij doorgegroeid 
tot directeur van een basisschool met 700 leerlingen. We hebben een leuk gesprek 
gehad met: 
 
 
 

    ADRIE HELLINGS 
 
 
 
 
Adrie is, zoals vermeld, op 13 mei j.l. 50 jaar geworden. Hij heeft twee zoons, 
namelijk Dorus, 17 jaar, die honkbalt, en Daan, 13 jaar, die in D2 van Avanti voetbalt. 
Adrie woont samen met Marianne en haar drie kinderen: Lisa 18 jaar, Eva 16 jaar en 
Jasper 14 jaar, die in C2 van WEC voetbalt. Adrie is op zaterdag beurtelings op het 
voetbal- en het honkbalveld te vinden. Hij is honkbalcoach, waarbij hij aangeeft dat 
voetballen het leukste is om zelf te doen. Coach zijn van het honkbal-team geeft hem 
veel voldoening. Ook zijn er andere verschillen tussen beide sporten aldus Adrie. 
“Op en rond de voetbalvelden heerst soms een vervelende en af en toe agressieve 
sfeer. Dat kom je bij het honkbal bijna niet tegen. Vorig jaar is er een incident 
geweest bij het honkballen, waarbij een jongen werd bedreigd door een leider van de 
tegenpartij. Jammer dat dit soort excessen ook zijn intrede dreigt te gaan doen bij het 
honkballen.” 
 
Na de lagere school heeft Adrie de HAVO gevolgd en daarna heeft hij de P.A. 
(huidige Pabo) doorlopen. Nadat hij was geslaagd, kon hij aan de slag als 
onderwijzer op de Mariaschool op de Boschweg (huidige Kwekkeveld). 
“Ik had in die tijd veel geluk dat ik in het onderwijs kon beginnen. De meesten, die 
van de kweekschool af kwamen, konden niet aan de slag in het onderwijs, omdat er 
eenvoudigweg geen werk was. Nadat ik 7 jaar als onderwijzer had gewerkt, kwam er 
een speciale regeling, waarbij oudere leerkrachten met vervroegd pensioen konden. 
Men zag graag jongere onderwijzers doorstromen, o.a. naar de functie van directeur.  
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Op 1 januari 1989 ben ik op mijn 28e directeur geworden van basisschool de 
Regenboog in Wijbosch en daar heb ik nooit spijt van gehad. Na een fusie van de 
basisscholen van Wijbosch en Hoevenbraak is het leerlingenaantal gegroeid naar 
ongeveer 700 leerlingen en het aantal leerkrachten naar 54.” 
We waren wel benieuwd naar de verschillen tussen vroeger en tegenwoordig. 
“Er zijn in het onderwijs nu veel meer regels. Ouders zijn mondiger en van 
onderwijzend personeel wordt verwacht dat ze constant verantwoording afleggen, 
wat niet altijd even gemakkelijk is.” 
 
Adrie komt uit een gezin van vier kinderen. Zijn broers Jan en Eric zullen de meesten 
van u wel kennen. Zij hebben allebei gevoetbald bij Avanti. Zijn zus Maria heeft bij 
Irene in Gemonde gevoetbald.  
Hij is opgegroeid in de Borne in Schijndel. Toen hij ca. 10-11 jaar was, werd er in de 
buurt gevoetbald. 
“Vroeger werd er vaak gevoetbald op het voetbalveld langs de toenmalige Kajuit. 
Samen met mijn broers en o.a. Paul Wouters en Christian Smits voetbalden we in 
een straatteam. We hebben in die tijd zelfs nog een clublied gemaakt.  
Ik wilde in die tijd gaan voetballen bij Schijndel, omdat dat voor ons centraler lag. Mijn 
vader, die  helemaal niets met voetbal had, ging met mij mee. Ik had nieuwe 
gymschoenen gekregen, omdat mijn vader niet wist dat ik eigenlijk voetbalschoenen 
had moeten hebben. Ik werd toen op de training uitgelachen door de andere spelers 
en heb tegen mijn vader gezegd, dat ik nooit meer wilde voetballen.” 
 
Toch is hij uiteindelijk bij Avanti terecht gekomen. Vanwaar die verandering? 
“Ik ben op mijn 24e bij onze Jan en Eric in een zaalvoetbalteam gaan voetballen. Ik 
had per slot van rekening toch nog een paar gymschoenen over. Ik vond het 
zaalvoetbal zo leuk, dat ik mezelf meteen heb aangemeld bij Avanti. Ik heb toen 2 
jaar in een elftal gevoetbald wat een beetje bij elkaar was geraapt. Daarna heb ik een 
aantal jaren in het 4e gevoetbald, met spelers zoals Leo van Uden, Gerard van 
Houtum. De leiders waren Henk van Liempd en Marie Voets. Ik heb 1 keer in mogen 
vallen bij het derde en scoorde toen tweemaal. Nol van den Boogaard was onze 
trainer. Al met al een mooie tijd, ondanks het feit dat we toen nooit kampioen zijn 
geworden.” 
Het was ons bekend dat vroeger door het bestuur hoofdzakelijk bepaald werd wie 
waar voetbalde. 
“Ik heb in die tijd aan Jos Smits gevraagd om in het elftal van Wim van Wanrooij te 
mogen gaan voetballen. Jos gaf daar geen toestemming voor en ik kwam terecht in 
het elftal van Tijn Broks. Na een jaar mocht ik toch naar het elftal van Wim van 
Wanrooij, waar ook mijn leeftijdsgenoten voetbalden, zoals Joep en Frans van 
Rozendaal, Bertje Havinga  en Hans van Roij. Ik heb 15 jaar in dat elftal gevoetbald 
en heb een geweldig mooie tijd gehad met deze jongens. Bruiloften, geboortes van 
kinderen en kampioenschappen hebben we meegemaakt. Het was een echte 
vriendenclub. We zijn twee keer kampioen geworden, wat we op een mooie manier 
hebben gevierd.  
Eigenlijk ben ik drie keer kampioen geworden, maar dat is een ander verhaal. We 
moesten toen de laatste wedstrijd tegen de nummer drie en stonden 1 punt voor op 
de nummer 2. De nummer 2, Mariahout, speelde gelijk en wij verloren. Omdat wij een 
slechter doelsaldo hadden, gingen we er vanuit dat we geen kampioen waren 
geworden. Later bleek dat het doelsaldo niet telde en wij dus gewoon samen met 
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Mariahout kampioen waren geworden. Dat kampioenschap is eigenlijk nooit echt 
goed gevierd.  
 
