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VAN DE REDACTIE 
 

 
 

Naast deze papieren versie is de Avantikrant ook digitaal te lezen op onze website 
www.avanti31.nl. 

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

 
Uitsluitend voor diegenen die geen computer met internet verbinding hebben 

bestaat de mogelijkheid om vanaf september een papieren clubblad te ontvangen. 
Het papieren clubblad is dan een gekopieerd exemplaar. 

 
U kunt dit aangeven door onderstaande strook in te vullen en af te geven aan een 

van de redactieleden of bestuursleden.  
 

 

De redactie: 
 

Miranda van Houtum 
Frans en Berlien van Rozendaal 

Bert van Uden 
 

 
 

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

AVANTIKRANT 
 

Ondergetekende:  

 
Naam : _____________________________________________ 

 
Adres : _____________________________________________ 

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

Avantikrant blijven lezen. 
 

 
 

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

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

 
Beste Sportvrienden, 

 
Soms is het goed dat niet alle voorspellingen en verwachtingen altijd uitkomen, 

maar na mijn goede gevoel in het vorige clubblad over onze mogelijke 
kampioenen, moet ik nu erkennen dat we met vele teams de laatste fase van de 

competitie slecht zijn doorgekomen. 
Alleen onze A-2 wist de titel, eigenlijk op dat moment geheel onverwachts, op 

zaterdag 4 mei binnen te halen. Tijdens de Country en Westernparty in de 
kantine werd er een geweldig feestje gebouwd die middag en avond. Spelers en 

begeleiding, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. 
 

Zoals ik al memoreerde haakten vele teams op het laatste moment af. Het meest 
dramatische overkwam onze B-1. Het gehele seizoen de ranglijst aangevoerd en 

dan op de laatste speeldag onverwachts onderuit gaan. 

Heel jammer voor het elftal en begeleiding, maar dit zijn natuurlijk ook weer 
leermomenten, waar ze eigenlijk alleen maar sterker uit kunnen komen. 

Op dit moment zijn onze A-1 en B-1 nog wel hevig verwikkeld in de nacompetitie 
voor promotie naar de hoofdklasse. 

Spelers en begeleiding, heel veel succes voor de komende wedstrijden. 
 

Avanti 1 wist via een geweldige eindsprint een keurige 5e plaats te realiseren. 
Misschien was de competitie te snel afgelopen. Laten we deze lijn het nieuwe 

seizoen voort gaan zetten. 
Ons 2e elftal wist zich te handhaven, doordat men de laatste beslissende 

wedstrijden in winst wist om te zetten. 
 

Onze supportersvereniging hield op 10 mei j.l. de traditionele uitreiking van de 
Tiny van den Broek Sportiviteitprijs. Tijdens deze avond werd wederom duidelijk 

dat dit evenement niet weg te denken is binnen onze vereniging. Hierbij zijn de 

complimenten voor onze supportersvereniging zeker op zijn plaats. 
 

Als u dit clubblad onder ogen krijgt, zit onze 26e editie van de Dorpszeskamp en 
de Jeugdzeskamp er al weer op. Vele vrijwilligers zijn het pinksterweekeinde in 

touw geweest om deze beide dagen tot een succes te maken. 
 

Vele mooie evenementen volgen nog de komende weken op ons sportpark.  
Wat te denken van de Paragames op 26 mei, de Dukes Trophy op 1 en 2 juni en 

natuurlijk Hart voor Longen op 8 en 9 juni. 
Hopelijk bezoekt U op een van deze dagen ons sportpark om getuige te zijn van 

deze evenementen. 
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Graag wil ik alle vrijwilligers vragen om alvast zondag 7 juli in jullie agenda te 
noteren.  

Omdat onze vrijwilligers het cement tussen de bouwstenen van onze vereniging 

zijn, wil het bestuur iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet 
voor onze vereniging als dank uitnodigen om op deze dag aanwezig te zijn. 

Nadere info volgt. 
 

 
 

 
Jack Brus 

Voorzitter 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 

 
Huidige seizoen 

Als dit clubblad verschijnt, zal duidelijk zijn of ons oudste vaandelteam bij de 
jeugd, A1, gepromoveerd is naar de hoofdklasse. Als spelers en begeleiding dit 

inderdaad gelukt is, is er een zeer goede prestatie neergelegd en is een groot 
compliment aan het team op zijn plaats. 

 
In deze uitgave van ons clubblad informeren we u graag over de laatste 

ontwikkelingen op voetbaltechnisch gebied. Op vele fronten zijn er stappen 
gemaakt richting het nieuwe seizoen. Per groep proberen wij u zo goed mogelijk 

te informeren. 
 

Prestatief 
Een aantal spelers en mensen uit de begeleiding van de selectie van het 1e en 2e 

elftal zal afscheid nemen. Binnenkort is de complete selectie door bestuur en 

supportersclub uitgenodigd om in de kantine het seizoen 2012-2013 af te sluiten. 
Vanaf 19.00 uur die avond zijn spelers, trainers, begeleiders en hun partners van 

harte welkom. 
 

