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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
Alle kampioenen zijn inmiddels bekend, en bij onze club waren dat er nogal wat. Bij onze 
jeugdafdeling wisten C-2, D-2 en F-5 het kampioenschap onder grote publieke belangstelling 
binnen te halen, terwijl bij onze seniorenafdeling het 3e, 8e en het zaterdag veteranenelftal, het 
12e, ook kampioen wisten te worden. 
Tevens wist onze E-1 beslag te leggen op de regiobeker door in de finale ONDO te verslaan na 
strafschoppen. 
Spelers en begeleiding, van harte gefeliciteerd met al deze resultaten. Een mooi lijstje waar 
onze vereniging zeer trots op mag zijn. 
Ons eerste elftal wist op de laatste competitiewedstrijddag onverwachts beslag te leggen op de 
periodetitel. 
Na twee gelijkwaardige wedstrijden tegen MMC Weert wist men uiteindelijk net niet de volgende 
ronde te bereiken. 
Iedereen kan toch tevreden terugkijken op een mooi seizoen voor onze selectie, want ons 
tweede elftal wist zich ook te handhaven in de reserve 2e klasse. 
 
Ook teleurstellingen waren er de afgelopen weken. Onze A-1 wist zich niet te handhaven in de 
hoofdklasse en zal volgend seizoen weer in de 1e klasse gaan uitkomen. Na twee spannende 
promotie/degradatie wedstrijden tegen Sparta’25 wist men het uiteindelijk niet te halen. Ik wil 
onze A-1 grote complimenten maken voor de strijd die men dit seizoen heeft geleverd tot de 
laatste speeldag toe. Wekelijks heeft men spelers geleverd aan de selectie, terwijl men zelf de 
strijd aan moest gaan tegen degradatie. Spelers en begeleiding, de welgemeende 
complimenten. 
De B-1 gaat nog voor promotie naar de hoofdklasse en ik wens de spelers en begeleiding heel 
veel succes toe bij beide promotiewedstrijden tegen Udi’ 19 B-2. 
 
Onlangs heeft Jan van Kasteren te kennen gegeven dat hij gaat stoppen aan het einde van het 
seizoen als kantinebeheerder. Jan gaat zijn carrière vervolgen bij RKSV Schijndel als kantine-
beheerder. Ik wil Jan bedanken voor zijn inzet de afgelopen 7 jaren en hem veel succes 
toewensen bij zijn nieuwe uitdaging. 
Het bestuur beraadt zich op dit moment in alle rust over de opvolging van Jan van Kasteren. 
 
Inmiddels is de 25e editie van onze Dorpszeskamp alweer achter de rug, net als de première 
van de allereerste Jeugdzeskamp. Beide evenementen zijn zeer goed geslaagd en de 
weergoden waren ons goed gezind. 
 
Als deze Avantikrant bij u op de deurmat valt, dan heeft het laatste grote evenement van dit 
seizoen inmiddels ook alweer plaats gevonden in het weekeinde van 2 en 3 juni in ons sportpark 
de Molenheide, namelijk het Dukes Tropy toernooi. Twee dagen volop internationaal voetbal op 
ons sportpark! 
 
Tenslotte wil ik alle vrijwilligers attenderen op onze vrijwilligersmiddag op 1 juli a.s.   
Noteer hem alvast in je agenda! 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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WIL HOOGAARS ONTVANGT DE GOUDEN 
SPELD VAN VERDIENSTE VAN DE KNVB 

 
 
Op vrijdagavond 18 mei j.l. ontving Wil Hoogaars uit handen van de heer Heutinck, vice-
voorzitter van de KNVB Zuid 2, de gouden speld van verdienste van de KNVB.  
Deze onderscheiding kwam Wil toe omdat hij na 40 jaar als scheidsrechter en de laatste jaren 
als rapporteur nu definitief afscheid heeft genomen. Een volle Avanti-kantine, vrijdagavond 
werden de jaarlijkse sportiviteitsprijzen uitgereikt, was van deze huldiging getuige en gaf met 
een luid applaus blijk van waardering voor het vele werk dat Wil al die jaren heeft gedaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Avanti leden, namens mijn kinderen en mijzelf zou ik jullie, het bestuur en supportersclub 
willen bedanken voor de ontzettend fijne avond bij mijn jubileum als 40-jarige official bij de knvb. 
Ik heb leuke reacties hierop gekregen, wat hartverwarmend was. 

Met vriendelijke groeten, Willy Hoogaars 
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Zondag 1 juli, AANVANG 13.00 uur

Voor alle vrijwilligers met partner / gezin

Ontvangst met koffie

Familiefietstocht met ingelaste pauze

THEMA: “BEROEMDE UITSPRAKEN”

In verband met organisatie graag aanmelden voor 23 juni 
via info@avanti31.nl of sms aan 06-22504163

BARBECUE MET DRANKJE
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 

Kampioenen seizoen 2011/2012 
 
Zaterdag 28 april zijn Avanti D2 en Avanti F5 kampioen geworden!  
Spelers, speelsters, trainers & begeleiding van harte gefeliciteerd!! 
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De E1 heeft op Koninginnedag een prachtige prestatie geleverd door in de regiobekerfinale 
ONDO E1 na strafschoppen te verslaan. De stand na 2x25 minuten was 1-1. Mede door een 
prachtige redding van de Avanti-keeper wisten onze jongens de beker te winnen. Proficiat aan 
het hele team, trainers en begeleiding ! 
 

 
 
 
Kampioenenavond 
 
Op woensdagavond 16 mei zijn alle kampioensteams (C2, D2, E1 en F5) gehuldigd tijdens de  
kampioenenavond! 
 
Wij willen het bestuur van Avanti, de Club van 100 en de Supportersvereniging hartelijk 
danken voor hun bijdrage!! Zonder hen was dit niet mogelijk geweest!! 
 
 
Spelerspassen seizoen 2012/2013 
 
In de afgelopen weken hebben veel jeugdspelers/-speelsters een verzoek ontvangen voor het 
inleveren van een pasfoto incl. begeleidende brief i.v.m. het verlopen van de huidige 
spelerspas of het aanvragen van een nieuwe spelerspas (voor E-pupillen welke volgend jaar 
uitkomen in de D-categorie).  
 
Hierbij het verzoek aan de spelers/speelsters die nog niet hebben gereageerd om de pasfoto 
met begeleidende brief zo spoedig mogelijk in te leveren bij Daniëlle Eradus. Indien niet op 
tijd ingeleverd kunnen wij niet garanderen dat de spelerspas met ingang van het nieuwe seizoen 
aanwezig is (géén pas = niet voetballen). 
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Data jeugdkampen 
 
De volgende data zijn hiervoor gepland: 

- Vrijdag 8 juni t/m zondag 10 juni: E-pupillenkamp op kampeerboerderij van Pinxteren in 
Oirschot. 

- Vrijdag 15 juni t/m zondag 17 juni: D-pupillenkamp op kampeerboerderij van Pinxteren in 
Oirschot. 
 

 
Datum F-pupillendag 
 
Op zaterdag 9 juni gaan onze F-pupillen en F-mini’s weer op pad, bestemming is dit jaar 
BillyBird Park Hemelrijk!! I.v.m. de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal is de thuiskomst 
omstreeks 17.00 uur. 
 
 
Datum C-juniorendag 
 
Op zaterdag 16 juni gaan onze C-junioren dit jaar ‘survivallen’ bij De Hooghei in Berlicum 
Hemelrijk!!  
 
 
Wedstrijd- en toernooiverslagen 
 
Wilt u ook graag uw verslag op de site van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan je verslag in een wordbestand naar website@avanti31.nl   
Esther zal dit vervolgens op de site plaatsen (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag een verslag 
in sturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de wedstrijd bijgewoond 
hebben. 
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KAMPIOENEN JEUGD 
 
 
De jeugdafdeling van Avanti’31 heeft dit seizoen drie kampioenen. Twee weken geleden was het 
de C2 die (voor het 3e jaar op rij) het kampioensschap wist te behalen. In de beslissende 
wedstrijd werd Ollandia C1 met 3-1 verslagen waarna het feest kon beginnen.  
Afgelopen zaterdag werden zowel de D2 als de F5 kampioen. De F5 versloeg BlauwGeel F8 
met 3-1 en de D2 haalde na een bijzonder spannende wedstrijd de titel binnen tegen Mierlo 
Hout. De uitslag van die wedstrijd was 6-4.  Het feest in de Avanti-kantine duurde tot 
zaterdagavond laat.  
Alle spelers, speelsters trainers en leiders, van harte proficiat met dit fraaie resultaat.  
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AVANTI F5 KAMPIOEN!!! 
 

Na het fantastische kampioenschap van vorig jaar met mini’s 1 gingen we dit jaar met een 
combinatie van mini’s 1 en 2 van vorig jaar van start met het echte werk. Voor het eerst gingen 
we het proberen op een half veld, met grotere goals en een keeper. Voor alle kinderen iets 
nieuws, maar daar heeft de tegenstander ook last van. Aangezien we met een ontzettend jong 
team (2 van zeven, 7 van zes en 2 van vijf) van start gingen, waren de verwachtingen niet erg 
hoog gespannen. De eerste competitiewedstrijd was uit naar D.V.G F4. Niet alleen de kinderen, 
maar ook wij als ouders schrokken toen we zagen hoe groot de tegenstander was. Toch 
behaalden we een knappe 6-0 overwinning, puur op basis van beter voetbal. Toen we de week 
erop met 6-0 verloren van Venhorst F3 wisten we onze plaats weer. Toch bleven we voor de 
winterstop alles winnen, op WEC en Boekel Sport na, waardoor we toch een zeer knappe 3e 
plaats behaalden. Door dit feit maakten we promotie naar een hoger geklasseerde poule, wat 
ook steeds grotere tegenstanders met zich mee bracht.  
 
Na enkele overwinningen op Sparta ’25 en V.O.W. zagen we in, dat onze jongens ondanks de 
mindere fysieke toestand voor niemand bang waren en toch de punten binnen haalden. Toen 
moesten we uit naar Nijnsel F2, waar het na een snelle 0-2 voorsprong ook makkelijk leek te 
gaan. Toen het ineens 3-2 voor Nijnsel werd, begonnen we toch te bibberen (al was het alleen 
maar van hun iets te fanatieke leidster). Maar gelukkig hebben wij ook een stelletje fanatieke 
hooligans langs de lijn. Toen deze onze Douwe v/d Broek aanmoedigde, kregen ze commentaar 
van het thuispubliek dat je zo’n kleine kinderen toch niet moet aansporen om te gaan “douwen” 
(kunnen wij ook niks aan doen dat wij een paar echte buffels in het team hebben, die zich niet 
zomaar aan de kant laten zetten). In de laatste 5 minuten werd ook hier het tij gekeerd naar 3-4, 
zodat we weer opgelucht naar huis konden. Dit bleek achteraf de kampioenswedstrijd, wat we 
toen nog niet wisten.  
 
Naarmate het voorjaar vorderde zagen we de jongens steeds meer mannen worden, onder de 
bezielende leiding van Erik van Houtum. De trainingen gingen niet altijd vlekkeloos, waar 
eigenlijk uit bleek hoe fanatiek onze jongens met hun sport bezig zijn. Zeker het overspelen 
werd door goede oefeningen en veel geduld van Erik z’n kant aan de jongens bijgebracht. Het is 
voor ons ouders ook prachtig om te zien dat de laatste weken alle jongens de gehele training de 
slappe lach hebben en toch serieus met het spel bezig zijn. 
 
Na 6 wedstrijden  ongeslagen gelijk te hebben gestaan, kwamen we weer eens uit de kantine, 
waarna ik weer, net als iedere andere ouder, achter de computer dook om te kijken wat onze 
concurrenten hadden gedaan. Ik kon mijn geluk niet op, toen ik zag dat we twee punten los 
stonden nadat WEC gelijk had gespeeld. Ons Ella verklaarde me voor gek toen ik meteen Sahbi 
en Mark belde om dit goeie nieuws mede te delen. Ik bleek niet de enige gek, want vanaf toen 
belde iedereen elkaar heel het weekend door om de nieuwe standen door te geven (tot op 
Paaspop aan toe). Ook gingen we steeds meer in een nieuw kampioenschap geloven, ook al 
bleven we elke week schrikken als er weer een ploeg met alleen jongens van 7 en 8 jaar 
aantrad tegen onze kleine alleskunners. We stonden ondertussen 6 punten los, waar we  er 
uiteindelijk toch nog 3 van weg gaven bij Venhorst F3 (wel raar dat er van de gehele spelersfoto 
niemand op het veld stond, maar alleen acht en negen jarigen).  
Toen was het zaak om tegen DVG en Blauw geel thuis geen fouten te maken. Alle voor-
bereidingen waren getroffen. Prachtige spandoeken, mooie kampioensshirts en de huifkar was 
geregeld, zodat alle ingrediënten aanwezig waren voor een prachtig feest. Onze mannen 
wonnen de wedstrijd tegen Blauw geel met 3-1, waarna de champagne ontkurkt kon worden 
onder het oog van misschien wel twee honderd man. Ik denk dat de zenuwachtige ouders 
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(waarvan ik de ergste was) misschien nog wel gelukkiger waren dan de kinderen zelf, waardoor 
er een geweldig feest in de kantine kon losbarsten, nadat we lekker met kleren aan gedoucht 
waren. De kinderen hebben uiteraard heel de dag tot 6 uur buiten staan voetballen en wij 
hebben bij Jan en Lenie onze eigen versie van Idols laten zien. Nadat sommige dames nog 
even op de bartonnen en het biljart gedanst hadden, konden we zat en gelukkig bij Jopie Snack 
een lekker frietje halen (wat bij sommigen niet geweldig viel), waarna we allemaal het beste met 
de kinderen tegelijk naar bed hadden kunnen gaan.  
 