Hierop vroegen we Adrie naar zijn kwaliteiten als voetballer. 
“Ik ben een spits, die het van zijn snelheid moet hebben. Tegenwoordig ben ik 
linkshalf in het veteranenteam. Dat kan ook niet anders met de broertjes Gevers in 
de spits. Vorig jaar ben ik overgestapt naar de zaterdagcompetitie bij de veteranen. 
Dit bevalt mij goed; er wordt nog op een redelijk niveau gevoetbald.” 
 
Als hobby’s heeft Adrie het honkbal, waar hij voorzitter-wedstrijdsecretaris en coach 
is.  Verder kaart hij elke week met zijn vader, moeder en zijn broer Eric en zus Maria. 
Ook volgt hij veel sporten op tv. 
Inmiddels was Marianne binnengekomen en vroegen we haar naar de goede en 
slechte eigenschappen van Adrie. 
De goede eigenschappen zijn volgens Marianne dat hij behulpzaam is.” Als de 
kinderen op zaterdag sporten, dan gaat Adrie kijken en hij probeert bij iedereen 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 
Verder kan ik met een gerust hart een weekendje weggaan. Ik weet dan dat Adrie 
voor het gezin zorgt, zodat ik me niet druk hoef te maken of het thuis allemaal wel 
doorgaat.” 
De slechte eigenschap is dat Adrie nogal een sportfanaat is en veel tv kijkt om 
sporten te volgen. Dat gaat dan wel eens ten koste van het sociale leven, aldus 
Marianne. 
 
Hierop hebben we Adrie de volgende vragen voorgelegd: 
 
Waar erger je je aan:   Mensen die zich niet aan een afspraak 
       houden. 
 
Als je het voor het zeggen had in 
Nederland     Meer tolerantie. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het 
moment aan     Koos H. en Peter R de Vries. 
 
Naar welke internetsite surf je het 
meest      KNBSB en de Regenboog. 
  
Auto      Renault. 
 
Beste trainer     Nol van den Boogaard. 
 
Stad      Breda. 
 
Jeugdidool     Cruijff. 
 
Moeilijkste beslissing ooit   Echtscheiding. 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Onderwijzer worden. 
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Onderschatte voetballer   Frans van Rozendaal. 
 
Overschatte voetballer   Joep van Rozendaal. 
 
Hoogtepunt     Geboorte kinderen. 
 
Dieptepunt     Nog niet meegemaakt. 
 
Politieke voorkeur    Links van het midden. 
 
Tijdschriften     V.I. 
 
Televisie     Sport. 
 
Beste muziek    Cliff Richard. 
 
Beste film     The Dark Knight. 
 
Beste boek     T.I. Raleigh. 
 
Eten  Italiaans en Grieks en verder alles wat 

 Marianne me voorzet. 
  

Drank      Bitter Lemon en een pilsje. 
 
Acteur      Hugh Grant. 
 
Vakantie     Nederland. 
 
Met wie zou je graag een avondje 
stappen     Derek Jeter (Amerikaanse honkballer). 
 
Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet  Alles behalve gemotoriseerde sporten en jury 
       sporten. 
 
Welke club en speler heeft je 
voorkeur in de eredivisie   PSV en Danny Koevermans. 
  
Wie vind je de beste voetbal-  
analyticus in Nederland   Hugo Borst. 
 
Adrie, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog lange tijd als actief voetballer bij 
Avanti zult blijven. 
 
 
     Noud Bouwmans 
     Frans van Rozendaal 
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PROFICIAT 
 

Wij feliciteren onze jarige leden: 
 

 
01 juni: Roy Looman 
  Marcel Steenbakkers 
02 juni : Peter Schevers 
  Arno Brus 

Patrick Sprang 
Lucien v. Lieshout 

  M. v. Wanrooy 
  Kees Portegijs 
  Broer Manders 
03 juni: Emiel v. Esch 
  Herbert v.d. Broek 
  Wesley v. Deutekom 
  Sergio Imanredjo 
04 juni: Maarten Brus 
  Dave v. Bezouw 
  Ronald v. Overdijk 
  Sander v. Orsouw 
  Nick Verhagen 
  Jan v.d. Hagen 
05 juni: John v. Boxmeer 
  Wil v. Alebeek 
06 juni: Giorgio Bolwerk 
  Bert op ’t Hoog 
07 juni: Ton Zandbergen 
  Jamie Swanenberg 
  Jan Korsten 
  Tim v.d. Ven 
08 juni: Tessa Steenbakkers 
  Joeri v. Heurck 
  Vincent de los Santos 
09 juni: Niels Goijaarts 
  Isatu Bangura 
  Levy v.d. Meerendonk 
10 juni: Joep v. Vorstenbosch 
  Stijn Goijaarts 
11 juni: Wojcieh Matyka 