In de begeleiding van de 2 teams hebben we nieuws te melden. Assistent-
scheidsrechter Sjef Beekmans zal samen met Henk Toelen alle randzaken van het 

1e elftal voor hun rekening nemen. Elftalleider zal worden Ton van Uden, 
afgelopen seizoen coach van ons 3e elftal. De begeleiding van het 2e elftal blijft 

naast de nieuwe trainers Stefan Kastelijn en Peter van den Broek intact. We 
hebben nu alleen nog de vacature van assistent-scheidsrechter voor het eerste 

elftal. Geïnteresseerde personen kunnen zich melden bij Vincent de Vroomen (06-
20133311). 

 
Recreatief 

Helaas kunnen we dit seizoen geen kampioenen feliciteren bij de seniorenteams. 

Een aantal teams was er dichtbij, maar moest haar meerdere erkennen in de 
concurrentie. 

 
Het 3e wist zich tijdens een overtuigende beslissingswedstrijd ten koste van TOP 

2 te handhaven. Het 3e elftal zal dus ook in het seizoen 2013-2014 uitkomen in 
de reserve 3e klasse. 

 
We zijn druk bezig om de teams van het recreatieve voetbal voor het nieuwe 

seizoen te formeren (dit zijn nu de teams 3 t/m 13 van het seniorenvoetbal). 
Zodra dit bekend is, zullen we u informeren. Ook de A-jeugd, die overkomt en 
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niet in aanmerking komt voor een selectie van het 1e en 2e elftal, gaan we zo 

goed mogelijk begeleiden. 
 

De trainers voor het recreatieve voetbal voor het nieuwe seizoen zijn bekend: 

 Dinsdag Mari Venrooij 
 Donderdag Bertie Havinga of Rick v.d. Hoogenhof (dit gebeurt in goed 

onderling overleg) 
 

Vrouwen en meisjes 
De komende periode gaan we gebruiken om een actieplan samen met de 

jeugdcommissie op te stellen, met als doel om het meisjesvoetbal te promoten bij 
onze jeugd. In de eerste maanden van het nieuwe seizoen zullen we u daar 

verder over informeren. 
 

Jeugd 
Diverse teams waren de afgelopen tijd volop in de weer om het felbegeerde 

kampioenschap in de wacht te slepen of te proberen degradatie te voorkomen. 
Wij feliciteren A2, die als enige (jeugd)team bij Avanti ’31 de kampioensvlag 

mocht hijsen. 

 
B1 heeft een prima prestatie geleverd, alleen kon, na een heel seizoen aan de 

kop van de competitie gestaan te hebben, helaas niet het kampioenschap gevierd 
worden. Het team struikelde over Volkel, waardoor OSS ’20 de lachende derde 

werd. Ook de nacompetitie werd een teleurstelling, want in de halve finale vond 
het haar Waterloo. DAW uit Schaijk bleek te sterk. Wij feliciteren B1 met een 

prachtig seizoen 2012-2013. 
 

Als we dit schrijven, is nog niet bekend of A1 promotie ten koste van Estria heeft 
afgedwongen. Als A1 promoveert, feliciteren we A1. Is het niet gelukt, dan ook 

feliciteren we ook A1 na een prima laatste sportieve periode. 
 

Komende weken nog een aantal trainingen en (selectie)wedstrijden, waarna het 
seizoen zal worden afgesloten met het traditionele internationale voetbaltoernooi 

bij onze club, Duke’s Trophy (in het weekend van 1 en 2 juni a.s.). 

 
Plannen nieuwe seizoen 

Samen met onze clubcoach bij de KNVB, Joop Oosterveld, hebben we woensdag  
5 juni een bijeenkomst. We zullen het afgelopen seizoen evalueren en plannen 

maken voor de komende jaren. Het opstellen van een technisch beleidsplan, op 
maat geschreven voor onze vereniging, scholing van ons kader en promotie van 

het meisjesvoetbal zullen de belangrijkste onderwerpen zijn. 
 

 
   Technische Commissie 
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ER GAAT IETS VERANDEREN MET DE 

INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE 
 
 

 
Met ingang van 1 juli 2013 wordt de incasso van de contributie gewijzigd.  

 
Tot dusver werd de contributie per kwartaal geïncasseerd. Zoals we al bij de 

jaarvergadering van september 2012 hadden aangekondigd stappen we komend 
seizoen over op een halfjaarlijkse incasso. Dat betekent dat de contributie 

voortaan in twee termijnen op 1 juli en op 1 januari wordt afgeschreven.  
 