Als afsluiter van het seizoen zijn we na de goeie revanche partij op WEC (1-4 gewonnen) met de 
huifkar vanuit het Wijbosch naar het Avanti terrein gegaan. Omdat we toch al in de feest-
stemming waren, hebben we het seizoen afgesloten met een gezellige barbecue bij Boer Anton 
(die van Douwe). 
Ik denk dat we in de nog prille sportcarrière van onze zoons misschien wel het mooiste en 
gezelligste seizoen ooit hebben beleefd, wat we zeker zullen koesteren. Hoe onze verdere 
leiderscarrière zal verlopen is nog een raadsel, maar dit seizoen pakken ze ons nooit meer af. 
Het was een fantastisch jaar. Tot volgend seizoen ! 
 
 
Tim Deelen 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!! 
 
 
Vandaag, tijdens het school voetbal toernooi, kwamen wij onze  altijd lachende Dirk tegen, en 
dachten, laten wij Dirk maar eens aan U voorstellen. 
Met de nodige vertraging konden wij aan onze vragenlijst beginnen. 
  
            Wij stellen  aan U voor : 
   
 Dirk Teeuwen             10 jaar  
 School :          Kwekkeveld 
            Voetbalt in:    de  E-2 
 
 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen :       niet bij de mini’s maar pas toen ik 7 jaar was           
 
3. In welk team kwam je toen    ik kwam toen in de  F-5 
    Wie was toen jouw trainer/leider:               dat zou ik zo niet meer weten  
                                                                                 (wie zou dat toen wel geweest zijn) 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:          vooral het spelen in teamverband met mijn 

vriendjes vind ik heel leuk 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:      ik speel achterin  
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                            P.S.V.  
     van welke voetballer ben jij een grote fan:     Messi 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:          ik houd wel van muziek, en  ik luister naar 

alles 
 
8. Kijk  je wel eens t.v.                                           jazeker 
    naar welke programma’s:                            naar  Nickelodeon 
 
9. Mag je van papa en mama     
    ‘s avonds op TV wel eens voetbal kijken:            ja, ik  mag alleen de eerste helft naar het  
                                                                                voetballen kijken  (heel verstandi) 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                

wat je bij Avanti hebt meegemaakt:                   kampioen ben ik nog nooit geworden dus is 
       het de jeugd zeskamp  
                                                                         (Dirk, dat kampioenschap komt er nog wel) 

        
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
     voetballen bij Avanti :                                    natuurlijk,  Geon, Emiel en  Lucas 
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti :                    ik vind het met elkaar omgaan bij Avanti heel 

leuk 
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13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:           het onderlinge voetballen tegen elkaar vind ik 

niks aan, niet tijdens de training, want daar 
hoort het er gewoon bij 

 
14. Waar heb je tijdens een  

wedstrijd een hekel aan:                                 als  men langs het terrein maar steeds staat 
te roepen (dat horen wij van veel kinderen) 

 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
      wel eens heel boos maken :                             nee,  nooit 
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:                         op  kunstgras 
 
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                   jazeker 
       en wanneer/waarom :                                     als mijn zusje Lis mij steeds maar blijft 

plagen  
 
18.  Wat doe je het liefste op de computer:            Hyves 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
      worden volgens jou:                                     dat zou ik zo vlug niet weten 
 
20. Wordt  Avanti 1 volgend seizoen kampioen:    ik zou het niet weten, maar hoop natuurlijk  
       van wel  
 
21. Wie wordt volgend seizoen kampioen 
       van Nederland:                                                  dit jaar was het helaas  Ajax, maar ik hoop  
                                                                                 volgend seizoen  P.S.V.  
 
22. Worden jullie zelf volgend seizoen  
      nog kampioen : ik hoop van wel. (  Dit jaar is ze het in de E-2  

net niet gelukt ) 
 
23. Heb je nog meer familieleden  

die aan voetbal doen:                                      mijn broer Sjors en mijn lieve zusje Lis, 
 mijn vader doet af en toe wel eens fluiten    

 
24. Wat wil je later worden:                                     daar ben ik nu nog te jong voor om dat nu al  
       te weten 
 
25. Noem eens 5 mensen op               Ton Zandbergen, Jelmer  Broks,  Dirk v/d   
      die zich inzetten voor de jeugd,     Sangen, Sjef  Weber en Henk  Broks 
      (buiten mij om)                           
        
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:                                   allemaal lekker blijven voetballen  
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27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking:       nee,  niks 
 
 
Dirk :   bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en heel veel succes met  
 jullie jacht op het kampioenschap in het nieuwe seizoen. 
   
 
 Jo Toelen 
 
 
 
 

ONZE  F-JES EN MINI’S 
 

 
Het einde van het seizoen 2011 / 2012  nadert met rasse schreden. 
Voor wat de competitie betreft mogen wij zeker niet ontevreden zijn over de geleverde 
prestaties. 
Onze  mannekens  van  F- 5  wisten zelfs, tot opluchting van de ouders, het kampioenschap 
binnen te halen. Een groot compliment aan de trainer Erik van Houtum en de leiders Tim  
Deelen, Sawi  Jemai en Mark Mertens is hier zeker op zijn plaats. 
Wat wij ons zelf wel afvroegen was, wie is er eigenlijk kampioen geworden, de kinderen van   
F–5  of de ouders ??? 
 
Ook onze allerkleinsten, de mini’s, hebben het zeker niet slecht gedaan. 
Voor de winterstop zag Gertjan  het helemaal niet zitten, maar toen de kou voorbij was kwamen 
zijn mannen pas op toeren. 
Het toernooi op 19 mei j.l. is voor alle teams ook naar aller tevredenheid verlopen. 
Onze mini’s speelden voor het eerst tijdens dit toernooi op een, voor hun tenminste, groot veld 
en wisten zowaar op de 3e plaats te eindigen. 
  
Alle  trainers en leiders van het afgelopen seizoen, heel veel dank voor jullie inzet en hopelijk 
kunnen wij de meesten van jullie het komende seizoen weer verwelkomen. 
 
De spelers wensen wij voor het komende seizoen weer heel veel succes toe in de nieuwe 
teams. 
 
 
Gr.  Jo Toelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opa  Toon in gedachten bij  zijn mini’s. 
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Mini toernooi van 30 mei j.l. goed geslaagd. 
 
Op een zonovergoten sportpark werd op woensdagmiddag 30 mei j.l. door  8 ploegen, verdeeld 
over  2  poules,  fel gestreden om de ereplaatsen. 
Daarna moest er nog worden gespeeld voor de plaatsen  1 t/m  8.  
 
De eindstand is geworden :    1.   St. Mich. Gestel,  
       2.   Wilhelmina  2,   

 3.   WEC  1, 
 4.   Heeswijk, 

     5.   Wilhelmina  1 
     6.   Avanti  2 
     7.   Avanti  1 
     8.   WEC  2 
 
Ook om de penalty  bokaal werd zeer fel strijd geleverd. 
Onze  2  ingehuurde keepers, Cas van Heesch en Roy Migchels,  wisten de kleine mannen 
heel, heel veel van scoren af te houden. 
Hierdoor is het penalty schieten een heel spannende strijd geworden.  
Uiteindelijk waren het de mannekens van Wilhelmina 1,  Jayden,  en van Wilhelmina 2,  Rens,  
die de beste schutters waren. 
Tijdens de pauze werden de spelertjes getrakteerd op een ijsje, geschonken door  Henk Broks.  
Na afloop van het toernooi werden de prijzen uitgereikt in de kantine. Naast de gewonnen 
bekers kregen alle spelers nog een prachtig bekertje, geschonken door supermarkt   De Plus. 
Deze middag was  Henk van Liempd de man die de wedstrijden op een voortreffelijke manier 
centraal wist te begeleiden. Deze middag vrij  nemen om erbij te kunnen zijn voor onze mini’s: 
Klasse. 
Tijdens de prijsuitreiking kwam Henk nog even terug op de wedstrijden van de mini’s. 
Dit is puur voetbal, zoals het door deze mini’s wordt beoefend, aldus Henk. 
Wij willen ook bedanken  Hans van Heeswijk,  supportersclub en vrienden van Avanti, die 
door hun schenking mede hebben bijgedragen tot het slagen van dit mini toernooi. 
Onze scheidsrechters van vanmiddag waren:  Bjorn  Beekmans en Dirk van de Sangen. 
De penalty bokaal werd bijgehouden door:  Maarten van Liempd en Els Zomers. 
Mark van der Heijden, ook altijd bereid om te helpen, was de man die de standen bijhield. 
Natuurlijk moeten wij ook  bedanken onze kantine medewerkers,  Jan van Kasteren en Lenie 
Russens.  Jan heeft al te kennen gegeven, volgend weer van de partij te zijn als toeschouwer. 
 
Wij hopen ook volgend jaar weer een beroep op u allen te mogen doen. 
 
Tot slot zou ik iedereen graag willen verzoeken van spullen af te blijven die van een ander zijn. 
Bijna was ons mini toernooi hierdoor in het honderd gevallen. Wie de schoen past trekke hem 
aan. 
 
Jo Toelen 
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Avanti – Erp 
 

Op 29 april mocht ik pupil van de week zijn. Avanti moest toen tegen Erp spelen. 
Ik moest om half 2 bij Avanti zijn in de bestuurskamer. Daar kreeg ik van iedereen een hand, 
een shirtje met pupil van de week, cola, een bal en nog een foto. 
Toen moest ik met de spelers mee omkleden. Daarna ging ik mee om in te spelen op het veld.  
Ik mocht ook een paar keer op de keeper schieten. Papa, mama en Stijn mochten ook op veld.  
Ik mocht met de scheidsrechter, de grensrechter en de spelers het veld op. Ik ging tossen en 
gooide het muntje heel hoog op. Toen ging ik aftrappen en een doelpunt maken bij Erp. Hij zat 
mooi in de kruising!! 
Het was een spannende wedstrijd en het werd 2-2. 
Na de wedstrijd kreeg ik nog friet en drinken en een vaantje. Alle spelers hadden een 
handtekening op mijn bal gezet. De bal ligt nu op mijn kamer, daar ben ik zuinig op. 
Toen mocht ik over de tafel lopen en begon iedereen herrie te maken, dat vond ik cool. Toen ik 
naar huis ging riep nog een speler tegen mij: hé maat! en dat vond ik ook wel vet. 
Mijn ouders en broertje vonden het ook heel leuk en gezellig! 
Supportersvereniging, bedankt dat ik dit mee mocht maken            
 

                                             Groetjes Tom Schellekens 
                    
                                                                        



 

 16

 
       

              Supportersvereniging       
 

                        
 

         

SPORTIVITEITSPRIJSUITREIKING 
 

Op vrijdag 11 mei j.l. organiseerde de Supportersvereniging s.v. Avanti ’31 weer de jaarlijkse 
uitreiking van de “Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs”. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
aan de speler die zich het afgelopen seizoen positief heeft onderscheiden in zijn team. De prijs 
is vernoemd naar de eerste voorzitter van de Supportersvereniging die in 1995 is overleden. 

Voorafgaande aan de uitreiking hebben de E-en F-pupillen een uur getraind onder het toeziend 
oog van Paul Beekmans, oud-speler van FC Den Bosch, het afgelopen seizoen speler van Gold 
Coast United FC in Australië en het volgend seizoen spelend voor Almere City. De prijsuitreiking 
in de bomvolle kantine werd natuurlijk ook gedaan door Paul.  