  Willem Heijmans 
13 juni: Silvian Peters 
14 juni: Brent v. Hedel 
  Game Tulanakorn 
15 juni: Fabian Koenen 
  Gideon Koenen 
17 juni: Thijs Kristen 
  Rick v.d. Hoogenhof 
  Luuk Menting 
  Robin Schakenraad 
20 juni: Muriël v. Heertum 
  Hol Wierema 
21 juni: Brent Huisman 
  Guido Lucius 
  Marc v. Roosmalen 
22 juni: Stan v. Vught 
  Niels Heestermans 
  Jan v. Boxtel 
23 juni: Geert v. Roosmalen 
  Piet v. Vorstenbosch 
  Roland v. Engeland 
24 juni: Gijs Russens 
  Dennis Habraken 
  Kevin v.d. Heijden 
  Wesley v.d. Leest 
25 juni: W. v. Herpen 
  Tim Looman 
  Cor Ulehake 
26 juni: Luc v.d. Hurk 
  Stijn Schellekens 
27 juni: Dave v.d. Eerden 
28 juni: Inge Verkuijlen 
  Geon v. Heertum 
29 juni: Mark Petkovic 
30 juni: Thomas Vousten

 
 
 
 
 
   



 

      

    
      

                AVANTI  TOERNOOIEN 2010           
 
                
EHBO-BEZETTING: 
 
 
 
Zaterdag 29 mei Dukes trophy toernooi:  
 
  Anton Schellekens 
                  Erwin van der Mee 
  Patrick Manders (’s morgens) 
  Henk van der Pol (korfballocatie) 
 
 
Zondag 30 mei Dukes trophy toernooi:  
 
  Anton Schellekens 
  Patrick Manders 
  Erwin van der Mee tot 14.00 uur 
                  Anrico Eijmberts (korfballocatie) 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
 
Naam       Bjorn Scheepers   
      
Leeftijd      31    
 
Woonplaats      Schijndel    
 
In het dagelijks leven     Hoofd administratie 
 
Elftal       5e      
 
Positie       Toeschouwer    
 
Hoe lang voetbal je al?    25 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Slechte scheidsrechters 
 
Zou graag willen voetballen met:   Harold v. Houtum 
Waarom:      Wil nog wel eens zien hoe goed hij op de  

      penalty stip kan zitten. 
     

Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?  Meer Bavaria-girls. 
 
Andere hobby’s?     Tennis.   
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Petje af om dat zooitje ongeregeld in  
       toom te houden. 
        
Maak me wakker voor  Ontbijtje op bed. 

    
Nooit meer      Geouwehoer met het voormalige 3e elftal. 
 
Met een miljoen ga ik     Het heel rustig aan doen. 
    
Toekomstplannen  Met heel de familie gezond blijven. 
     
Wat zou jij als vrijwilliger willen doen bij Avanti? - 

 
Hoe ver ga je komen met je team  Kampioen natuurlijk. 
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ? Waarom noemen ze je lipke, Lipke? 
 
Aan wie speel jij de balpen door? Dennis van Schijndel  
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DANKBETUIGING 
 

 
 
Allereerst wil ik de spelers en leiders van F3 feliciteren met het kampioenschap 
het was een mooie morgen voor mij en onze familie. 
Wat een feest en ik hoop dat jullie het volgende seizoen ook zo lekker zullen 
voetballen en veel plezier zullen hebben. 
 
Ik dank jullie allemaal voor het ingelijste shirt en de mooie bos bloemen. 
  
Bedankt !   
 
 
Stien der Kinderen
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BILJARTCLUB, EN NOG VIJF………. 
 
 
                Nieuwe kampioen bij biljartclub “en nog vijf………” 
 
Na een jarenlange periode waarin Jos v. Heeswijk  de kampioenstitel telkens naar 
zich toe wist te trekken, heeft Bert v. Uden de hegemonie van Jos weten te 
doorbreken, en werd hij op dinsdag 4 mei onze nieuwe kampioen! 
 
20 april 
 
In de eerste partij van de avond kwamen gelijk twee kampioenskandidaten tegen 
elkaar. Bert v. Uden (40, )de koploper op dat moment, speelde tegen Leo v. Boxel 
(36), die altijd nog een kans had op het kampioenschap. Beide spelers begonnen 
niet erg sterk aan de wedstrijd, vooral bij Leo wilde het niet lukken. Bert wist zich als 
eerste van de slechte start te herstellen en bouwde al snel een grote voorsprong op. 
Leo moest toezien hoe zijn laatste kans op het kampioenschap in deze partij in rook 
opging. Bert won de partij overtuigend in 18 beurten en behaalde daarmee ook nog 2 
bonuspunten. Leo moest genoegen nemen met slechts 17 caramboles en een 
gemiddelde van 0.94. Bert  kwam uit op 2.22. 
 
Ook in de volgende partij kwam een kanshebber voor het kampioenschap aan de 
tafel. Gerrie Kastelijn (34) speelde tegen Mari Pennings (36) en ook Mari kon bij een 
goede prestatie nog aanspraak maken op  de titel. Helaas verliep de wedstrijd voor 
Mari niet zoals hij verwacht had. Met moeite wist Mari tot scoren te komen. Gerrie 
daarentegen speelde een goede partij en het was al snel duidelijk wie als 
overwinnaar uit de strijd zou komen. Ook deze partij duurde 18 beurten en het was 
Gerrie die als eerste zijn 34 caramboles vol wist te maken. Mari speelde een zeer 
teleurstellende partij en kwam niet verder dan 12 caramboles. Hierdoor werd zijn 
achterstand op Bert v. Uden bijna uitzichtloos. Gerrie behaalde een gemiddelde van 
1.88. Mari kwam niet verder dan 0.66. 
 