Voor de totale jaarcontributie maakt dit natuurlijk niets uit, die blijft gelijk. Voor 
Avanti’31 heeft dit wel een groot voordeel. Het is namelijk zo dat wij in juli en 

augustus als vereniging altijd veel uitgaven hebben, waar dan nog nauwelijks 
inkomsten tegenover staan. De kantine is in de zomermaanden nog gesloten, 

sponsorbetalingen komen meestal pas in het najaar binnen, terwijl de afdracht 

aan de KNVB wel moeten worden betaald en er ook veel kosten zijn voor 
aanschaf van nieuwe shirts, nieuwe ballen en andere materialen die nu eenmaal 

nodig zijn om het nieuwe seizoen goed te kunnen starten. Door in juli voor een 
half jaar contributie-inkomsten binnen te krijgen kunnen we deze uitgaven ook 

tijdig betalen.  
 

Het bestuur kan zich echter voorstellen dat deze maatregel voor sommige van 
onze leden problematisch is. Zeker daar, waar voor meerdere personen binnen 

een gezin contributie betaald moet worden, kan het te betalen bedrag op 1 juli en 
1 januari mogelijk erg hoog worden. Voor leden waarvoor deze betaling een 

probleem is wil het bestuur graag een uitzondering maken. Deze leden kunnen 
eventueel per kwartaal blijven betalen. U kunt dan voor 15 juni contact opnemen 

met de penningmeester via penningmeester@avanti31.nl of via telefoonnummer 
073-5478437. Er zal dan gekeken worden naar een passende oplossing. 

 

 
 

Het Bestuur 

mailto:penningmeester@avanti31.nl
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WAS- EN REISKOSTENVERGOEDING 

SEIZOEN 2012-2013 

 
 

 
De declaratieformulieren voor was- en reiskosten staan op de website 
van Avanti: www.avanti31.nl onder het kopje Avanti’31, bij 
formulieren. 

 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de formulieren 
uiterlijk 15 juni 2013 in het bezit zijn van de penningmeester.  
Bij voorkeur mailen naar penningmeester@avanti31.nl.  
Ook voor vragen kun je hier terecht. 
 
Formulieren die later ingeleverd worden kunnen niet meer in 
behandeling worden genomen in verband met de afsluiting van het 
boekjaar. 
 
Noteer deze datum dus vast in je agenda. 
 
 
 
 
Fons Heestermans 
penningmeester 

http://www.avanti31.nl/
mailto:penningmeester@avanti31.nl
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AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!! 
 

 
Tjonge jonge, wat was het slecht weer op zaterdagmorgen toen onze F-jes het 

toernooi moesten afwerken wat voor hen georganiseerd was. 
Druip- en druipnat waren ze en nu niet van het zweten maar van al het water wat 

van boven af op ze neerdaalde. 
Daarom maar gewacht tot na de middag toen het tenminste wat droger was om 

iemand te benaderen voor deze rubriek. 
Onze keus viel al vrij snel op een altijd goed gehumeurd zijnde dame, in het bezit 

van een prachtige haardos en wat naderhand bleek ook een vlotte babbel. 
Laten wij maar snel beginnen. 

 
         Mag ik mij even voorstellen :  

   
 Ik ben:       Pien   Verhoeven 

 Ik ben:    11 jaar 

 School:           Kwekkeveld 
 Ik voetbal in:   de  D-3 

 
 

 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan  

    voetballen:          Ja, dat is eigenlijk een lang verhaal. Eerst zat 
      ik op dansen en korfbal, omdat ons Mam zei  

      dat voetbal niets voor mij was. Op een feestje 
      bij Roel hadden wij het al heel snel over  

      voetbal, en daar is eigenlijk het balletje gaan  
      rollen. Zodoende ben ik pas in 2012 bij Avanti 

      gaan voetballen. 
 

3. In welk team kwam je toen? 

    Wie zijn nu jouw trainer/leider: Ik speel nu in de D-3  en mijn leiders/trainers  
  zijn: Peter en Rico Sanders, Lars v. Houtum en  

  Joep v/d Vorstenbosch. 
  

4. Wat vind je leuk aan het  
    voetballen:          Ik vind het heel fijn in een leuk team te spelen 

      en ik moet zeggen, we hebben nu ook een  
      heel leuk team. 
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5. Op welke plaats speel jij nu in 

    jouw team:     Meestal op het middenveld, maar ook wel eens  
      achter of voor (kijk dat zijn ze, de all- 

      rounders).                  

 
6. Welke is jouw favoriete club:    Eerst  Avanti en dan komt  P.S.V. 

    Van welke voetballer ben jij  
    een grote fan:           Van Jelle, mijn broertje. 

 
7. Hou je ook van muziek en van  

    welke :                     Ik vind de  top 40 leuk. 
 

8. Naar welke programma’s  kijk   
    je het meest op t.v.:       Naar GTST en wat verder rond de klok van 

      half negen op de T.V. komt. 
                                               

9. Kijk je wel eens naar voetbal- 
    wedstrijden op t.v.?   Natuurlijk, zoveel als ik kan. 

      Toen ik nog niet op voetbal zat moest ik 

   wel kijken omdat mijn vader en Jelle persé  
      voetbal moesten kijken. 

 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                

      wat je bij Avanti hebt mee- 
      gemaakt:                        De jeugd zeskamp waar ik aan mee mocht 

      doen. 
 