De volgende spelers waren de winnaar van de sportiviteitsprijs:  

1e  Ron van Heeswijk    2e  Jeroen  Jennissen   3e  Marco Akdemir 

4e  Marcel  Habraken   5e  Maikel  van Weert  6e  Thom  van Houtum 

7e  Roy Grandia   8e  Harold Russens   9e  Thijs van Geffen 

10e Stefan Schevers  11e Lau Jacobs    12e Ton der Kinderen 

Dames 1  Kim  van Houtum      A1 Dennis Verhagen   A2 Chris Steenbakkers 

B1 Mauro  Brus   B2 Joep van Vorstenbosch   B3 Stijn Goijaarts 

C1 Luke Veroude    C2 Niels van Zoggel   C3 Nathalie v/d Oetelaar 

D1 Mike Biemans   D2 Nicky Horsten    D3 Cheyenne Broks 

E1 Jason Tuunter   E2 Cas van Heesch   E3 Luc Swanenberg   E4 Kris v/d Meijden 

 
 

Namens de Supportersvereniging alle spelers van harte gefeliciteerd  !  ! 
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              Supportersvereniging       
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 GEEF DE BALPEN DOOR  .  
  
Naam      Steven van den Broek     
      
Leeftijd     18      
 
Woonplaats     Schijndel      
 
In het dagelijks leven    Student      
  
Elftal      A2      
 
Positie      verdediger/middenvelder     
 
Hoe lang voetbal je al?   13 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan  Scheidsrechters die ‘t vaak niet goed zien   
 
Zou graag willen voetballen met  FC Barcelona  
Waarom:     Omdat het de best voetballende ploeg ter wereld is 
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?  Aan trainingsveld wat soms meer modder is dan 
      veld 
         
Andere hobby’s?    Stappen met vrienden 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Eerdaags een mooi teamfeestje? 
        
Maak me wakker voor   Niks      
 
Nooit meer     Geblesseerd zijn    
 
Met een miljoen ga ik    Een zeer lange vakantie houden    
    
Toekomstplannen    Genieten van het leven     
       . 
Hoe ver ga je komen met je team  Top 4 
 
Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven  Omdat de echte aanvoerder het niet meer aan kon,  
      hè Tom?     
Heb je een vraag aan degene die van  
jou de balpen krijgt ?    Waarom kun jij zo veel drinken? 
 
Aan wie speel jij de balpen door?  Peter (Pils) Hoeven
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Voor deze voorlaatste uitgave van Sportret van dit seizoen zijn we op bezoek geweest bij een 
jongeman die zich inmiddels in het eerste elftal van onze vereniging heeft gespeeld.  Een 
Boschwegse jongen die zijn draai binnen onze vereniging heeft gevonden. We hebben een leuk 
gesprek gehad met: 
 

     STEF SMITS 
 
Stef is 21 jaar en heeft verkering met Sanne van der Heijden (een trouwe fan volgens Stef), die 
zelf hockeyt en daardoor niet altijd kan komen kijken naar het voetbal.  
Stef is geboren en getogen op de Boschweg en hij heeft 2 broers, Mart van 23 jaar, die doet aan 
basketbal, en jongere broer Chiel die ook bij Avanti voetbalt, nl. in A2.  
 
Na de lagere school heeft Stef de brugklas Havo/VWO gedaan en heeft het VWO gehaald. 
Hierna wilde hij graag naar de universiteit, maar hij is daar 2 maanden later mee gestopt. Het 
was zwaar, maar ook de opleiding stond hem niet aan. Hierna is hij een jaartje (nood-
gedwongen) bij de C1000 gaan werken om  toch wat inkomen te hebben. Daarna heeft hij het 
geprobeerd bij de K.M.A., de militaire academie; hij was hiervoor al een heel eind op weg in de 
sollicitatieprocedure, maar uiteindelijk om zijn leeftijd toch afgewezen. Momenteel studeert Stef 
aan de SPECO te Tilburg (sport-economie-communicatie). Volgend jaar studeert hij hiervoor af 
en hij kijkt wel wat er dan op zijn pad komt. Tijdens zijn stageperiode heeft Stef wel een leuke 
opdracht meegekregen. 
“Ja, dat klopt, Ik heb een onderzoek gedaan om de interne communicatie te verbeteren bij FC 
Den Bosch. Ik heb daarvoor verschillende interviews afgenomen binnen FC Den Bosch. Ik vond 
dat een leuke opdracht. Communicatie is een van de moeilijkste dingen. Binnen Avanti is men 
ook bezig om de communicatie beter te stroomlijnen. Ik merk wel dat sinds Hans van Es trainer 
is, de communicatie tussen bijvoorbeeld de jeugd en selectie al enorm is verbeterd.” 
 
Stef is al vroeg bij Avanti gaan voetballen. 
“Ik zal 4 of 5 jaar geweest zijn toen ik mij heb opgegeven bij Avanti. Jo Toelen en wie anders 
dan Piet Brus hebben mij de beginselen van het voetbalspelletje bijgebracht. Na de F4 ben ik in 
F1 terecht gekomen en daarna heb ik alle standaardelftallen bij de jeugd doorlopen. Mijn 
leeftijdsgenoten waren Dwayn Bouwmans, Koen van Engeland, Roy van de Mosselaar, Nicky 
Rouvoet en Rob Schuurmans. Marcel Verhoeven, Stefan Hesemans  en de gebroeders Creusen 
hebben mij onder andere in die tijd getraind. Kampioen ben ik echter helaas nooit geworden. 
Wel ben ik met A1 gepromoveerd. ” 
 
Na zijn juniorentijd ging Stef bij de senioren voetballen. 
“In mijn eerste jaar kwam ik in het 2e elftal terecht, waar ik na drie wedstrijden geblesseerd 
raakte aan mijn enkel. Ik heb er toen 8 weken “uit” gelegen. Na die blessure liet John van Nielen 
mij in het eerste elftal debuteren tegen Gestel uit.  
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John gaf mij als opdracht mee om de spits van Gestel uit te schakelen, wat mij eigenlijk goed 
afging. Hierna kwam ik op de reservebank, omdat ik Ron en Rens voor mij had. Na dat seizoen 
kwam Hans van Es als trainer en werd ik een vaste waarde voor het 1e.. Ik heb tot nu toe twee 
trainers gehad bij de selectie.  John van Nielen gaf altijd technische trainingen en je kon wel zien 
dat hij betaald voetbal heeft gespeeld. Hans van Es daarentegen geeft trainingen waarbij we 
veel met de bal doen. Ik heb van beide trainers een hoop geleerd. “ 
In het eerste jaar degradeerde Stef met het eerste uit de 2e klasse. 
“Er stopte toen een aantal vaste spelers, zoals Ramon Rivas, Ruud Cromsigt, Robbie van der 
Burgt, waardoor degradatie niet kon worden ontlopen. Ik heb dat jaar, ondanks het moeilijke 
jaar, voetballend toch veel geleerd. Ik moest wel wennen aan het verschil tussen de 2e en 3e 
klasse. In de 2e klasse wordt er toch meer gevoetbald, terwijl het in de 3e klasse meer fysiek is 
en minder voetballend.   
Toch draait het eerste elftal dit jaar een goed seizoen. 
“Inderdaad, sinds Rik van Lier in de spits staat maakt hij veel belangrijke goals. We hebben een 
goed elftal als iedereen fit is. We hebben nog alles in eigen hand. We staan goed in de periode 
en we kunnen bij de bovenste 4 eindigen, waardoor nacompetitie verzekerd is. In mei zal 
bekend zijn of we dit inderdaad zullen halen. Ik heb er alle vertrouwen in.  
 
Als ik mezelf moet omschrijven wat ik voor voetballer ik ben, dan denk ik dat  ik kopsterk ben en 
een redelijk inzicht heb. Verder heb ik een goede trap. Mijn mindere kant is dat ik niet snel was. 
Daar heb ik nu extra op getraind en dat is inmiddels ook een stuk beter en verder moet ik wat 
rustiger worden aan de bal.“ 
Hoewel Stef nog jong is, heeft hij met name de jaren bij de jeugdafdeling als erg mooi ervaren. 
“Ik kan mij nog de jeugdkampen herinneren. Bijvoorbeeld in Eersel, waar spooktochten werden 
georganiseerd en Jelle van Lanen zich verstopte en te voorschijn kwam nadat iedereen een 
paar uur naar hem had gezocht. Ook hebben we paintball gespeeld bij de B- junioren. Ik kan 
alleen maar zeggen dat Avanti een leuke club is waar ik hopelijk nog lang zal blijven voetballen. 
 
Gevraagd naar zijn hobby’s gaf Stef aan, dat hij alleen maar tijd heeft voor het voetballen en 
verder momenteel geen andere hobby’s heeft. 
Aan Masja de moeder van Stef vroegen we de goede en slechte eigenschappen van haar zoon. 
De goede eigenschappen van Stef zijn dat hij makkelijk in de omgang is en sociaal en positief is 
ingesteld. 
De slechte eigenschap is dat hij niet altijd alles opruimt. 
 
Hierna legden we Stef de gebruikelijke  vragen voor. 
 
Waar erger je je aan     Mensen die afspraken niet nakomen. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland  Vind het prima zoals het nu loopt. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan Schietpartij Toulouse  
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Facebook en Sport 1 
 
Beste trainer      Stefan Hesemans 
 
Stad       Barcelona 
 
Jeugdidool      Frank de Boer 
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Moeilijkste beslissing ooit    Studierichting 
 
Makkelijkste beslissing ooit    Stoppen op de universiteit 
 
Onderschatte voetballer    Martens AZ 
 
Overschatte voetballer    Pieters PSV 
 
Hoogtepunt      Stage FC Den Bosch vanuit de Speco 
 
Televisie      Studio Voetbal en veel series 
 
Beste muziek      Kan overal naar luisteren 
 
Beste film      Law Abiding Citizen 
 
Eten       Chinees 
 
Drank       Biertje 
 
Vakantie      Spanje 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan  
stappen      Voetbalteam  
 
Welke sporten naast voetbal vind je 
interessant en welke totaal niet   Korfbal niet en verder vind ik alles leuk 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in 
de eredivisie      Ajax en Vertonghen 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV Jan Mulder 
 
 
Stef, bedankt voor dit gesprek en hopelijk zul je nog lang in ons vaandelteam spelen. 
Hierna hebben we onder het genot van een biertje een wedstrijd van de Champions League 
bekeken en waren we toch iets later thuis dan gepland. 
 
   
 
     Noud Bouwmans 
     Frans van Rozendaal 
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AVANTI 3, 8 EN 12 KAMPIOEN 
 
 
Avanti 3, Avanti 8 en Avanti 12 hebben dit jaar hun competitie als kampioen afgesloten.  
Zondag 6 mei waren het zowel Avanti 3 als Avanti 8 die op de slotdag van de competitie de titel 
veroverden.  
 
 
Avanti 3 wist een goed seizoen af te sluiten met een 4-1 overwinning op en bij Schijndel 4.  
De overwinning kreeg overigens pas in de 2e helft vorm, toen een 1-0 achterstand werd 
goedgemaakt middels een hattrick van Ramon Rivas en een doelpunt van Ruud Cromsigt.  
Door dit mooie resultaat promoveert het 3e naar de reserve 3e klasse.  
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Avanti 8 liet er zondag geen gras over groeien. Na een cadeautje van de keeper van Rhode (hij 
liet al na twee minuten de bal onder zijn voet door lopen), volgden de doelpunten elkaar 
vervolgens vlot op. De eindstand was 9-1, waarmee het kampioenschap op overtuigende wijze 
werd binnengehaald.  
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Avanti 12 was er, sinds hun overstap naar de veteranencompetitie in Zuid 1 van een paar jaar 
geleden, nog niet in geslaagd kampioen te worden. Dit jaar lukte het wel. Na de uitwedstrijd 
tegen Spoordonk was de titel eigenlijk al binnen, waarna thuis Rood Wit Veldhoven nog 
overtuigend geklopt werd. Dat de laatste wedstrijd tegen PSV met 4-3 verloren ging was niet 
meer van belang 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle Kampioenselftallen en begeleiding, van harte proficiat. 
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AVANTI 8 KAMPIOEN! 
 
Wat ons niet meer gelukt was sinds het seizoen 2002-2003 hebben we dit jaar eindelijk (na 
diverse jaren op de tweede plaats te zijn geëindigd) toch voor elkaar weten te boksen. Na een 
lange nek-aan-nek race met onze grootste concurrent Blauw-Geel hebben we de competitie in 
ons voordeel weten te beslissen. Op zondag 6 mei werd op het Avanti terrein het team van 
Rhode met eclatante cijfers verslagen en konden we niet meer worden ingehaald door Blauw-
Geel. En dit was het startsein van een geweldige feestweek. 
 