De beste partij van de avond was die tussen Adrie v. Liempd (40) en Jo v. Uden (36). 
Het werd wel een eentonige wedstrijd, waarin Jo al snel de leiding pakte en met goed 
spel zijn voorsprong alleen maar uitbouwde. Vaak is het bij Jo alles of niets en deze 
avond was het duidelijk alles. Met mooie series wist hij de partij in slechts 12 beurten 
naar zich toe te trekken. Adrie moest lijdzaam toezien hoe Jo de overwinning binnen 
sleepte met een gemiddelde van maar liefst 3. Adrie kwam tot een score van 16 
caramboles en een gemiddelde van 1.33. 
 
De laatste partij van de avond werd een inhaalwedstrijd tussen Leo v. Boxel (36) en 
Jo v. Uden (36). Beide spelers gingen gedurende de gehele wedstrijd goed gelijk op, 
waardoor er een spannende wedstrijd ontstond. Tot het einde van de partij toe 
maakten beide spelers nog aanspraak op de zege. Het werd uiteindelijk toch Leo die 
aan het langste eind wist te trekken en er met de overwinning vandoor ging. Hij wist 
de partij in de 21e beurt uit te maken en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 
1.71. Jo, die 33 caramboles scoorde, kwam uit op 1.57. 
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Dinsdag 27 april. 
 
In de eerste wedstrijd van de avond kwamen Adrie v. Liempd (40) en Cor Geerts (40) 
tegen elkaar uit. Het was Adrie die gelijk vanaf het begin het initiatief pakte en met 
een mooie serie van 12 in zijn eerste beurt gelijk de toon zette voor een uitstekende 
partij. Met goed spel wist hij vervolgens zijn voorsprong te consolideren en al in de 
11e beurt maakte Adrie het karwei af. Cor moest in deze partij lijdzaam toezien en 
kreeg geen enkel moment de kans om in de wedstrijd te komen. Adrie scoorde een 
mooi gemiddelde van 3.64. Cor die niet verder kwam dan 16 caramboles kwam uit op 
1.27. 
 
In de volgende partij speelden Gerrie Kastelijn (34) en Henk Kanters (24) tegen 
elkaar. Henk, die aan een zeer goed seizoen bezig is, liet dat ook in deze wedstrijd 
weer zien. Met goed spel wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Gerrie, 
die in deze partij zijn juiste ritme niet gevonden kon krijgen, moest toezien hoe Henk 
in de 19e beurt de overwinning wist binnen te halen. Dit leverde Henk ook nog eens 2 
bonuspunten op, waardoor hij weer hoog in de standenlijst komt te staan. Henk 
kwam in deze partij uit op een gemiddelde van 1.26. Gerrie kwam met 18 caramboles 
uit op 0.95. 
 
Hierna speelden Mari Pennings (36) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Mari, die zijn 
kampioenskansen verleden week al in rook zag opgaan, kon ook op deze avond 
geen enkele keer zijn oude niveau bereiken. Cor daarentegen wist met een mooie 
serie van 9 al snel een ruime voorsprong te nemen. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat de overwinning terecht kwam bij hem, die daar het meest 
aanspraak op kon maken nl. Cor Mooy. Ook Cor bleef met 17 beurten aan de goede 
kant van de score en behaalde 2 bonuspunten. Het gemiddelde van beide spelers 
was voor Cor 1.64 en voor Mari na slechts 16 caramboles 0.94. 
 
Hierna speelden Cor Geerts (40) en Henk Kanters (28) hun inhaalwedstrijd tegen 
elkaar. Henk, die in zijn eerste wedstrijd goed presteerde, speelde in deze partij zelfs 
nog beter en bereikte daardoor een erg goed niveau. Cor Geerts moest hierop het 
antwoord schuldig blijven en moest toezien hoe Henk al in de 15e beurt de partij wist 
te beslissen. Cor behaalde in deze wedstrijd 15 caramboles in 15 beurten en 
behaalde daarmee een gemiddelde van precies 1.00. Henk scoorde met 24 
caramboles een uitstekend gemiddelde van 1.60 en klimt met dit resultaat naar de 2e 
plaats op de ranglijst. 
 
De laatste partij van de avond werd tenslotte gespeeld door Adrie v. Liempd (40) en 
Gerrie Kastelijn (34). In deze partij gingen de spelers lange tijd gelijk op, maar Gerrie 
wist aan het einde van de wedstrijd toch een alles beslissende demarrage te 
plaatsen. Adrie moest hier het antwoord op schuldig blijven en Gerrie wist dan ook de 
overwinning binnen te halen. Hij deed dat in 20 beurten en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 1.70. Adrie, die 32 caramboles scoorde, kwam uit op 1.60. 
 
 
Dinsdag 4 mei 
 
De  eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Leo v. 
Boxel (36). Jos begon erg sterk aan de wedstrijd en scoorde in zijn 2e beurt een 
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mooie serie van 26. Leo, die de laatste weken niet tot zijn beste spel kon komen, 
moest ook nu het antwoord schuldig blijven. Met regelmatig spel wist Jos eenvoudig 
de overwinning naar zich toe te trekken. Hij deed dat in 18 beurten en veroverde 
daarmee ook nog eens 2 bonuspunten. Jos kwam uit op een gemiddelde van 3.9. 
Leo, die slechts 16 caramboles wist te maken, kwam uit op 0.90. 
 