11. Heb je ook vriendjes/  
      vriendinnetjes voetballen  

      bij Avanti :                         Een heleboel, maar ik zal alleen de meisjes 
      opnoemen nl. Dominique, Sam en Rian. 

 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti: Dat alles zo goed georganiseerd wordt.  

 

13. Wat vind je minder leuk bij   
      Avanti:                    Dat D-3  te veel spelers heeft. 

 
14. Waar heb je tijdens een  

      wedstrijd een hekel aan:         Als er teveel gemopperd wordt onder elkaar 
      als iemand iets niet goed doen. Als iemand iets  

      niet goed doet, moet je hem of haar juist  
      aanmoedigen, dat werkt veel beter. 
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15. Kun jij je tijdens de wedstrijd 

      wel eens heel boos maken: Nog niet meegemaakt, maar ik denk dat ik 
      boos zou worden als mijn medespelers hun  

      best niet zouden doen. 

                                                                                                   
16. Waar speel je het liefst je  

     wedstrijden, op gewoon gras  
     of  kunstgras:           Dit maakt mij helemaal niets uit. 

                                                                                                  
17. Heb je thuis ook wel eens een  

     minder goede bui:                   Jazeker. 
     en wanneer/waarom:               Als mijn broertje Jelle mij weer eens plaagt. 

      Maar, eerlijk is eerlijk, zelf plaag ik ook graag. 
 

18. Wat doe je het liefste op de  
     computer:    Ik zit weinig voor de computer. Alleen als ik 

      wat op moet zoeken voor mijn huiswerk van  
      school. 

 

19. Wat kan er bij Avanti nog beter  
      geregeld worden volgens jou: Beter bekend maken als er wedstrijden worden 

      afgelast, dus een betere communicatie. 
 

20. Wordt Avanti 1 het volgende   
      seizoen kampioen:   Misschien wel.                 

 
21. Wie wordt volgend seizoen  

      kampioen van Nederland: Ik denk P.S.V. maar ik twijfel er wel aan. 
 

22. Worden jullie zelf nog ooit   
      kampioen:     Dit jaar zeker niet, maar misschien wel  

      volgend seizoen. 
 

23. Heb je nog meer familieleden  

       die aan voetbal doen:  Ons pa (trainer/leider van de A-1), mijn 
      broertje Jelle, mijn neefje Stijn en verder zijn 

      er verschillende familieleden actief bij v.v.  
      Schijndel. 

 
24. Wat wil je later worden:  Ik wil iets gaan doen met kinderen en anders 

      denk ik dat ik iets ga doen in de mode. 
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25. Ken jij, behalve je eigen leiders,  

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

      en noem er (buiten mij om)  

      eens 5 op:                              Ons pap, Jan v. Engeland,  Geert en Ron v. 
       Heeswijk,  Astrid en Danièl. 

 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 

       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:         Blijf zo lang mogelijk bij Avanti voetballen. 

        Ik hoop echt dat er bij Avanti ook een echt 
        meisjes team komt. 

 
27. Heb je nog een allerlaatste   

      opmerking:              Probeer het altijd van een vrolijke kant te 
      bekijken, dan komt alles goed. 

 
 

 

 
Pien, bedankt voor dit leuke gesprekje en ik hoop dat je nog heel veel plezier bij 

Avanti zult beleven en doe je best zodat jullie mam over een tijdje moet zeggen 
dat voetbal toch ook wel ets  voor meisjes is.   

 
 

Bedankt. 
 

 
 

Jo Toelen 
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MINI TOERNOOI 4 MEI ZEER GESLAAGD 
 

 
Onder een strak blauwe hemel ging ons mini toernooi op zaterdag 4 mei om half 

tien van start met de 8 mini teams. 
De kleine mannekes en vrouwtjes kwamen van Avanti, WEC, Heeswijk en BMC. 

Roy (v/d Steen) had keurig gezorgd voor drie jeugdige scheidsrechters nl. Sanne 
Bax, Nathalie v/d Oetelaar en Eefje v. Son. 

De wedstrijden werden mede hierdoor vlot en op de afgesproken tijden 
afgewerkt. 

Els (Zomers) was degene die de scores bijhield voor het opmaken van de 
eindstanden. 

 
Na de poulewedstrijden werd er gestreden voor plaats 1 t/m plaats 8. 

Het was tenslotte BMC die in de finalewedstrijd te sterk was voor Heeswijk 2, 
zodat de spelertjes uit Berlicum met de 1e prijs huiswaarts togen. 

De 3e plaats was verrassend genoeg voor onze eigen mini 2 onder leiding van 

Bart v/d Sangen, terwijl onze mini 1 onder leiding van Agim v.d. Linde de 5e 
plaats wisten te behalen. 

De 6e plaats was voor onze mini 3 met als begeleider Gerry v.d. Broek.  
 

Ook werd er fel gestreden om de penalty bokaal, die uiteindelijk een prooi werd 
voor een spelertje van Heeswijk. 