De start van het seizoen in augustus van het vorige jaar stond voor ons in het teken van een 
grote verandering. Immers, na het voorgaande seizoen had Gerrie Russens besloten om zijn 
succesvolle carrière als leider van ons team te beëindigen, en het roer over te dragen aan Mari 
van de Brand. Voor ons was Mari echter al een bekende (sinds enige tijd floot hij namelijk al 
onze thuiswedstrijden) en lang hebben we dan ook niet aan hem hoeven te wennen. De door 
Gerrie uitgezette lijn werd grotendeels door Mari doorgevoerd, de nuances zaten hem in de 
details. 
De eerste resultaten waren er dan ook naar: voor het eerst in jaren werd door ons de tweede 
ronde van het bekertoernooi gehaald (o.a. door in de poulefase 2 vijfde klassers te verslaan). 
Helaas werd de volgende bekerronde ons eindstation: Heeswijk 4 (ook een vijfde klasser) had 
het geluk om dik in de blessuretijd de winnende te scoren… En dat we daar met zijn allen 
gruwelijk van over de zeik waren, zegt al genoeg over de mentaliteit die er heerst binnen ons 
elftal. 
 
Begin september begon voor ons het echte werk: de competitie. Na enkele goede 
overwinningen hadden we al vrij snel in de gaten dat er 3 teams met kop en schouder boven de 
rest uitstaken. Naast ons team waren dat Avesteyn en Blauw-Geel. Ook zij bleven hun 
wedstrijden makkelijk winnen.  Het wachten was dan ook op de eerste onderlinge confrontaties.  
De eerste “ topper” die op het programma stond was de wedstrijd van Avesteyn tegen Blauw-
Geel; deze werd door Avesteyn met 1-0 gewonnen. Daarna was het onze beurt tegen Avesteyn. 
Na een ontzettend spannende wedstrijd, waarbij wij met name in het laatste kwartier tot het 
uiterste hebben moeten gaan, hebben we deze uiteindelijk toch winnend af weten te sluiten: 3-2.  
Enkele weken later stond onze thuiswedstrijd tegen Blauw-Geel op het programma. En met 
name het eerste half uur werden we compleet door de Veghelnaren overbluft, hetgeen 
resulteerde in een 0-2 achterstand. Uiteindelijk hebben we ons nog enigszins weten te 
herpakken, maar het mocht niet meer baten…een 1-3 nederlaag was een feit. 
Concreet betekende dit dat de tijdens de onderlinge wedstrijden te behalen punten keurig onder 
elkaar waren verdeeld en we alledrie met slechts 3 verliespunten aan de tweede competitiehelft 
begonnen. En ook tijdens het tweede deel van de competitie werden er door de drie teams geen 
punten verspeeld tegen “ de kleintjes”. De onderlinge wedstrijden zouden wederom het verschil 
uit moeten maken. 
Blauw-Geel had nog wat recht te zetten tegen Avesteyn na de nederlaag in Dinther. En daar 
slaagden zij in, er werd met 1-0 gewonnen. Daarna was het wederom onze beurt tegen 
Avesteyn. Door goed geconcentreerd en ontzettend fel  de wedstrijd in te gaan, wisten we 
Avesteyn volledig te overbluffen. Eindresultaat: 1-4 winst. Een van onze beste wedstrijden de 
laatste jaren, een prachtige teamprestatie en in doelpunten uitgedrukt door een spits met een 
echt neusje voor de goal. 
Omdat ook Blauw-Geel zijn wedstrijden keurig bleef winnen, bleven zij als enige concurrent over 
(Avesteyn stond nu immers op 6 punten achterstand). Intussen was er door ons behoorlijk aan 
het doelsaldo gewerkt, met als hoogtepunt de 21-0 overwinning tegen DVG (de F-pupillen 
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zouden er jaloers op zijn…). Doelpunten die we mogelijk hard nodig zouden kunnen hebben 
omdat onze competitie bij gelijke stand op doelsaldo zou worden beslist. 
De op een na laatste speelronde was voor ons D-day: De rechtstreekse confrontatie met Blauw-
Geel, nog steeds met ons in punten gelijk, echter het doelsaldo werkte behoorlijk in ons voordeel 
(+20). Een gelijkspel zou voor ons dus in principe volstaan, een uitslag waar we vooraf voor 
getekend zouden hebben (te meer omdat de uit-wedstrijden bij Blauw-Geel traditioneel niet de 
meest makkelijke wedstrijden zijn…). Ook nu schoten we weer furieus uit de startblokken. Na 
eerst een bal op de lat van Michel volgde de 0-1 van Gijs, een fraaie boogbal. Met deze 
tussenstand gingen we de rust in. Ook na de rust begonnen we weer erg sterk, hetgeen vrij snel 
resulteerde in de 0-2 (Michel) en de 0-3 (Arno). Wedstrijd gespeeld, zou je zo zeggen, ware het 
niet dat de vermoeidheid er bij ons in begon te schieten, en Blauw-Geel het geloof op een goed 
einde nog niet had verloren. En tien minuten voor het einde van de wedstrijd stond het zowaar 
weer gelijk: 3-3! Toch wisten we nog eenmaal onder de druk van Blauw-Geel uit te komen en 
middels een counter de 3-4 te scoren (wederom Gijs). Blauw-Geel maakte in de laatste minuut 
nog de 4-4, voor ons op dat moment een domper, echter achteraf gezien een voor ons 
acceptabel resultaat. 
 
Dan de kampioenswedstrijd. Thuis tegen Rhode, op dat moment de nummer 5 in de competitie. 
Met een grote supportersschare en diverse spandoeken langs de lijn werd er om 12.00 
afgetrapt. Uiteraard gingen we enigszins gespannen maar ook nu voortvarend van start. 
Aanvankelijk sputterde Rhode nog behoorlijk tegen, maar dankzij een blunder van de keeper 
werden we aardig in het zadel geholpen. Met een 3-1 ruststand kon het eigenlijk al niet meer 
misgaan. In de tweede helft werd de wedstrijd door ons eenvoudige wijze uitgespeeld en werd 
het doelsaldo nog aardig opgeschroefd tot uiteindelijk 9-1. En toen klonk het laatste fluitsignaal. 
Avanti 8 was kampioen! 
 
Wat volgde was een geweldige ontlading op het veld, ingeluid door het lawaai van een 
honderdduizend-klapper. Vrouwen en kinderen op het veld, bossen bloemen, kampioensshirtjes 
voor de spelers en de kinderen, champagne en natuurlijk de eerste bladen bier… de 
voortekenen voor een geweldig feest! Daarna een groot gekkenhuis in de kantine, alle spelers 
voorzien van zwembandjes (in het kader van de georganiseerde beachparty) in de polonaise, 
drumbands (wat een herrie) en de goede zorgen van het bedienende kantinepersoneel. De 
kantine compleet op zijn kop! Daarna nog door naar de Hopbel, op bezoek bij de sponsor, om 
daar nog even lekker door te gaan tot in de kleine uurtjes…  
 
Echter, hiermee was het nog niet gedaan met het feestgedruis. Op maandagmiddag 12.00 uur 
werden we verwacht in de kantine, waar we gezamenlijk een heerlijk ontbijt (soep en schnitzel 
met friet) hebben genuttigd. De bodem was hiermee weer gelegd. Vervolgens door naar de 
beugelbaan van Dirk van de Sande (Weidonk) waar we de middag hebben doorgebracht, een 
mooie competitie hebben gespeeld, veel hebben gelachen,  en ’s avonds heerlijk hebben 
gegeten. Een heerlijk relaxte middag onder het genot van een koud pilsje, da’s best goed om te 
hebben!  Vervolgens was er op de vrijdagavond die hierop volgde nog een mooie feestavond 
ingepland in de Hopbel, waarbij tevens de vrouwen, onze oud-coach en vaste supporters waren 
uitgenodigd. Daarnaast ook Gerben van de Hurk, die ons elftal vanwege blessures regelmatig 
heeft versterkt. Ook deze avond was helemaal geslaagd, mede door de tijdens deze avond 
ontdekte quizmaster kwaliteiten van Harold, Basje en Berry (jongens, als voetballen over een 
tijdje echt niet meer lukt, dan zien we jullie vast nog een keer op TV terug…).  
Tot slot was er nog de kampioenen huldiging in de kantine van Avanti op woensdag 16 mei. 
Tijdens deze avond werden alle kampioenen van Avanti van seizoen 2011-2012 nogmaals in het 
zonnetje gezet. En ook deze avond was zeer geslaagd, een mooie afsluiter van onze feestweek. 
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Nog enkele feiten op een rij: 
‐ 22 competitiewedstrijden: 20x winst, 1x gelijk, 1x verlies 
‐ 4 bekerwedstrijden: 3x winst, 1x verlies 
‐ Totaal goals vóór: 127 stuks (gem. 5,77/wedstrijd) 
‐ Totaal goals tegen: 21 stuks (gem. 0,95/wedstrijd) 
‐ Topscoorder: Michel van de Brand: 56 goals  
‐ Totaal 8x “de nul” gehouden (keurig Potti!) 
‐ Totaal gele kaarten: 0 stuks 
‐ Totaal rode kaarten: 0 stuks 

 
Rest het me nog om enkele speciale woorden van dank te richten aan diegenen die dit seizoen 
voor ons onvergetelijk hebben gemaakt: 

‐ Harold Russens, Berry Spierings en Bas Ulehake voor de organisatie van de diverse 
festiviteiten m.b.t. het behaalde kampioenschap. 

‐ Grand café De Hopbel (Mari Venrooy) voor de sponsoring van ons elftal. 
‐ De “harde kern” supporters, met name familie Welte, familie Pothof, familie Schellekens 

en Gerrie Russens, en natuurlijk alle overige supporters. 
‐ Gerrie Russens voor het delen van zijn ervaringen en het geven van extra advies. 
‐ Stefan Kastelijn voor het verzorgen van de trainingen. 
‐ Diverse spelers die ons elftal gedurende het seizoen hebben versterkt, met name Gerben 

van de Hurk (daarnaast ook dank aan Eric Wagenaars, Tom v/d Oetelaar, Chiel Smits, 
Ralph van Houtum, Ruud Scheepers, Arjan van de Aa en Marco Hoogerbrug). 

‐ Het bestuur van Avanti, de Supportersclub Avanti, de Club van 100 en het LERC. 
‐ Het wedstrijdsecretariaat (John van Boxmeer). 
‐ Het kantinepersoneel (voor het verzorgen dan de 3e helft). 
‐ Terreinmeesters (Guus en Dirk) en scheidsrechters. 
‐ Mevrouw Van Heeswijk voor het wekelijks uitwassen van de tenue’tjes. 
‐ De spelersvrouwen en kinderen voor het wekelijks afstaan van hun mannen… 
‐ DVG voor de 21 goals die we hebben mogen scoren… 

 
Voor nu wensen wij jullie 
allen alvast een fijne 
vakantie, en wellicht tot 
ziens in augustus! 
 
De mannen van Avanti 8 
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AVANTI’31 6: VALT IN HERHALING 
De tweede competitiehelft, seizoen 2011–2012 

Nadat u in het vorige clubblad het verhaal tot aan de winterstop kon lezen, bevat dit laatste 
verslag de wedstrijden van de tweede competitiehelft. De competitie zit er nu al bijna een maand 
op, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. 

De competitie werd pas op 4 maart hervat, dus wij konden genieten van een (hele) lange 
rustperiode en konden ons op die manier maximaal opladen voor de tweede competitiehelft. 
Tijdens de winterstop hebben sommige spelers nog wel enkele malen in de zaal gevoetbald, 
zodat onze spelpatronen erin geslepen zouden blijven zitten en we ook conditioneel weer topfit 
uit de winterstop zouden komen. Daarnaast waren Roel en Stijn V. eind januari eindelijk 
teruggekeerd uit Nieuw-Zeeland, waar zij een half jaar stage hadden gelopen. Met deze twee 
spelers terug in de gelederen geloofden we dat een stunt (lees: de titel) nog mogelijk was. We 
kregen echter ook nog twee tegenvallers te verwerken. Stefan stopte na een half jaar leider te 
zijn geweest er mee. Maar dit was niet zo verwonderlijk, aangezien hij er voor de winterstop 
vaker niet dan wel was geweest. En ook keeper Jordy stopte een half jaar na zijn rentree alweer 
met keepen. Dit had niemand zien aankomen, totdat in het clubblad van januari onder het kopje 
“Oud leden” ook zijn naam stond. Hij had wel eens geroepen dat hij wilde stoppen (aan het 
einde van het seizoen), maar dit was vaak in beschonken toestand, dus dat nam nooit iemand 
serieus. We hebben hem uiteindelijk nog proberen over te halen door hem een inschrijfformulier 
cadeau te doen voor zijn verjaardag op 18 januari, maar dit mocht niet baten. Na deze teleur-
stelling, wilde Lex het seizoen wel afmaken als keeper. Dit vond iedereen de beste oplossing, 
omdat Lex voor de winterstop Jordy al twee keer op voortreffelijke wijze had vervangen. We 
begonnen de tweede competitiehelft dus met Lex als nieuwe keeper en twee verse krachten in 
de personen van Roel en Stijn V. 
Zoals te lezen was in het vorige verslag stonden we voor de winterstop op een derde plaats met 
drie punten achterstand op de nummer twee en negen punten op de nummer één. De titel leken 
we dus uit ons hoofd te kunnen zetten, maar wij waren nog steeds strijdbaar. 
 