In de volgende partij kwamen Cor Geerts (40) en Jo v. Uden (36) tegen elkaar aan 
de tafel. Cor, die de afgelopen weken enkele ongelukkige nederlagen leed, was deze 
avond gebrand op revanche. Met goed spel wist  hij al snel een grote voorsprong op 
te bouwen. Hoewel Jo zeker niet slecht speelde, viel er voor hem in deze partij 
weinig eer te behalen. Met een mooie serie van 10 wist Cor ook nog eens in de 14e 
beurt zijn 40 caramboles vol te maken en de overwinning te pakken. Hierdoor kwam 
Cor uit op een gemiddelde van 2.86. Jo, die zeker niet slecht speelde, behaalde met 
24 caramboles een gemiddelde van 1.71. 

De inhaalpartij tussen Jos v. Heeswijk (70) en Bert v. Uden (40) werd de strijd tussen 
de oude en nieuwe kampioen. Bert, die de laatste weken erg goed staat te spelen, 
begon ook in deze wedstrijd goed. Met regelmatige scores wist hij lange tijd gelijke 
tred te houden met Jos. Hierdoor ontstond er een spannende partij, waarin lange tijd 
niet te voorspellen was wie als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Na een wat 
moeilijk slot wist Bert in de 24e beurt als eerste de eindstreep te bereiken en 
behaalde hij verdiend de titel binnen. Jos bleef steken op 60 caramboles en kwam uit 
op een gemiddelde van 2.50. 

Ook in de laatste partij kwam Jos weer aan de tafel, nu tegen Cor Mooy (28). 
Ondanks dat Jos al zijn derde partij speelde, wist hij zich goed te concentreren. En 
omdat ook Cor een goede partij speelde, werd het een mooi duel. Net als in zijn 
eerste wedstrijd wist Jos ook deze wedstrijd in 18 beurten te beslissen. Cor kon in de 
nabeurt het kleine verschil echter niet overbruggen en moest met een nederlaag 
genoegen nemen. Jos behaalde een gemiddelde van 3.90. Cor kwam met 25 
caramboles uit op 1.39. 

 

Dinsdag 11 mei 

Op deze dinsdag werden de laatste 3 wedstrijden gespeeld. 

Als eerste speelde Bert v. Uden (40) tegen Mari Pennings (36). Mari, die in de 
afgelopen periode nog lang meestreed om het kampioenschap, heeft in de laatste 
wedstrijden helaas te veel punten laten liggen om nog aanspraak te kunnen maken 
op de titel. Ook in deze partij wist Mari niet zijn normale niveau te bereiken, waardoor 
Bert een eenvoudige overwinning kon bijschrijven. Bert gebruikte voor zijn 40 
caramboles 20 beurten en scoorde daarmee een gemiddelde van 2.00. Mari, die niet 
verder kwam dan 14 caramboles, scoorde met 0.70 erg matig. 

De tweede partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Cor Mooy 
(28). Henk, die aan een uitstekend seizoen bezig is, speelde ook op deze avond 
weer een uitstekende wedstrijd. Ondanks een wat moeilijk begin wist Henk met grote 
overtuiging de wedstrijd naar zijn hand te zetten. In slechts 12 beurten speelde Henk 
zijn 24 caramboles vol en kwam daarmee uit op een uitstekend gemiddelde van 2.00. 
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Cor moest het antwoord hierop schuldig blijven en kwam dan ook niet verder dan 18 
caramboles en een gemiddelde van 1.50. 

De laatste partij van de competitie werd gespeeld door Jos v.Heeswijk (70) en Gerrie 
Kastelijn (34). Deze laatste wedstrijd ging mooi gelijk op en lange tijd was niet 
duidelijk wie als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Jos, die in de 21e beurt 
zijn laatste carambole maakte, bereikte als eerste de finish, maar Gerrie wist in de 
nastoot nog zijn resterende caramboles te maken, waardoor deze laatste partij in een 
keurige remise eindigde. Jos behaalde een gemiddelde van 3.33, Gerrie kwam uit op 
1.62. 

Met deze laatste remise is er een eind gekomen aan de competitie 2009/2010.Het 
werd een mooie competitie, waarin het er lange tijd naar uitzag dat er een spannend 
einde aan zou komen. Helaas haakten Leo en Mari kort voor het einde af, waardoor 
Bert toch nog met een grote voorsprong het kampioenschap naar zich toe kon 
trekken. Een kampioenschap dat zeer zeker verdiend mag worden genoemd, als je 
het puntentotaal van de kampioen bekijkt. Met een gemiddelde van ruim 10 punten  
per wedstrijd behaalde Bert een ruime voorsprong op zijn concurrenten. 

Op zaterdag 8 mei werd de jaarlijkse feestavond gehouden in de kantine van Avanti. 
Onder het  genot van een hapje en een drankje werd niet alleen gezellig bijgekletst, 
maar werd er ook fel gestreden bij de diverse spelletjes die op het programma 
stonden. Ondertussen zorgden Jan en Annet er voor dat de glazen goed gevuld 
bleven.  

Jan en Annet, vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt. Al met al een zeer 
geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. 

Vanaf deze plaats wil ik, namens de biljartclub, alvast iedereen een prettige en mooie 
vakantie wensen. 
 