Maarten (v. Liempd) was de man die de taak op zich had genomen om bij de 
penalty bokaal alles in goede banen te leiden. 

 
De prijsuitreiking werd verricht door onze jeugd voorzitter Astrid, met assistentie 

van Danielle en Roy. 
De ploegen gingen naar huis met de gewonnen beker en voor iedereen was er 

een medaille (met dank aan Hans v. Heeswijk) en ook kregen alle spelertjes nog 
een snoepzak (met dank aan Wil de Laat). 

 

Ook Toon (v. Engeland) nog heel veel dank voor het helpen waar dit nodig was. 
 

Volgend jaar gaan we er weer een leuke dag van maken met de nieuwe lichting 
mini’s. 

 
Wij willen iedereen hartelijk dank zeggen voor de belangstelling op deze 

zaterdagmorgen. 
De kleinsten van ons aller Avanti hebben weer van een leuke voetbalmorgen 

kunnen genieten. 
 

Jo Toelen 
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        Mini   3 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 

           Mini  2 
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Avanti – Achates 
 
 
Avanti had gewonnen van RKOSV Achates met 5-2!!!  
Voor de wedstrijd mocht ik mee doen met de warming-up.  Mijn 
trainer Geert had een hele mooie goal uit een vrije trap gemaakt 
(heeft  hij van mij geleerd bij de trainingen ). Daarna mocht ik 
samen met Sjoerd  op de foto want hij was Man of the Match.  

Volgend jaar kom ik misschien bij Ron in het elftal (D1). 
 
Bedankt voor de leuke dag! 
 
 
Groetjes,  
Toon van der Heijden 
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                     Avanti – Ruwaard 
 

                    
                
Jannes van Boxtel samen met Man of the Match winnaar Jody v/d Burgt na afloop 
van de wedstrijd  Avanti – Ruwaard, die met maar liefst 10–1 werd gewonnen. 

Jannes overhandigt de prijs, die mede mogelijk gemaakt wordt door Bierbrouwerij 
St. Servattumus. 
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     Uitreiking “Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs” 
 

Nadat de Mini's en de F-jes een training hadden afgewerkt onder toeziend oog 
van Tom van Weert, de scorende spits van Fc Den Bosch, en Jordens Peters, 

tegenwoordig uitkomend voor Willem II, werden de prijzen uitgereikt in een 
bomvolle kantine van sv Avanti '31. 

Voorzitter Gerard van Houtum deed het openingswoord en voegde daar aan toe 
dat we volgend seizoen ook een prijs beschikbaar stellen in het kader 

van"RESPECT"; deze prijs kan gewonnen worden door bijv. een voetbalteam, een 
groep ouders, kortom iedereen die zich onderscheidt in het veel omvattende 

begrip RESPECT. Denk bijvoorbeeld aan de toch al schaarse vrijwilligers die op 
hun vrije dag hun wedstrijden fluiten. Let wel, zonder deze mensen kan er niet 

gevoetbald worden! 
 

Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig nagebabbeld in onze kantine. 

 

Hieronder de prijswinnaars: 
 

team voornaam achternaam 

1 Martijn Verhoeven 

2 Joost Bax 

3 Edwin van Roozendaal 

4 Rob Schuurmans 

5 Terry  de Laat 

6 Maarten  Pothof 
7 Maikel v/d Braak 

8 Martijn v/d Spoel 
9 Aron van Balveren 

10 Roel v/d Greef 
11 Arjan van der Aa 

12 Arno  van Dijk 

13 Carl Seelbach 

A1 Jeroen v/d Sangen 

A2 Steven v/d Broek 

B1 Bram Schouten 

B2 Harvey v/d Dungen 
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B3 Kevin Danklof 

C1 Jesse van Loon 

C2 Remco Spierings 

C3 Sanne Bax 

D1 Muriel van Heertum 

D2 Jordy v/d Hove 

D3 Brent van Hedel 
E1 Tim Schippers 

E2 Hussein Ali Hussein 

E3 Jeremy Ebbenn 

E4 Milou Gevers 

E4 Kris v/d Meijden 

Dames 
1 

Annemie Gevers 
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VERJAARDAGEN IN JUNI 

 