Speelronde 14: Avanti’31 6 – Boekelsport 7 (04-03-’12) 
De schrijver van dit stuk was na bijna drie maanden winterstop niet meer gewend op zondag te 
voetballen, laat staan een samenvatting te schrijven van de wedstrijd. Dus het verloop van deze 
wedstrijd moet ik u helaas schuldig blijven. We wonnen de wedstrijd in ieder geval eenvoudig 
met 4-1, waarbij het bij rust nog 1–1 stond. De doelpuntenmakers aan onze kant waren Rob 
(2x), Roel en Ruben. Roel scoorde dus direct bij zijn rentree als aanvaller, terwijl hij naar eigen 
zeggen een half jaar nauwelijks gevoetbald had. 
Tot onze verbazing bleek Nijnsel 5 niet zo goed uit de winterstop te zijn gekomen als wij. Zij 
hadden namelijk met 2–2 gelijkgespeeld tegen Blauw Geel’31/OtterW. 20 en zo hun eerste 
puntenverlies van het seizoen geleden. Daarnaast had Schijndel/VITAM 7 nog met 2–1 verloren 
van Gemert 9, dus deze eerste speelronde na de winterstop had niet beter kunnen verlopen 
voor ons. Door het puntenverlies van Nijnsel en Schijndel, en onze winstpartij, zag de stand er 
nu zo uit: 
1. Nijnsel 5   14 40 (67 – 16) 
2. Schijndel/VITAM 7  14 33 (56 – 21) 
3. Avanti’31 6   14 33 (58 – 29) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 14 28 (65 – 30) 
… 
We stonden nu dus weer gedeeld tweede met Schijndel/VITAM 7, met ieder zeven punten 
achterstand op Nijnsel 5. Dit was nog steeds veel, maar met de wetenschap dat Nijnsel nog bij 
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Schijndel en bij ons op bezoek moest, kon het nog wel eens spannend gaan worden! 
 
Speelronde 15: Blauw Geel’31/OtterW. 15 – Avanti’31 6 (11-03-’12) 
Na onze goede herstart van de competitie van vorige week, stond vandaag direct een moeilijke 
tegenstander op het programma. We speelden de uitwedstrijd tegen nummer vier Blauw 
Geel’31/OtterW. 15. Hier hadden we voor de winterstop met 2–5 van verloren, dus we hadden 
nog iets recht te zetten tegen deze tegenstander. 
Ditmaal heb ik weer geen wedstrijdverslag voor u, want deze verslaggever bevond zich op dat 
moment in Rome. Daar heb ik wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om op zondagochtend 
het Sint-Pietersplein te bezoeken, waar de Paus het Angelus (gebed) voorlas. Na het Angelus 
begroette de Paus de vele pelgrims en hebben we tenslotte samen nog even gebeden voor 
Avanti’31 6.  
Achteraf hoorde ik dat dit niet voor niks was geweest. Want, na een 1–0 achterstand, hadden we 
deze loodzware wedstrijd nog om weten te buigen in een 1–2 overwinning. Beide doelpunten 
kwamen op naam van Ruben, die het eerste doelpunt had gescoord uit een penalty en het 
tweede doelpunt uit een vrije trap. Door deze overwinning haakte Blauw Geel/OtterW. 15 
definitief af in de top, maar verder veranderde aan de stand niet veel. Want dit keer hadden 
Nijnsel 5 en Schijndel/VITAM 7 wel gewoon hun wedstrijd gewonnen:  
1. Nijnsel 5   15 43 (71 – 19) 
2. Schijndel/VITAM 7  15 36 (62 – 23) 
3. Avanti’31 6   15 36 (60 – 30) 
4. DVG 5   15 30 (49 – 38) 
… 
Speelronde 16: Avanti’31 6 – DVG 5 (18-03-’12) 
We moesten vandaag al om kwart over negen aanwezig zijn op het sportpark, omdat we om tien 
uur moesten spelen. Dit kwam doordat de meeste spelers als lid van C.C. Gewoon Doen 
aanwezig dienden te zijn bij het Toepconcours in Café ’t Zuid. En omdat enkele spelers pas om 
half zeven thuis waren van het feest Pussy Lounge in Nijmegen, kon het nog wel eens een 
zware wedstrijd worden tegen de nieuwe nummer vier DVG 5. Ik behoorde zelf ook tot de groep 
die naar Pussy Lounge was geweest en daardoor had ik er zondagochtend bijzonder veel 
moeite mee. Zoveel zelfs, dat ik niet in staat was op te letten tijdens de wedstrijd en ook niet 
meer precies weet wat zich die ochtend allemaal heeft afgespeeld. Ik heb ons de wedstrijd 
uiteindelijk wel nog vrij eenvoudig zien winnen met 4–0. En de doelpuntenmakers heb ik ook nog 
weten te onthouden, dit waren namelijk Rob (2x), Ruben en Tim. 
Nijnsel 5 en Schijndel/VITAM 7 hadden hun wedstrijd ook weer gewonnen, dus aan de stand 
bovenin veranderde er weer niet zoveel: 
 
1. Nijnsel 5   16 46 (74 – 19) 
2. Schijndel/VITAM 7  16 39 (64 – 23) 
3. Avanti’31 6   16 39 (64 – 30) 
… 
Speelronde 17: Erp 7 – Avanti’31 6 (25-03-’12) 
Het was alweer tijd voor speelronde 17, dat een uitwedstrijd tegen Erp 7 betekende. Stijn G. en 
Richard waren door uiteenlopende redenen afwezig. Jan was daarentegen voor het eerst na de 
winterstop weer aanwezig en liet hierbij in het kleedlokaal maar meteen zijn haren millimeteren 
door enkele teamgenoten. 
De eerste helft speelden we goed voetbal op een moeilijk bespeelbaar veld en hadden we 
weinig te duchten van Erp. We kregen al vrij snel een penalty, doordat Rob werd neergehaald. 
De scheidsrechter floot aanvankelijk voor een vrije trap, maar na het wijzen naar de moeilijk 
zichtbare belijning, zag ook de scheidsrechter dat het binnen het zestienmetergebied was. De 
penalty werd benut door Ruben: 0–1. Vervolgens kregen we nog veel meer goede kansen via 
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Rob en Ruben. Zelfs na lang pielen voor de goal met verschillende doelpogingen lukte het niet 
om de bal in het netje te krijgen. Daartegenover had Erp geen één kans weten te creëren, 
behalve die ene keer dat Lex onnodig uit zijn doel kwam. Later verklaarde hij dat hij de spanning 
erin wilde houden. 
In de rust waren we niet tevreden en dit kwam niet door het vertoonde spel, maar doordat we al 
veel verder voor hadden moeten staan. Stijn V., die de tweede helft mocht beginnen in plaats 
van Geert, moest zich nog voor het begin van de tweede helft laten vervangen, omdat hij tijdens 
zijn warming-up in de rust teveel last had gekregen van zijn enkel. Later zou blijken dat hij, na 
chronisch last te hebben gehad van deze enkel, alleen nog maar twee helften als keeper in actie 
zou komen dit seizoen. Daarna werd hij geopereerd, zodat hij volgend seizoen weer topfit van 
achteruit zijn manschappen kan aansturen zoals hij eerst altijd deed. 
In de tweede helft liet Erp voor de aftrap weten dat ze fel en scherp zouden beginnen. Nu weet 
ik niet wat zij verstaan onder “fel” en “scherp”, maar het leek in ieder geval nog steeds nergens 
op. Rob liet daarom maar meteen zien hoe het wel moet en schoot vanaf twintig meter 
snoeihard raak in de kruising. Dit was een goedmakertje, gezien zijn gemiste kansen voor rust. 
Hierna scoorde Ruben vrij snel de 0 – 3; de bal belandde via de keeper mooi in het hoekje. 
Vervolgens maakte Rob er 0 – 4 van, waarna Erp nog iets terugdeed door de 1 – 4 te maken, 
maar dat lag meer aan onszelf dan aan Erp. Ruben maakte later nog de 1 – 5 met een 
zogeheten “FIFA-goal”; Na een voorzet van Rob vanaf links, nam Ruben in het 
zestienmetergebied tussen twee verdedigers de bal op de borst aan, om vervolgens in één keer 
uit te halen, waarop de bal snoeihard in de rechterhoek vloog. Daarna verrichte Erp het 
slotakkoord door de 2 – 5 binnen te schieten. Hier ging weer klungelig verdedigen van ons aan 
vooraf. 
Deze wedstrijd hadden we dus kinderlijk eenvoudig gewonnen, maar we baalden van onze 
gemiste kansen en de twee veel te gemakkelijk weggegeven tegengoals. Het doelsaldo (zie 
stand hieronder) kon namelijk op het eind van het seizoen wel eens doorslaggevend worden. 
Doordat Nijnsel 5 en Schijndel/VITAM 7 ook geen fout hadden gemaakt, was de stand na 17 
wedstrijden als volgt;  
1. Nijnsel 5   17 49 (77 – 20) +57 
2. Schijndel/VITAM 7  17 42 (66 – 24)` +42 
3. Avanti’31 6   17 42 (69 – 32) +37 
… 
Speelronde 18: Avanti’31 6 – Nijnsel 5 (01-04-’12) 
Vandaag stond de kraker tegen Nijnsel 5 op het programma. Deze wedstrijd moest gewonnen 
worden om nog aanspraak te maken op het kampioenschap en daarom was de week 
voorafgaande aan deze topper iedereen al op scherp gezet via de mail. Uit één van deze e-
mails werd duidelijk dat het kampioenschap op doelsaldo beslist zou worden. En omdat wij een 
minder doelsaldo (+37) hadden dan Nijnsel 5 (+57) en Schijndel/VITAM 7 (+42), kwamen wij tot 
de conclusie dat wij ze nog in puntenaantal voorbij moesten. Dit leek op voorhand een kansloze 
missie, maar met de wetenschap dat Nijnsel 5 ook nog op bezoek moest bij Schijndel/VITAM 7 
en op de laatste speeldag nog een lastige wedstrijd tegen Blauw Geel’31/OtterW . 20 moest 
voetballen, dichtten we ons zelf nog steeds kansen toe om Nijnsel 5 in te halen. 
Schijndel/VITAM 7 voorbij gaan op de ranglijst werd waarschijnlijk een iets lastiger verhaal (mits 
zij zouden winnen van Nijnsel 5), maar omdat wij na Nijnsel 5 zelf nog tegen de huidige nummer 
6, 9, 11 en 12 moesten, konden we ze misschien toch nog wel op doelsaldo voorbij. Zodat we 
na een lang en slopend seizoen er misschien wel met de titel vandoor konden gaan. Dit was 
echter nog maar als, als, als. Eerst moest de alles-of-niets wedstrijd tegen Nijnsel 5 nog 
gespeeld worden. Maar het leek een uur voor de aftrap vooral niets te worden… 
Alleen Nico en Stijn V. hadden zich afgemeld vanwege blessures, dus de rest diende allemaal 
aanwezig te zijn om tien uur ’s ochtends. Dit was echter niet het geval; van Geert, Jan, Lex, 
Rens en Richard ontbrak nog ieder spoor. Na wat heen en weer gebeld te hebben, bleken Rens 
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en Richard al onderweg, dus zij kwamen nog net op tijd. Zij hadden echter maar een uur 
geslapen, na een technofeest in Amsterdam bezocht te hebben. En na het thuisnummer van de 
familie Witlox te hebben gebeld, bleek Jan niet onder een bus te zijn beland (zoals zijn jongste 
broertje ons wilde doen geloven), maar gewoon nog in zijn bed te liggen. Jan zou vervolgens 
Lex, die ook moeite had zijn bed uit te komen na zijn eerste nachtje in zijn nieuwe appartement, 
gaan ophalen. Geert bleef als enige onbereikbaar (bij het bellen van zijn nummer kregen we de 
voicemail van ene José?), dus dat was afwachten geblazen. In de tussentijd hadden we ook nog 
vlug A-junior Joep Hellings bereid gevonden om de eerste helft met ons mee te doen. Maar 
aangezien Jan en sluitpost Lex nooit meer op tijd zouden komen, hadden we dringend behoefte 
aan een keeper. Hierdoor werd op het allerlaatste moment Stijn V. nog opgetrommeld. Hij had 
dan wel last van zijn enkel, maar keepen moest nog wel net gaan dacht hij. 
 