 
Op de volgende bladzijde volgt de stand. 
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11-5-2010
EINDSTAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

B.v.UDEN. 27 997 736 540 19 8 271,39 1,85 40 1
H.KANTERS. 27 555 932 556 16 10 1 255,99 1,00 24 2
C.GEERTS. 27 951 901 551 15 11 1 247,60 1,73 40 3
J.v.HEESWIJK. 27 1682 775 511 14 12 1 245,62 3,29 70 4
L.v.BOXEL. 27 815 923 539 13 12 2 245,13 1,51 36 5
G.KASTELEIJN. 27 784 926 547 14 12 1 242,59 1,43 34 6
A.v.LIEMPD. 27 915 886 524 11 15 1 240,75 1,75 40 7
M.PENNINGS. 27 795 922 552 12 13 2 239,98 1,44 36 8
C.MOOIJ. 27 626 944 527 9 17 1 224,45 1,19 28 9
J.v.UDEN. 27 767 942 519 7 20 213,89 1,48 36 10

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2009 - 2010

LIBRE
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WK  Poule 
Voetbal Zuid Afrika  

11 juni-11 juli 2010 

Inschrijven  t/m 10 juni 2010 bij: 

Tonnie Kastelijn (Fresiahof 2) 
Jan van Kasteren (Kantine Avanti’31 tot 30 Mei)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              Kosten € 5 ,-  
 
  100% Prijsverdeling: 1e prijs 35%  
       2e prijs 20%  
       3e prijs 15%  
       4e prijs 10% 
       5e prijs  8% 
       6e prijs  6% 
       7e prijs  4% 
    8e prijs  2%

 



 

   WK 2010    
        

Invullen en voor 10 juni inleveren bij:  Tonnie Kastelijn (Fresiahof 2) 

     of voor 30 Mei bij: 
Jan van Kasteren (kantine 
Avanti'31) 

        

Inleg: 5 EURO   (Prijzenpot wordt 100% uitbetaald)   
1e prijs 35%             3e prijs 15%             5e prijs 8%             7e prijs 4%   
2e prijs 20%             4e prijs 10%             6e prijs 6%             8e prijs 2%   
        
Vul in bij Uitslag (15 pnt) : Uw voorspelling.        
Vul in bij Toto (5 pnt)       : 1= Winst thuis team   2= Winst uitteam   3= Gelijkspel.     
        
Datum Tijd Groep Wedstrijd    Uitslag Toto 

11-jun 16.00 u. A Zuid Afrika 
 
- Mexico     

11-jun 20.30 u. A Uruguay 
 
- Frankrijk     

12-jun 13.30 u. B Zuid Korea 
 
- Griekenland     

12-jun 16.00 u. B Argentinië 
 
- Nigeria     

12-jun 20.30 u. C Engeland  
 
- USA     

13-jun 13.30 u. C Algerije 
 
- Slovenië     

13-jun 16.00 u. D Servië 
 
- Ghana     

13-jun 20.30 u. D Duitsland  
 
- Australië     

14-jun 13.30 u. E Nederland  
 
- Denemarken     

14-jun 16.00 u. E Japan  
 
- Kameroen     

14-jun 20.30 u. F Italië 
 
- Paraguay     

15-jun 13.30 u. F Nieuw Zeeland 
 
- Slowakije     

15-jun 16.00 u. G Ivoorkust 
 
- Portugal     

15-jun 20.30 u. G Brazilië 
 
- Noord Korea     

16-jun 13.30 u. H Honduras 
 
- Chili     

16-jun 16.00 u. H Spanje 
 
- Zwitserland     

16-jun 20.30 u. A Zuid Afrika 
 
- Uruguay     
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17-jun 20.30 u. A Frankrijk 
 
- Mexico     

17-jun 13.30 u. B Argentinië 
 
- Zuid Korea     

17-jun 16.00 u. B Griekenland 
 
- Nigeria     

18-jun 16.00 u. C Slovenië 
 
- USA     

18-jun 20.30 u. C Engeland  
 
- Algerije     

18-jun 13.30 u. D Duitsland  
 
- Servië     

19-jun 16.00 u. D Ghana 
 
- Australië     

19-jun 13.30 u. E Nederland  
 
- Japan      

19-jun 20.30 u. E Kameroen 
 
- Denemarken     

20-jun 13.30 u. F Slowakije 
 
- Paraguay     

20-jun 16.00 u. F Italië 
 
- Nieuw Zeeland     

20-jun 20.30 u. G Brazilië 
 
- Ivoorkust     

21-jun 13.30 u. G Portugal 
 
- Noord Korea     

21-jun 16.00 u. H Chili 
 
- Zwitserland     

21-jun 20.30 u. H Spanje 
 
- Honduras     

22-jun 16.00 u. A Mexico 
 
- Uruguay     

22-jun 16.00 u. A Frankrijk 
 
- Zuid Afrika     

22-jun 20.30 u. B Nigeria 
 
- Zuid Korea     

22-jun 20.30 u. B Griekenland 
 
- Argentinië     

23-jun 
16.00 
uur C Slovenië 

 
- Engeland      

23-jun 16.00 u. C USA 
 
- Algerije     

23-jun 20.30 u. D Ghana 
 
- Duitsland      

23-jun 20.30 u. D Australië 
 
- Servië     
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Datum Tijd Groep Wedstrijd    Uitslag Toto 

24-jun 20.30 u. E Denemarken 
 
- Japan      

24-jun 20.30 u. E Kameroen 
 
- Nederland      

24-jun 16.00 u. F Slowakije 
 
- Italië     

24-jun 16.00 u. F Paraguay 
 
- Nieuw Zeeland     

25-jun 16.00 u. G Portugal 
 
- Brazilië     

25-jun 16.00 u. G Noord Korea 
 
- Ivoorkust     

25-jun 20.30 u. H Chili 
 
- Spanje     

25-jun 20.30 u. H Zwitserland 
 
- Honduras     

        
1. Welk team scoort het vaakst in de poule wedstrijden?  ……………………..  (10 pnt) 
2. Welk team scoort het minst in de poule wedstrijden?    ……………………..  (10 pnt) 
        
* Vanaf de 1/8e finales gelden de uitslagen NA eventuele verlenging.  
        