 
01 juni Marcel Steenbakkers 

  Roy Looman 
02 juni Mies v. Wanrooij 

  Luciën v. Lieshout 
  Arno Brus 

  Peter Schevers 
03 juni Emiel v. Esch 

  Herbert v.d. Broek 
04 juni Nick Verhagen 

  Sjors Leerintveld 
  Sander v. Orsouw 

  Jan v.d. Hagen 
  Frank v.d. Boogaard 

  Maarten Brus 

05 juni Wil v. Alebeek 
  John v. Boxmeer 

06 juni Bert op ’t Hoog 
07 juni Jan Korsten 

  Tim v.d. Ven 
  Holke Wierema 

  Joey Vervoort 
  Jamie Swanenberg 

  Ton Zandbergen 
08 juni Tessa Steenbakkers 

  Ahmet Güzel 
09 juni Joke Gevers 

  Niels Goyaarts 
  Levy v.d. Meerendonk 

10 juni Stijn Goyaarts 

  Joep v. Vorstenbosch 
11 juni Willem Heijmans 

12 juni Mark v. Roosmalen 

13 juni Silvian Peters 

14 juni Brent v. Hedel 
  Game Tulanakorn 

15 juni Fabian Koenen 
  Gideon Koeken 

16 juni Carl Seelbach 
17 juni Luuk Menting 

  Rick v.d. Hoogenhof 
  Robin Schakenraad 

19 juni Mark v.d. Meerendonk 
20 juni Muriel v. Heertum 

21 juni Guido Lucius 
  Brent Huisman 

22 juni Stan v. Vught 

  Jan v. Boxtel 
  Jemian Lampe 

  Niels Heestermans 
23 juni Roland v. Engeland 

  Geert v. Roosmalen 
  Piet v. Vorstenbosch 

24juni Gijs Russens 
  Wesley v.d.  Leest 

25 juni Cor Ulehake 
  Tim Looman 

26 juni Luc v.d. Hurk 
  Stijn Schellekens 

  Sophie Schouten 
28 juni Geon v. heertum 

29 juni Brent Cornelissen 

30 juni Jan Witlox 
  Dhr. V.d. Ekart 
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LEDENMUTATIES 
 
 

 
 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 

FXZG87N 

Francisco Gomes 

Correia De Horstjens 12 27-9-1989 

PVQN77W Muhydin Ali Hussein 
Deken 
Baekersstraat 35 1-7-2007 

BYCS202 Maarten Hellings Putsteeg 55 19-11-1985 

GDTN93C Marlon Hemradj Wijsstraat 63 10-2-1997 

LYMD65W Erik Karamian Tulpstraat 27 25-12-1997 

BYCS648 Bram van Schijndel Rooiseweg 7 -B 12-2-1989 

PLNX274 Roy vd Rijdt Rossinistraat 15 10-8-1993 

 

 
 

 

 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

MLYK34B Mathajan Raveendranathan 14-4-2000 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 
 

Naam:       Chris Steenbakkers  

Leeftijd:       18  

Woonplaats:      Schijndel  

In het dagelijks leven:     Hovenier in opleiding  

Elftal:       A2  

Positie:       Laatste man  

Hoe lang voetbal je al?    Vanaf 2de jaar van de D3  

In het veld heb ik een hekel aan:   Onsportiviteit  

Zou graag willen voetballen met:   Filip Djuricic  

Waarom:       Omdat het een goede voetballer is 

       met veel baltechniek  

Waar zou meer aandacht aan besteed  

moeten worden bij Avanti’31?   Langere openingstijden in de kantine  

Andere hobby’s?      Vissen, Tuinieren, Uitgaan  

Wat wil je tegen je trainers/leiders  

zeggen?       Bedankt voor dit geweldige seizoen  

Maak me wakker voor:    Laat mij maar liggen  

Nooit meer:      De dag voor een belangrijke wedstrijd 

       uitgaan  

Met een miljoen ga ik:     Avanti sponsoren  

Toekomstplannen:     Wereldreis 
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Hoe ver ga je komen met je team:  We zijn kampioen geworden!  

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

(Wanneer ga je eindelijk een keer 
heersen in de kantine?)   Dat ga ik vanaf nu doen aangezien we 

       nu kampioen geworden zijn.  
 

Heb je een vraag aan degene die  
van jou de balpen krijgt ?    Wat zijn de tactieken om ervoor te  

       zorgen dat een elftal als A2 kampioen 
       wordt?  

 
Aan wie speel jij de balpen door:   Ted van Gestel  
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BEDANKT 
 
 
 
 
 

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele leuke reacties 

die wij hebben ontvangen na de geboorte van onze zoon Jens.  
 

Groetjes Paul, Anne en Jens Ligtenberg  
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Voor dit Sportret zijn we op bezoek geweest bij een man die geen verleden 
heeft met Avanti. Maar hij is inmiddels wel een gerespecteerd vrijwilliger 

binnen onze club. Wij zijn op bezoek geweest bij: 
 

 

    MARI VERHAGEN 

 
 

Mari is 47 jaar en getrouwd met Henriette Verhagen. Jawel, een dochter van Jo 
Verhagen die jarenlang een snackbar beheerde in de Papaverstraat te 

Schijndel. In de volksmond beter bekend als Jopie’s snackbar. Ze hebben drie 

kinderen: Britt, 19 jaar, die korfbalt bij Avanti, Amy, 17 jaar, die eveneens bij 
Avanti korfbalt en Rens, 15 jaar, die in C3 voetbalt binnen onze vereniging. 

Mari is in Gemonde geboren en heeft 4 broers en 1 zus. Zijn broers zijn 
fanatieke fietsers en zijn zelfs al een keer naar Spanje gefietst.  

 
Na de lagere school is Mari naar de LTS gegaan. 