Gelukkig hadden wel veel supporters de weg naar ons sportpark gevonden, zodat we er niet 
helemaal alleen voor stonden. Voorafgaande aan de wedstrijd waren ook nog “Sampling Babes” 
van Red Bull gevraagd om Hans en ons te voorzien van extra energie en “vleugels”, maar zij 
hadden helaas geen tijd. Maar waarschijnlijk kunnen wij deze dames nog wel begroeten bij onze 
laatste competitiewedstrijd. 
De topper begon. Door het hectische uurtje voorafgaande aan de wedstrijd was ons vertrouwen 
licht gedaald, maar we begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Al gauw kregen we enkele 
kansen en ook achterin, met de gelegenheidsverdediging bestaande uit keeper Stijn V. en 
verdedigers Jasper, Thom, Harm en Stijn, zat de boel op slot. We hadden al eerder op 
voorsprong kunnen komen, maar uiteindelijk liet Ruben, zoals al vaker dit seizoen, het goede 
voorbeeld zien. Hij schoot de bal na een klutssituatie in het vijfmetergebied snoeihard binnen. 
Na de wedstrijd had hij nogal een opmerkelijk advies voor collega-spits Rob: “Je moet in zo’n 
situatie altijd proberen de bal zo hard mogelijk op het hoofd van de keeper te schieten, dan vliegt 
de bal er uiteindelijk altijd in”. Rob nam het advies vervolgens vol verbazing aan.  
Goed, daarna gingen we gewoon verder met wat we al aan het doen waren; Nijnsel onder druk 
blijven zetten en het creëren van kansen. Dit resulteerde uiteindelijk in de 2–0 na een knappe 
kopbal van Joep uit een door Tim genomen corner. Joep speelde sowieso een puike wedstrijd 
en had op deze manier zijn plekje op de platte kar wel veiliggesteld (mocht het zo ver zijn 
gekomen). Hierna greep Nijnsel alles aan om ons uit ons spel te krijgen. Een aanvaller van 
Nijnsel vond het zelfs nodig om Stijn G. bij zijn keel te grijpen. Dit zag de scheidsrechter, die er 
met zijn rug naartoe stond, begrijpelijkerwijs niet. Hierdoor ontstond er een opstootje. Even leek 
het erop dat ons spel minder werd na dit opstootje, maar op slag van rust kreeg Roel toch nog 
een uitstekende mogelijkheid toen hij alleen op de keeper afmocht. Maar in plaats van de 
wedstrijd definitief in het slot te gooien, schoot hij jammer genoeg op de paal. 
Gaandeweg de eerste helft waren Geert, Jan en Lex dan ook eindelijk op het sportpark 
aangekomen. En aangezien Joep de tweede helft ook nog met Avanti’31 4 moest meedoen, 
schoof Stijn G. een plaatsje door naar het middenveld en ging Geert de positie van linksachter 
invullen. Dit was hem op het lijf geschreven, omdat hij zo lekker kon beuken en stoeien met die 
rare aanvaller, die de veroorzaker was van het opstootje eerder in de wedstrijd. De tweede helft 
kwamen we ook niet echt in de problemen, totdat Nijnsel achtereenvolgens een paar corners 
mocht nemen. Bij de derde corner was het raak. Een indraaiende bal zeilde zo ineens bij de 
eerste paal het doel in. Jasper, die bij de eerste paal stond, had deze bal weg moeten koppen. 
Maar tegen zijn eigen verwachting en die van zijn medespelers in vloog de bal over zijn krullen, 
zo het doel in. Voor Lex, die inmiddels Stijn V. in het doel had vervangen, was er ook geen 
houden aan. Met een 2–1 stand kon het nog wel eens spannend worden, maar dit was niet het 
geval. Even later bracht Martijn de marge namelijk alweer op twee goals, nadat hij aan de 
linkerkant was doorgebroken en bekwaam afrondde. Hierna kregen we nog kansen op meer 
doelpunten, hoewel de tweede helft qua spel duidelijk minder was dan de eerste. We scoorden 
tenslotte nog eenmaal via Rob: 4–1. 
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Na deze daverende en knappe overwinning op de koploper deden we nog (volop) mee om het 
kampioenschap. Er zijn nu nog vier wedstrijden te spelen, waarbij wij samen met Schijndel/ 
VITAM 7 vier punten achterstaan op koploper Nijnsel 5. En met het eerder geschetste scenario, 
wisten we dat alles nog mogelijk was en gingen we de laatste wedstrijden met veel vertrouwen 
tegemoet. De ranglijst na speelronde 18: 
 
1. Nijnsel 5   18 49 (78 – 24) +54 
2. Schijndel/VITAM 7  18 45 (75 – 24) +51 
3. Avanti’31 6   18 45 (73 – 33) +40 
… 
Speelronde 19: Boerdonk 5 – Avanti’31 6 (15-04-’12) 
Na de gewonnen topper van vorige week tegen Nijnsel 5, stond er vandaag een wedstrijd van 
een heel ander kaliber op het programma. We moesten namelijk tegen de één na laatste 
Boerdonk 5. We hoefden pas om half twee in Boerdonk te spelen, dus iedereen was ruim op tijd 
aanwezig. Alleen Stijn V. kon niet meedoen in verband met zijn enkelblessure, waaraan hij 
binnenkort geopereerd wordt.  
Het was lastig voetballen in Boerdonk, want er stond een harde wind en daarbij was de bal ook 
nog eens erg licht. Na tien minuten spelen stonden we echter wel al 0–2 voor en lieten we 
duidelijk onze intentie zien; kampioen worden! Bij de eerste goal trok Ruben à la Arjen Robben 
vanaf rechts naar binnen om zo de bal achter de keeper te schuiven. De tweede goal was een 
hele mooie aanval, die was opgezet door Tim. Deze passte de bal op Martijn, die vervolgens 
met een voorzet Rob in stelling bracht. En Rob rondde het uiteindelijk prima af door de bal in de 
rechterhoek te schieten. Merkwaardig genoeg was dit Rob pas zijn eerste kans. 
 
Hoewel we niet goed speelden, leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar hoe verder de wedstrijd 
zich vorderde, hoe lamlendiger we werden en hoe meer we meegingen in het lage tempo van 
hun. Dit leidde tot onderlinge irritaties, wat ons spel ook niet bepaald bevorderde. Dit was eerst 
nog niet zo’n ramp, totdat zij plotseling de 1–2 maakten. Deze had dus nooit hoeven vallen, 
omdat we dit volkomen aan onszelf te wijten hadden. 
In de rust zeiden we tegen elkaar dat we rustig moesten blijven, want er was tenslotte nog niets 
aan de hand. Daarnaast waren zij veel slechter dan wij, dus als we nauwkeuriger en over de 
flanken gingen voetballen, dan kwamen die doelpunten vanzelf wel dachten we. Geert, Rens en 
Rob werden in de rust gewisseld voor Thom, Nico en Roel.  
De tweede helft waren we weer slecht, zo niet nog slechter dan de eerste helft. Dit leidde weer 
tot veel gezeur op elkaar en ditmaal ook op de scheidsrechter, die ook gewoon (en dan druk ik 
mij licht uit) niet zijn beste dag had vandaag. De scheidsrechter vergat ons onder andere een 
penalty te geven, nadat Roel “omhelst” werd door een tegenstander. Na afloop maakten spelers 
van Boerdonk zelfs hun excuses voor het dramatische optreden van de scheidsrechter, dit zegt 
genoeg lijkt me.  
En als iets tegenzit, dan zit meestal ook echt alles tegen. Boerdonk scoorde namelijk uit een 
corner de 2–2. De bal kwam via het been van Lex, die zo de inzet leek te keren, tegen het been 
van Harm, die bij de eerste paal stond, aan, waarop de bal het doel in ketste. Iedereen kon wel 
door de grond zakken van verbijstering en ontsteltenis, maar door deze tegentreffer hadden we 
nog slechts twintig minuten om een noodzakelijke treffer te maken. En aan het vertoonde spel te 
zien, leek dit in een jaar nog niet te lukken, dus laat staan in twintig minuten… 
 
Thom kreeg niet lang na de 2–2 een doodschop te verwerken. Dit ontging de scheidsrechter (?), 
maar even daarvoor vond hij het wel nodig om Ruben voor vijf minuten van het veld te sturen, 
vanwege aanmerkingen op de leiding. Dit was nogal curieus. Thom kon uiteindelijk niet meer 
verder en moest zich laten vervangen door Geert. Hierna leken we ons even op te richten en 
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kregen we ook weer wat kansjes, maar niet voldoende om de broodnodige overwinning mee 
naar huis te nemen. In de slotfase waren er ook nog wat hachelijke momenten voor de goal van 
Boerdonk, maar de bal wilde er zoals gezegd niet in. En zo verspelen we net zoals vorig jaar 
onze (laatste) kans op een kampioenschap weer tegen het laaggeklasseerde Boerdonk 5. Al 
met al was het ook ronduit dramatisch wat we hebben laten zien vandaag en moeten we het 
maar heel snel vergeten. 
Na dit gelijkspel lijkt het seizoen er drie wedstrijden voor het einde er een heel eind op te zitten 
voor ons. We eindigen zo goed als zeker op een derde plaats, hoewel we met een kleine kans 
ook nog tweede kunnen worden, aangezien Schijndel/VITAM 7 en Nijnsel 5 elkaar volgende 
week nog treffen. Maar de verwachting is dat Schijndel wel van Nijnsel (in haar huidige vorm) 
wint en dat zij zo op het laatste moment er nog een spannende titelstrijd van zullen maken. Maar 
dit is nog even afwachten, één ding lijkt in ieder geval zeker; wij zijn uitgespeeld voor de titel. Dit 
ziet U hieronder nog eens in de stand, waarbij moet worden opgemerkt dat Nijnsel 5 nog één 
wedstrijd tegoed heeft, omdat zij vandaag niet in actie is gekomen: 
 
1. Nijnsel 5   18 49 (78 – 24) +54 
2. Schijndel/VITAM 7  19 48 (80 – 26) +54 
3. Avanti’31 6   19 45 (75 – 35) +40 
… 
Door eigen falen zijn we dus net als vorig jaar uitgespeeld voor het kampioenschap. Dit had 
niemand zien aankomen, zeker niet na onze zinderende overwinning tegen Nijnsel 5 van twee 
weken eerder. We weten dat de kans op een kampioenschap sowieso heel klein was, maar het 
blijft zonde om drie wedstrijden voor het einde te moeten afhaken. Nadat alles tot ons was 
doorgedrongen, hebben we er nog een gezellige middag/avond bij de ultrahippe disco in de 
kantine van proberen te maken. Dit was ons nog aardig gelukt! 
 