Datum Tijd 1/8 finale Wedstrijd    Uitslag Toto 

26-jun 16.00 u. 1 Nr 1 groep A 
 
- Nr 2 groep B     

26-jun 20.30 u. 2 Nr 1 groep C 
 
- Nr 2 groep D     

27-jun 16.00 u. 3 Nr 1 groep D 
 
- Nr 2 groep C     

27-jun 20.30 u. 4 Nr 1 groep B 
 
- Nr 2 groep A     

28-jun 16.00 u. 5 Nr 1 groep E 
 
- Nr 2 groep F     

28-jun 20.30 u. 6 Nr 1 groep G 
 
- Nr 2 groep H     

29-jun 16.00 u. 7 Nr 1 groep F 
 
- Nr 2 groep E     

29-jun 20.30 u. 8 Nr 1 groep H 
 
- Nr 2 groep G     

        
3. Kwartfinalisten(10 pnt)    1……..….…………. 2….…..………….. 3….……..……….. . 
 
4……...………………… 
                                             5……..……….. 6……..……….. 7…..………….. 
8…………..….. 
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Datum Tijd 1/4 finale Wedstrijd    Uitslag Toto 

2-jul 16.00 u. 1 
winnaar 1/8 finale 
5 

 
-

winnaar 1/8 finale 
6     

2-jul 20.30 u. 2 
winnaar 1/8 finale 
1 

 
-

winnaar 1/8 finale 
2     

3-jul 16.00 u. 3 
winnaar 1/8 finale 
4 

 
-

winnaar 1/8 finale 
3     

3-jul 20.30 u. 4 
winnaar 1/8 finale 
7 

 
-

winnaar 1/8 finale 
8     

        
4. Halvefinalisten.(15 pnt)    1..….....……... 2……….……… 3……….……… 
4….......……...  
        
Datum Tijd 1/2 finale Wedstrijd    Uitslag Toto 

6-jul 20.30 u. 1 
winnaar 1/4 finale 
2 

 
-

winnaar 1/4 finale 
1     

7-jul 20.30 u. 2 
winnaar 1/4 finale 
3 

 
-

winnaar 1/4 finale 
4     

        
Datum Tijd plaats Wedstrijd    Uitslag Toto 

10-jul 20.30 u.  3/4 
verliezer 1/2 finale 
1 

 
-

verliezer 1/2 finale 
2     

11-jul 20.30 u. FINALE 
winnaar 1/2 finale 
1 

 
-

winnaar 1/2 finale 
2     

        
5. Aantal gele kaarten in het gehele toernooi? ……….                               (max 25 pnt) 
6. Aantal rode kaarten in het gehele toermooi? ………                               (max 15 pnt) 
7. Aantal doelpunten in het gehele toernooi? …………….                          (max 25 pnt) 
8. Welke speler wordt topscorer van het toernooi? ………………………       (20 pnt) 
9. Welk team wordt Wereldkampioen?  …………………………………          (25 pnt) 
        
 
 
Naam:       
 
Adres:       
 
Woonplaats:       
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ZESKAMP 2010 BIJ AVANTI ’31 EEN 
GEOLIEDE MACHINE 

 
Zo kun je langzamerhand de organisatie van de jaarlijkse zeskamp op de velden van 
s.v. Avanti ’31 rustig omschrijven.  Een tiental leden van de vereniging is het hele 
jaar bezig om ervoor te zorgen, dat iedereen elk jaar volledig aan zijn of haar trekken 
komt. Ongeveer 100 vrijwilligers zijn op de dag zelf actief, sommigen al tien of meer 
jaar. De ervaring druipt er vanaf bij de organisatie, die er samen ook nog eens erg 
veel plezier aan beleeft. Elk  jaar worden er weer verbeterpunten gevonden. Dit jaar 
viel het podium voor de fotograaf bij de jokerpresentatie op, maar wat daar nog veel 
meer opviel, was de professionele geluidsinstallatie. Inmiddels ook bittere noodzaak, 
want is de playbackshow ’s avonds al jarenlang van hoog niveau, de jokerpresentatie 
neemt ook een steeds belangrijkere plaats in. De organisatie onderkent dat en speelt 
handig en soepel in op deze behoefte. 
 
Maar het gaat natuurlijk om de spellen! ’s Ochtends om 9.30 uur vangt het spektakel 
al aan, als heel veel mensen nog moeten wennen aan de nieuwe spellen in een voor 
velen natuurlijk vertrouwde omgeving.  Al vroeg moest iedereen uit de veren en 
zeker na een soms intensieve zaterdagavond en (wellicht) –nacht is dat niet voor 
iedereen een pretje. Als dan echter de zon hoog aan de hemel staat en je wordt in de 
Avantilaan verwelkomd door gezellige muziek en mensen met een grote glimlach, 
dan is de vermoeidheid snel uit de benen. Zeskamp 2010 kende dit jaar weer 6 
originele spelen met ludieke namen als de hobbelfietsrace, waterpissen, het 
schoorsteenspel en de Hully Gully afmatrace. Vertrouwde spelen in een modern jasje 
als de zeephelling en de hindernisbaan ontbraken natuurlijk niet. 
 