“Ik ben de schildersopleiding in gegaan. Ik ben echter eerst een jaar gaan 
werken bij de Molenheide, waar ik pallets maakte. Daarna ben ik voor mijn 

nummer in dienst gegaan en heb daar de opleiding gevolgd voor chauffeur van 
een tank. Daarna heb ik voor verschillende bedrijfjes gewerkt als schilder. In 

1999 ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb hier tot nu toe geen spijt van. Ik 
heb werk genoeg en dat kan niet iedereen zeggen in deze moeilijke tijd.” 

 
We kennen Mari als scheidsrechter, maar we vroegen ons af of hij ook 

gevoetbald heeft.  

“Ik ben op mijn 16e begonnen met voetbal bij FC Gimde. Dat was café voetbal. 
Ik was keeper en er stonden allemaal Gemondse jongens in en we deden mee 

in de Schijndelse competitie. We zijn op 1 punt een keer kampioen geworden. 
Ik heb 17 jaar in het eerste gespeeld. Dan was dit ook niet zo’n prestatie 

natuurlijk met maar 1 team in de competitie, maar ik heb wel veel schik gehad 
al die jaren. In die tijd was de derde helft ook van belang natuurlijk. Omdat we 

op een gegeven moment te weinig leden hadden moesten we fuseren met de 
Kei maar dat zag ik niet zitten. 10 jaar geleden ben ik gestopt met voetballen.” 
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Een logische gedachte is dan, dat Mari toen is gaan fluiten. 
“Ik floot al 6 jaar wedstrijden in de wildvoetbal competitie en ik vond dat erg 

leuk om te doen. Toen onze Rens bij Avanti ging voetballen, vroeg Jan Hellings 
aan mij of ik zin had om bij Avanti te komen fluiten. Ik fluit sindsdien op 

zaterdag en zondag een wedstrijd. Bij de jeugd fluit ik o.a. de A2, B2, C3 en af 
en toe ook A1 en B1 als die vriendschappelijk voetballen. Ik kan alles nog goed 

belopen en vind het elk weekend weer leuk om wedstrijden te leiden. Over het 

algemeen heb ik geen vervelende ervaringen met spelers, hoewel er altijd wel 
iets kan gebeuren natuurlijk. Gelukkig is dit altijd binnen de perken gebleven. 

Verder moet je ook niet alles willen horen. Er hoort ook een gezond stukje 
emotie bij. Ik deel dan ook bijna geen gele of rode kaarten uit. Als ik mezelf 

als scheidsrechter moet omschrijven, dan denk ik dat ik wel rust uitstraal, ik 
ben consequent en absoluut niet partijdig en natuurlijk maak ook ik wel eens 

fouten.” 
 

Vroeger werd je scheidsrechter en moest je het zelf allemaal 
uitzoeken. Tegenwoordig kun je een opleiding volgen voor 

scheidsrechter. 
“Dat klopt en dat is een goede zaak. Ik heb een opleiding voor scheidsrechter 

gevolgd. Dat waren 7 lesavonden in Gemert en ik heb daar veel aan gehad. 
Toch kan het altijd uit de hand lopen op het voetbalveld. Kijk maar naar het 

overlijden van de grensrechter die werd gemolesteerd door een aantal 

jeugdvoetballers. Op zo’n moment denk ik wel eens: waar moet het naar toe, 
maar gelukkig zijn het maar incidenten, hoe verschrikkelijk ook. Om de paar 

maanden verzorgt Bert van de Moosdijk een avond bij Avanti voor de 
scheidsrechters van Avanti. Dat doet hij goed. Hij heeft zelf natuurlijk op een 

behoorlijk niveau gefloten. Op die avonden worden spelregels behandeld en 
komen de scheidsrechters met voorbeelden waar ze tegenaan zijn gelopen 

tijdens hun wedstrijden. Voor mij in ieder geval een erg nuttige bijeenkomst.” 
 

Ben je niet bang dat we scheidsrechters te kort gaan komen de 
komende jaren, want je doet het bijna nooit goed natuurlijk? 

“ik denk dat dit binnen Avanti mee zal vallen. Roy van der Steen en Mark van 
der Heijden hebben het idee opgepakt om C junioren de F-jes te laten fluiten. 

Roy en Mark begeleiden deze jongens en we hopen zo scheidsrechters voor de 
toekomst op te leiden. Een prima initiatief vind ik. Zoals er wel meer goed is 

geregeld binnen Avanti. Een mooi voorbeeld vind ik het weekend wat elk jaar 

wordt georganiseerd voor de leiders en scheidrechters. Ik ga sinds 2 jaar mee 
en ik kan je vertellen: het is altijd supergezellig. Elk jaar zie je weer andere 

leiders en zo heb je als scheidsrechter ook op een andere manier contact met 
die leiders. Ik zie het als een soort teambuilding.” 

 
Als hobby heeft Mari badminton, maar daar is hij vorig jaar mee gestopt. 