Speelronde 20: Avanti’31 6 – Rhode 8 (22-04-’12) 
Na het fiasco van vorige week, stond vandaag de thuiswedstrijd tegen Rhode 8 op ons te 
wachten. Tim en Thom waren naar Amsterdam om daar Ajax tegen Groningen te zien 
voetballen en daarnaast waren er velen veel te laat aanwezig. Lex en Martijn waren vooraf nog 
even op de koffie geweest bij de familie Geerts, waar zij Stijn G. moesten ophalen. Dit “bakje 
koffie” duurde zo lang, dat intussen Stijn V. nog maar een keer was opgetrommeld als vervanger 
voor eerste keeper Lex, die later als spits zijn opwachting zou maken. Jan kwam ook veel te laat 
aan op het sportpark, na een nachtje in het verkeerde huis te hebben geslapen. Rens en 
Richard waren net als enkele weken eerder weer naar een technofeestje geweest, ditmaal 
hadden zij Nijmegen aangedaan. Ze waren om half tien ’s ochtends thuisgekomen bij Rens. 
Hierdoor was Richard niet meer in staat om te voetballen (vrijblijvende tip: 
http://www.avanti31.nl/uploaded/mutatieformulier.pdf). Rens, de nachtburgemeester van het 
weekend, was wel aanwezig, maar hier was verder ook alles meegezegd.  
Uiteindelijk hadden we toch nog dertien spelers, dus er kon gevoetbald worden. We waren 
alleen niet meer zo gemotiveerd, omdat we vorige week onze laatste kans op het 
kampioenschap hadden verspeeld. Dit was jammer, want als we vandaag zouden winnen, 
maakten we nog een goede kans op de tweede plaats, aangezien de topper Schijndel/VITAM 7 - 
Nijnsel 5 vandaag op het programma stond. 
De eerste helft probeerden we nog er het beste van te maken en dit lukte ons ook nog vrij 
aardig. We kregen veel kansen. Een speler van Rhode haalde onder andere een bal van Rob 
van de lijn na een scrimmage voor het doel. Stijn G., de man van genot en plezier, kreeg ook 
nog een hele grote kans, maar hij schoot minimaal drie meter naast terwijl hij alleen voor de 
keeper stond. Rhode kreeg ook nog wat kansjes, dus het was een mooie en spannende eerste 
helft voor de paar toeschouwers langs de kant. 
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In de tweede helft stond Lex weer vertrouwd tussen de palen als vervanger van Stijn V. Hij was 
echter al snel in de tweede helft kansloos op een schot van een speler van Rhode. Deze speler 
kreeg allereerst alle tijd om de bal aan te nemen, waarna hij ook nog ongehinderd kon binnen 
schieten van ruim twintig meter. Deze goal mochten wij ons zelf zeker aanrekenen. Na deze 
goal kwamen we niet meer in ons spel en leken we wanhopig ten onder te gaan. Uiteindelijk 
kwamen we op verrassende wijze toch nog op 1–1. Rob schoot een vrije trap rechtstreeks op 
goal, waarna de keeper blunderde en de bal onder hem door in het doel rolde. We dachten over 
ons dode punt heen te zijn, maar dit bleek absoluut niet het geval te zijn. We bleven maar de 
lange bal hanteren en maakten veel de verkeerde keuzes. Vervolgens werd het nog veel erger 
voor ons doordat Rhode de 1–2 maakte na een communicatiefout tussen Lex en Rens, die er 
sowieso al niet helemaal bij bleek te zijn. Daarna hebben we nog van alles geprobeerd, maar 
niets hielp en lukte meer… 
Na afloop van de wedstrijd hoorden we dat Schijndel/VITAM 7 tegen Nijnsel 5 in 3 – 3 was 
geëindigd. Dit was het resultaat waar we enkele weken geleden op gehoopt hadden, maar dit 
was, na het gelijkspel van vorige week en de verliespartij van vandaag, niks meer waard. Als we 
vandaag hadden gewonnen, dan hadden nog (gedeeld) tweede gestaan, maar ook dit kunnen 
we inmiddels zo goed als zeker vergeten. De competitiestand met nog twee wedstrijden te gaan 
is nu als volgt: 
1. Nijnsel 5   20 53 (87 – 27) +60 
2. Schijndel/VITAM 7  20 49 (83 – 29) +54 
3. Avanti’31 6   20 46 (76 – 37) +39 
… 
Nijnsel 5 kan zich dus de volgende speelronde in de wedstrijd tegen Boekel Sport 7 tot 
kampioen kronen. 
Tot slot 
Bij dit schrijven moeten we nog twee wedstrijden voetballen. Op 29 april spelen we nog de 
uitwedstrijd tegen Handel 4, die op de laatste plaats staat in de competitie. En vervolgens zullen 
we op 6 mei het seizoen afsluiten met de thuiswedstrijd tegen Blauw Geel’31/OtterW. 20. Dit 
belooft nog een mooie en gezellige afsluiting te worden, want wij zijn dan “team van de week” en 
daarnaast krijgen we ook nog enkele bonnen van de supportersverenging als beloning voor 
onze hoge klassering (2e of 3e, afhankelijk wat Dames 1 haar laatste wedstrijden nog doet) in de 
tweede periode. Dus dat belooft nog een leuke en vermakelijke dag te worden, waar jullie 
inmiddels ongetwijfeld al meer over hebben gehoord! 
Dit was het voor nu, tot volgend seizoen! 

En voor de vaste supporters van Avanti’31 6, andere liefhebbers en om het ego van topscoorder 
Rob Ruben te strelen, sluit ik dit laatste verslag graag af met de doelpuntenmakers in 
competitieverband*:  

1. Ruben     34 
2. Rob      24 
3. Martijn     8 
4. Tim      4 
5. Stijn      2 
6.Harm, Joep (Inval) Roel, Thom  1 

*De laatste twee wedstrijden (speelronde 21 en 22) zijn hier niet bij inbegrepen. 
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      EK  Poule 
Voetbal  Polen & Oekraïne 
       8 juni - 1 juli 2012 
 

 

 
 
 
 
 

    
Inschrijven bij: 

Jan van Kasteren tot 3 juni (Kantine Avanti’31) 
Tonnie Kastelijn tot 8 juni 18.00 uur (Fresiahof 2) 
 

              Kosten € 5,-  
 
   100% Prijsverdeling: 1e prijs 30%  
       2e prijs 20%  
       3e prijs 15%  
       4e prijs 10% 
       5e prijs  8% 
       6e prijs  6% 
       7e prijs  4% 
       8e prijs  2% 
         Extra prijs  5% 
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Inschrijfformulier 



 

 38



 

 39

 

ZESKAMP 2012  
 

 
Het zit er op, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde jeugdzeskamp 2012!  
 
Een dag waarop alle teams met in totaal ruim 230 deelnemers zich volledig hebben ingezet om 
het maximale resultaat te behalen. Het weer was eveneens fantastisch. Met veel zon en af en 
toe een klein briesje wind was het aangenaam vertoeven op het Avanti terrein.  
De teams hebben zich 's middags maximaal gegeven. 's Avonds was het al niet minder.  
Om half zeven was de aftrap van de eerste jeugdzeskamp playbackwedstrijd. In de feesttent 
klonken de bekende nummers en iedereen deed volop mee. Na de prijsuitreiking ging het feest 
nog even door, waarna eenieder huiswaarts vertrok en, naar vermoed, als een blok in diepe 
slaap zou vallen....dromen van volgend jaar om er ook dan weer bij te zijn.... 
 
Graag nodigen wij jullie uit om de website (www.avanti-jeugdzeskamp.nl) te bezoeken.  
Daar kun je ook de foto's terugzien en eventueel downloaden. 
 
Teams bedankt voor jullie deelname!! 
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!! 
Supporters, bedankt voor jullie aanwezigheid!! 
Graag doen we volgend jaar weer een beroep op jullie. 
Commissie Jeugdzeskamp 

 
 
Hieronder volgt de uitslag: 
 
Spelletjes: 
 
plaats team aantal punten 
   

1avanti E1-F1 343

2de toppertjes 341

3bizzi 301

4boemerang 278

5avanti F2/F3 270

6avanti F4 - F5 261

7de trompetters 238

8de korfstars 233

9kwekkeveld 223

10avanti D-1 205

11avanti C-3 186

12de mix / kwekkeveld 2 161

13blue white army / avanti C-2 160

14avanti B-3 95
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Playback: 
 
volgorde team   
  nummer totaal 

1boemerang een zwaar bestaan (musical 
annie) 84

2kwekkeveld we are all in this together 78,5
3de trompetters jan klaassen de trompetter 78,2
4de korfstars california girls 72,8
5bizzi oranje springt 71,8
6avanti E1-F1 mijn oude fiets is gestolen 69,6
7avanti F2/F3 ik laat je thuis 69,3
8avanti C-3 romano op de scooter 69,2
9avanti F4 - F5 jalalala 69,1

10de toppertjes polonaise medley 69
11avanti D-1 barbiegirl 62,7

 
 
 
De Wil van Kronenburg trofee, aanmoedigingsprijs/sportivitietsbeker, werd gewonnen door De 
Toppertjes met unanieme stemmen. De prijs is uitgereikt door de vrouw en zoon van Wil. 
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JUBILERENDE ORGANISATIE BELEEFT EEN 
UNIEKE ZESKAMP! 

 
25 jaar dorpszeskamp en de sleet zit er nog steeds niet in. Sterker: met de 1e en succesvolle 
zeskamp voor de jeugd op zaterdag kan Avanti ’31 nog jaren vooruit met deze activiteit. ‘Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een gezegde, dat zeker opgaat voor de Schijndelse 
organisatie 
 
De tent had sowieso een volledige bezetting tijdens het Pinksterweekend. Vrijdag was er de 
benefietavond van de Paragames Schijndel met veel Hollandse hits en optredens van René 
Ulehake, Henk Bernard en als afsluiter Kapalone. De band Quick Back zorgde voor veel 
afwisseling met muziek uit de sixties en seventies. Ruim 300 mensen bezochten deze benefiet 
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
En dag later de aftrap van het zeskampweekend. Het debuut van de jeugd en wat voor één. 
Prachtig weer en 15 teams, die er veel zin in hadden om onder het oog van vele familieleden 
hun beste beentje voor te zetten. 15.00 uur opende wethouder Bart Eijkemans officieel de 
jeugdzeskamp en kom spreekstalmeester Jan Hellings (ook hij is er al 25 jaar bij en vormt 
samen met een aantal nestors van het eerste uur zoals Rien Rijkers en Noud Bouwmans de 
spil, waar de zeskamp om draait). De teams streden om de meeste punten in een gemoedelijke 
en vriendschappelijke sfeer. En ook hier als afsluiting volgens traditie een playback show. Het 
enthousiasme van de jeugd was een lust voor het oog.  
 
Tijdens de prijsuitreiking was er ook een moment om stil bij te staan. De Wil van Kronenburg 
Aanmoedigingsprijs ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden Wil van Kronenburg en 
belangrijk vrijwilliger van de zeskamp werd overhandigd. Prachtige woorden en een ontroerde 
Jan Hellings reikte samen met Wils’ vrouw Hetty en zoon Leon de beker uit aan De Toppertjes. 
 
Winnaar van de jeugddorpszeskamp werd Avanti ’31 E1/F1 met 343 punten, op de voet gevolgd 
door De Toppertjes met 341 punten. De 3e plaats was voor Bizzi (301 punten). De play back 
werd met overmacht gewonnen door KV De Boemerang met 'Een zwaar bestaan' uit de musical 
Annie. De 2e plaats was voor BS 't Kwekkeveld met 'We are all in this together'  uit de High 
School musical en de 3e plaats voor De Trompetters met 'Jan Klaassen De Trompetter' uit 't 
Vrije Schaep. 
 
En dan 1e Pinksterdag. Prachtig weer natuurlijk en 18 teams, die er zin in hadden om het 
jubileum goed te vieren. ’s Morgens de spellen leren kennen en dan rond het middaguur de 
bekende jokerpresentatie met als thema Typisch Brabants. Eerst was er de officiële opening 
door wederom wethouder Bart Eijkemans samen met Avanti’s voorzitter Jack Brus. De 
jokerpresentatie was van veel teams weer van een hoog en origineel gehalte. Tot 16.30 uur 
waren de teams actief op het hoofdveld, waar volgende week het internationale voetbaltoernooi 
Duke’s Trophy weer op wordt gespeeld. Daarna de inwendige mens versterken en voorbereiden 
op de playback show en het feest in de megagrote tent van s.v. Avanti ’31. En een feest werd 
het!  
 
Uitslag zeskamp 2012: 

1. Stucadoorswerken Van Uden 263 punten 
2. The Holy Cow 212 punten 
3. Voetbalvrouwen & Co 207 punten 
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Uitslag jokerpresentatie: 

1. De Kaskrakers Zorgkwekerij ’t Lieseind 
2. Euroma 
3. Stuc D’n Broks 

 
Uitslag play back show (een echte nek aan nek race): 

1. Stuc D’n Broks 74,6 punten 
2. Stucadoorswerken Van Uden 74,5 punten 
3. De Kaskrakers Zorgkwekerij ’t Lieseind 74,4 punten 
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VERJAARDAGEN JUNI 
 
 

 
01-juni Marcel  Steenbakkers 
 Roy  Looman 
02-juni Mies van Wanrooij 
 Peter  Schevers 
 Luciën van Lieshout 
 Arno  Brus 
03-juni Herbert vd Broek 
 Emiel van Esch 
 Sergio  Imanredjo 
04-juni Maarten  Brus 
 Sander van Orsouw 
 Jan vd Hagen 
 Nick  Verhagen 
05-juni Wil van Alebeek 
 John van Boxmeer 
06-juni Bert op Hoog 't 
07-juni Holke  Wierema 
 Ton  Zandbergen 
 Jan  Korsten 
 Tim vd Ven 
 Jamie  Swanenberg 
08-juni Ahmet  Güzel 
 Tessa  Steenbakkers 
 Vincent  Santos 
 Stefano  Nieuwenhuizen 
09-juni Joke  Gevers 
 Niels  Goyaarts 
 Levy vd Meerendonk 
10-juni Joep van Vorstenbosch 
 Nick  Smulders 
 Stijn  Goyaarts 
11-juni Willem  Heijmans 
 
 

12-juni Mark van Roosmalen 
13-juni Silvian  Peters 
14-juni Game  Tulanakorn 
 Brent van Hedel 
15-juni Gideon  Koenen 
 Fabian  Koenen 
16-juni Carl  Seelbach 
17-juni Rick vd Hoogenhof 
 Robin  Schakenraad 
 Luuk  Menting 
19-juni Mark vd Meerendonk 
20-juni Muriël van Heertum 
21-juni Guido  Lucius 
 Brent  Huisman 
22-juni Jan van Boxtel 
 Niels  Heestermans 
 Stan van Vught 
 Jemian  Lampe 
23-juni Piet van Vorstenbosch 
 Geert van Roosmalen 
 Roland van Engeland 
24-juni Gijs  Russens 
 Wesley vd Leest 
25-juni Wim van Herpen 
 Cor  Ulehake 
 Tim  Looman 
26-juni Sophie  Schouten 
 Luc vd Hurk 
 Stijn  Schellekens 
28-juni Geon van Heertum 
30-juni Jan  Witlox 
 Dhr. vd Ekart 
 Thomas  Vousten 
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DANKBETUIGING 
 

Hiermede wil ik iedereen van SV Avanti’31 bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis en tijdens mijn herstel thuis. Speciaal de Supportersvereniging en de Stichting, 
bedankt voor de bloemen. 
 