Rond 12.00 uur is ook burgemeester Opsteegh te vinden op het sportpark. Hij opent 
als vanouds samen met spreekstalmeester Jan Hellings de zeskamp en ziet daarna 
voor zijn ogen de jokerpresentatie aan zich voorbijgaan. Met het prachtige thema De 
Middeleeuwen hadden veel ploegen zich weer erg creatief getoond. Wat loopt er in 
Schijndel (en Den Dungen en Gemonde en Eerde, want ook uit die plaatsen komen 
de ploegen naar Schijndel) toch veel talent rond. Dat kon ’s avonds nog eens 
dunnetjes worden overgedaan in een weer overvolle feesttent. Want dan wordt de 
zeskamp bij Avanti ’31 afgesloten met de unieke playback show. Jurylid Anton, al 
eerder jurylid van de playback show, had 2 vriendinnen uit Eindhoven meegenomen. 
Deze keken hun ogen uit, want voor hen was de Zeskamp bij Avanti’31, en dan zeker 
de playback show, nieuw. Vol lof was de jury voor alle teams! 
 
Na het ochtendprogramma bleek er een kopgroep van 3 ploegen te zijn geformeerd, 
die ook ’s middags en ’s avonds in een sportieve strijd uitvochten, wie zich winnaar 
mocht noemen van de Zeskamp 2010. Uiteindelijk werd Stucadoorsbedrijf Daniël van 
Uden de overtuigende winnaar, gevolgd door Pemo en Voetbalvrouwen & Co. 
Winnaar van de jokerpresentatie werden De Kaskrakers, die ook de beste bleken 
tijdens de playbackshow met hun vertolking van Queen en Break Trough. Ze werden 
op de voet gevolgd door Stuc D’n Broks met Alvin & The Chipmunks en de 
Voetbalvrouwen (Belle & The Beast en Kom erbij). 
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De top 3 van de diverse onderdelen: 
 
     Zeskamp algemeen  Jokerpresentatie  Playback show 

1. Stucadoorsbedrijf   1.  De Kaskrakers  1.  De Kaskrakers 
Daniël van Uden 

2. Pemo    2. Feek The Vibe  2. Stuc D’n Broks 
3. Voetbalvrouwen & Co 3. Euroma   3. Voetbalvrouwen & Co 

 
De organisatie is alweer met zijn gedachten bij Zeskamp 2011 na het succes van dit 
jaar en de tips voor de jokerpresentatie.  
 
Avanti ’31 dankt alle vrijwilligers, deelnemers en sponsors voor het weer mogelijk 
maken van een uniek evenement. 
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EINDSTAND ZESKAMP 2010  
     

PL. PLOEG TOTAAL 

      

1 04. Stucadoorsbedrijf Daniël van Uden 298 
2 18. Pemo 282 
3 22. Voetbalvrouwen & Co 260,5 
4 20. "De Kaskrakers" 252,5 
5 05. Euroma 219,5 
6 13. Gewoon Doen 198,5 
7 16. Stuc D'n Broks 188,5 
8 19. Korfbal Avanti 187 
9 10. Oei Oei De Driesprong 186 

10 15. Noppen en Naaldhakken 185,5 
11 02. The Return of De Roosjes 172,5 
12 08. JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch 172,5 
13 01. Berg4All 171,5 
14 14. Feel The Vibe 169 
15 24. De makt ginne prei 163,5 
16 17. The Holy Cow/Hopbel 132,5 
17 07. De Vedettes/Meulders 131 
18 11. The VIP's 131 
19 21. The Kamperphooliesz 105 
20 12. Bende Vol Ellende 93,5 
21 23. De Ongekende Talenten 77 
22 09. Supportersvereniging Schijndel 63 
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Zeskamp 2010 uitslag playback  
   

PLOEG UITVOERENDE TOT 

      

20. "De Kaskrakers" Queen 89,7 

16. Stuc D'n Broks Alvin and the Chipmunks 88,3 

22. Voetbalvrouwen & Co Belle & The Beast 85,8 

19. Korfbal Avanti Alladin 83,7 

10. Oei Oei De Driesprong Mary Poppins 80,4 

05. Euroma The Rolling Stones 79,5 

04. Stucadoorsbedrijf Daniël van Uden Shrek (musical) 78,9 

18. Pemo Christina Aquilera 77,5 

17. The Holy Cow/Hopbel Phil Collins 74,5 

13. Gewoon Doen Atomic Kitten 72,6 

11. The VIP's Rednex 70,3 

12. Bende Vol Ellende High School Musical 68,6 

21. The Kamperphooliesz Pussycat Dolls 68,6 

24. De makt ginne prei Lady Gaga featuring Beyoncé 68,5 

23. De Ongekende Talenten Elvis Presley 68,3 

08. JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch Madonna 66,2 

15. Noppen en Naaldhakken USA for Africa 58 

02. The Return of De Roosjes Mix Normaal DJ Utzi Jordy van Loon 56,5 

01. Berg4All The Base Balls 56,2 

14. Feel The Vibe Dolly Dots 55,2 

07. De Vedettes/Meulders 3 Doors Down 54,8 

09. Supportersvereniging Schijndel The Jody Singers 46,7 

 

 44



 

 

            BEOORDELING JOKER TOTAAL 
  

NR PLOEG PLAATS
20 De Kaskrakers" 1
14 Feel The Vibe 2

5 Euroma 3
17 The Holy Cow/Hopbel 4
16 Stuc D'n Broks 5
15 Noppen en Naaldhakken 6

8 JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch 7
18 Pemo 8
22 Voetbalvrouwen & Co 9

4 Stucadoorsbedrijf Daniël van Uden 10
23 De Ongekende Talenten 11
21 The Kamperphooliesz 12
10 Oei Oei De Driesprong 13
12 Bende Vol Ellende 14

7 De Vedettes/Meulders 15
24 De makt ginne prei 16
13 Gewoon Doen 17

1 Berg4All 18
19 Korfbal Avanti 19

2 The Return of De Roosjes 20
9 Supportersvereniging Schijndel 21

11 The VIP's 22
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