 
Mari Verhagen 

 
 
 
LEDENMUTATIES 

 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 
BYWG68O Mark Martens Aartshertogenlaan 296 30-8-1983 
GNBL81F Nick Vermeer Schrijvershoef 6 1-12-1995 
HYWE891 Petro Vos Boschweg 114 -1 18-3-1968 
NXPP57P Andy Groenendaal Primulaplein 10 27-9-2004 
BWHQ489 Robert Hoogaars Wijsthoek 626 23-9-1972 
FYPR477 Stan Voets Tweelingen 17 21-9-1996 
MDNJ53G Luc Merks Daliastraat 3 30-9-2000 
MKDN274 Dilano Klijnholstz Zonnebloemstraat 45 23-10-2002 
 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 
FYQR49G Frans Schuurbiers (overleden) 21-5-1942 
FSXG333 Kenneth Mauriks 15-9-1992 
FVBP829 Paul van Osch 20-12-1966 
FXLQ05D Ramin Ahzami 17-7-1988 
FPRJ99Z Huub Janssen 17-10-1966 
BXWC41E Dave vd Eerden 27-6-1984 
PFNF805 Moreno Bergman 8-11-2001 
NKQL405 Linda Verhallen 3-10-1997 
BXWD23F William Duinkerken 3-11-1983 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 24 april 
 
Als eerste stond de belangrijke partij tussen Bert v. Uden (44) en Adrie v Liempd (42) op de 
rol. Beide spelers stonden voor deze partij zeer goed genoteerd voor het behalen van het 
kampioenschap. De winnaar van deze wedstrijd zou wel eens de nieuwe kampioen kunnen 
worden. Bert begon niet erg sterk aan de partij waardoor Adrie al direct een belangrijke 
voorsprong wist te nemen. Wat Bert ook probeerde hij kon op deze avond zijn niveau geen 
enkel moment behalen. Hier wist Adrie goed van te profiteren en met goed spel wist hij de 
partij in slechts 19 beurten te beslissen. Hierdoor behaalde Adrie ook nog eens 2 belangrijke 
bonuspunten en komt hij nog vaster aan de leiding. Adrie behaalde een gemiddelde van 
2.21. Bert die niet verder kwam dan 28 caramboles kwam uit op 1.47. 
 
Hierna speelde Leo v. Boxel (40) en Bert v.d. Greef (32) tegen elkaar. Het werd geen al te 
beste partij waarin Leo na lange tijd weer eens een overwinning wist te behalen. Ondanks 
een mooie serie van 11 had Leo toch nog 24 beurten nodig om zijn 40 caramboles vol te 
maken.Hij kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.67. Bert die een van zijn mindere 
wedstrijden speelde kwam niet verder dan 23 caramboles en een matig gemiddelde van 
0.96. 
 
De wedstrijd tussen Cor Geerts (40) en Jos v Heeswijk (65) was van een heel ander niveau. 
Beide spelers speelde een van hun beste wedstrijden van het seizoen. Het was Cor die 
vanaf de eerste beurt met een mooie serie van 13 liet zien wat zijn ambities waren. Maar ook 
Jos was niet van plan om zich zonder strijd gewonnen te geven. Hierdoor ontstond er een 
mooi gevecht waarin lange tijd niet gezegd kon worden wie er als overwinnaar uit de strijd 
zou gaan komen. Het was toch Cor die in slechts 11 beurten als eerste zijn 40 caramboles 
vol wist te maken. Jos bleef steken op 56 caramboles maar kon met een gemiddelde van 
5.09 terugkijken op een uitstekende wedstrijd. Cor behaalde met 3.64 ook voor hem een 
uitstekend moyenne. 
De wedstrijd tussen Jo v. Uden (36 en Mari Pennings (34) kende net als voorgaande partij 
een spannend verloop. Zowel Jo als Mari waren gebrand om in de laatste wedstrijden van de 
competitie nog wat te laten zien. Beide spelers hielde elkaar goed in evenwicht en zelfs een 
mooie serie van 10 van Jo kon Mari niet van zijn stuk brengen. De wedstrijd eindigde dan 
ook in voor beide spelers een verdiende remise. Door dit in 18 beurten te doen behaalde 
beide spelers ook de bonuspunten binnen. Jo kwam uit op een gemiddelde van 2 Mari 
behaalde 1.89. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Henk Kanters 
(24). Voor beide spelers stond er niets meer op het spel, waardoor beide spelers ontspannen 
aan de wedstrijd konden beginnen. Het was Bert die met deze omstandigheden het beste 
om wist te gaan en al snel een grote voorsprong op Henk wist te nemen. Henk die niet 
verder kon komen dan 2 caramboles per beurt had moeite om zijn caramboles bij elkaar te 
spelen. Ook Bert kon niet tot grote series komen maar wist in de 23 beurt de wedstrijd toch 
afgetekend te winnen. Henk behaalde slechts 15 caramboles en een gemiddelde van 0.65 
Bert kwam uit op 2.17. 
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Dinsdag 1 mei. 
 
De eerste partij van deze avond was de belangrijke wedstrijd tussen Jo v. Uden (36) en 
Adrie v. Liempd (42). Bij een eventuele overwinning zou Jo nog altijd aanspraak kunnen 
maken op de titel. Beide spelers begonnen erg zwak en wisten in hun eerste 4 beurten niet 
te scoren. Het was Adrie die als eerste zijn zenuwen de baas was en wist dan ook snel een 
kleine voorsprong te nemen. Jo daarentegen had alle moeite om tot een mooie serie te 
geraken. Hierdoor stevende  Adrie regelrecht  op de overwinning af. In zijn laatste beurt wist 
hij zelfs een serie van 9 te produceren en behaalde daarmee ook nog eens 2 bonuspunten. 
Een alleszins verdiende overwinning van Adrie die hiermee het kampioenschap zowat veilig 
heeft gesteld. Adrie kwam uit op een gemiddelde van 2.21 Jo die op 24 caramboles uitkwam 
scoorde 1.26. 
 
De tweede en laatste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (40) en Cor Mooy 
(28). Leo, die op dit moment met zijn gedachten meer bezig is met de Paragames dan met 
biljarten, moest ook in deze partij zijn meerdere erkennen. Cor, die de laatste weken goed 
staat te spelen, liet ook in deze partij  zien dat als hij zich goed concentreert een zeer lastige 
tegenstander is. Met goed regelmatig spel wist hij de partij in slechts 17 beurten winnend af 
te sluiten. Hij behaalde daardoor een gemiddelde van 1.65. Leo die niet verder kwam dan 15 
caramboles  moest genoegen nemen met  0.88. 
 
Dinsdag 8 mei 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (42) en Cor Geerts (40) 
Beide spelers begonnen goed aan de wedstrijd waardoor het een  aantrekkelijke wedstrijd 
werd. Adrie die de laatste weken uitstekend staat te spelen was ook in deze wedstrijd de 
sterkste. Ondanks dat Cor zeer goed speelde wist Adrie toch met mooie series een 
voorsprong te nemen. Met 42 caramboles in 15 beurten won Adrie deze wedstrijd dan ook 
zeer verdiend en door deze overwinning is het kampioenschap zo goed als binnen. Ook Cor 
speelde een verdienstelijke partij en sloot deze af met 35 caramboles en een gemiddelde 
van 2.33. Adrie behaalde een gemiddelde van 2.80. 
 
In de volgende partij kwamen Jos v Heeswijk (65) en Bert v Uden (44) tegen elkaar aan de 
tafel. Bert die nog een kleine kans had op het kampioenschap zag deze kans al snel in rook 
opgaan. Jos begon ijzersterk aan de partij en binnen enkele beurten stond Bert op een grote 
achterstand. Jos was deze avond helemaal los en met mooie series van o.a. 24 wist hij in 8 
beurten zijn 65 caramboles vol te maken. Hiermee speelde Jos zijn beste wedstrijd van het 
seizoen. Bert die in de 8 beurten niet verder kwam dan 6 caramboles zag zijn kansen op een 
eventueel kampioenschap in rook opgaan. Jos behaalde het hoge gemiddelde van 8.13 Bert 
bleef steken op 0.75. 
Door de nederlaag van Bert v Uden is Adrie v. Liempd de nieuwe kampioen 2011-2012. 
Vanaf deze plaats willen wij Adrie van harte feliciteren met dit welverdiende 
kampioenschap. 
 
Ook in de partij van Bert v.d. Greef (32) tegen Henk Kanters (24) was het verschil tussen de 
beide spelers erg groot. Henk speelde deze avond uitstekend en wist met een mooie serie 
van 7 al snel in de wedstrijd een beslissend gat te slaan. Wat Bert ook probeerde het wilde 
deze avond niet lukken. Henk daarentegen speelde zoals gezegd een prima partij die hij in 
slechts 11 beurten uit wist te maken. Bert kwam niet verder dan 7 caramboles en scoorde 
een matig gemiddelde van 0.64. Henk daarentegen kwam met 2.18 uitstekend voor de dag. 
 
De partij tussen Cor Geerts (40) en Mari Pennings (34) werd ook een eenzijdige wedstrijd. 
Nu was het Cor die zijn nederlaag eerder op de avond tegen Adrie v. Liempd in positieve 
energie om wist te zetten. Cor was dan ook tijdens de wedstrijd vanaf het begin de 
bovenliggende partij. Ondanks dat hij geen grote series wist te maken wist Cor toch met 
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regelmatig spel zijn tegenstander op de knieën te krijgen. In slechts 17 beurten maakte Cor 
zijn 40 caramboles vol en behaalde daarmee een gemiddelde van 2.35. Mari die niet verder 
kwam dan 21 caramboles behaalde een gemiddelde van 1.24. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Mari Pennings 
(34). Door zijn nederlaag eerder op de avond waren de kampioenskansen van Bert geheel in 
rook vervlogen. Er stond in deze partij dan ook niets meer op het spel dan de overwinning. 
Beide spelers gingen gelijk op en er ontstond een meer spannend dan goede wedstrijd. Het 
was uiteindelijk Mari die als overwinnaar uit de strijd kwam. Hij deed dat in 215 beurten en 
behaalde daarmee een gemiddelde van 1.36 Bert die bleef steken op 39 caramboles kwam 
uit op 1.56. 
 
Dinsdag 15 mei 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Leo v. Boxel (40). 
Het werd een spannende wedstrijd  met  scores die elkaar goed in evenwicht hielden. Henk 
speelde deze avond erg geconcentreerd  en had gedurende de partij meestal de leiding. 
Henk won de wedstrijd dan ook verdiend in 23 beurten en een gemiddelde van 1.04. Leo die 
35 caramboles bij elkaar speelde  kwam uit op 1.52. 
 
Hierna speelden Bert v. Alebeek (50) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Het was Bert die het 
beste uit de startblokken kwam. Met een mooie serie van 12 begon hij zeer sterk aan de 
wedstrijd. Cor moest hierop het antwoord schuldig blijven  en liep gedurende de gehele partij 
achter de feiten aan. Halverwege de wedstrijd stokte echter ook bij Bert het ritme waardoor 
Cor nog enigszins terug kon komen. Toch was het Bert die in de 22e beurt zijn laatste 
carambole wist te maken. Hij kwam daarmee uit op een gemiddelde van 2.27. Cor die 23 
caramboles scoorde kwam uit op 1.05. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Jo v. Uden (36). In 
deze wedstrijd was Cor duidelijk te sterk voor Jo en al snel wist hij een grote voorsprong te 
nemen. Cor die ook in de afgelopen week zeer goed speelde kon deze lijn goed doortrekken 
en wist de partij in slechts 15 beurten naar zich toe te trekken. Jo kon daar slechts 20 
caramboles tegenover zetten. Cor kwam uit op een gemiddelde van 2.66, Jo kwam uit op 
1.33. 
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puzzel 