Aan Henriette vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Mari. 
“De goede eigenschappen van Mari zijn dat het een makkelijke man is die niet 

snel moeilijk doet, en waarbij zijn gezin op de eerste plaats komt. 
De slechte eigenschap is dat Mari wel kwaad kan worden als iets niet wil 

lukken.” 
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Hierna stelden wij Mari de volgende vragen: 

 
Waar erger je je aan     Slechte (oneerlijke)  

        grensrechters 
 

Als je het voor het zeggen had in  

Nederland dan      Beter weer 
 

Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan      De Crisis 

 
Naar welke internetsite surf je het meest TV Schijndel, Marktplaats  

        en Avanti 
 

Auto        Peugeot en Opel 
 

Beste trainer      Guus Hiddink 
 

Stad        Barcelona 
 

Jeugdidool       Hans van Breukelen 

 
Moeilijkste beslissing ooit    Nog niet hoeven te nemen 

 
Makkelijkste beslissing ooit    Trouwen met Henriette 

 
Onderschatte voetballer    Jozi Altidore AZ 

 
Overschatte voetballer     Piet Velthuizen Vitesse 

 
Hoogtepunt       Geboorte kinderen 

 
Dieptepunt       Overlijden ouders 

 
Politieke voorkeur     VVD 

 

Tijdschriften      V.I. 
 

Televisie       Man bijt hond en Studio  
        Sport 

 
Beste muziek      Nederpop top 1000 aller  

        tijden 
 

Beste film       Green Mile 
 

Eten        Chinees 
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Drank       Pilske 
 

Acteur         Clint Eastwood   
 

Vakantie       Oostenrijk, Spanje en  
        Nederland 

 

Met wie zou je een avondje willen stappen Met vrienden 
 

Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet   Ik kan eigenlijk naar alle 

        sporten kijken 
 

Welke club en speler heeft je voorkeur  
in de eredivisie      PSV en Strootman 

 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  Jan van Halst 

 
 

 
Mari, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en we hopen je nog lang te zien 

als scheidsrechter op onze voetbalvelden. 

 
 

 
      Noud Bouwmans 

      Frans van Rozendaal 
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TWEE SUCCESVOLLE ZESKAMPEN  
BIJ AVANTI ‘31 

 
Voor de 26e keer alweer de dorpszeskamp bij Avanti ’31! Een echte 

traditie, maar wel eentje waar fris en nieuw elan nodig is.  

Voor de 3e keer ook de jeugdzeskamp en wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Zaterdag 19 mei liet de jeugd zien, dat de zeskamp 

toekomst heeft. Er zal de komende periode wel heel kritisch gekeken 
gaan worden naar die toekomst van de zeskamp. 

 
Maar dat is de toekomst! Dit Pinksterweekend was het op zaterdag de beurt 

aan de jeugd. De teams, variërend in de leeftijd tussen 7 en 15 jaar, waren 
ondanks het mindere weer met 15 stuks aanwezig. Het nooit aflatende 

enthousiasme van de jeugd werkte aanstekelijk op de organisatie. Ook de 
weergoden werden door het enthousiaste virus aangestoken, want aan het 

einde van de dag scheen de zon in volle glorie en deed dat ook een dag later.  
 

Om 13.00 uur opende wethouder Bart Eijkemans officieel de jeugdzeskamp en 
hij deed dat samen met Avanti-voorzitter Jack Brus. De jeugd vond al die 

toespraken best, maar wilde aan de slag. De spelen en het vele water op het 

hoofdveld van Avanti ’31 waren natuurlijk veel interessanter dan al die officiële 
zaken. En de jeugd had gelijk! Vanaf het eerste fluitsignaal werd er gestreden 

om zoveel punten binnen te halen. Ook hier werd al kritisch gekeken naar de 
jury en hoe streng ze waren. Waren er mogelijkheden om hier en daar wat 

extra puntjes of balletjes te scoren? Alle scores werden op de formulieren 
genoteerd en meteen in de computer verwerkt. Er was rekening gehouden met 

de leeftijdsverschillen bij de groepen en dus was er een verrekenfactor om zo 
tot een eerlijke verdeling te komen. 

 
Rond de klok van 16.30 uur klonk het laatste fluitsignaal. Nu was het de beurt 

aan het rode draad spel, weer terug op de zeskamp als vervanger van de 
jokerpresentatie. Een schot in de roos bleek het te zijn, want de jeugd werd 

nog enthousiaster in hun poging om via de 4 grote luchtballen, voorzien van 
het nodige water en groene zeep, de finish te halen en zo 12 punten in de 

wacht te slepen. 

 
En natuurlijk als klap op de vuurpijl de traditionele playback show in de grote 

feesttent. Goed gevuld was de tent met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en 
vele andere supporters om de jeugd te zien. En ook hier liet de jeugd zien er 

zin in te hebben. Door een aantal teams was er flink geoefend in de afgelopen 
weken en dat was te zien op het podium. De jury had er een zware dobber en 

bekroonde uiteindelijk Korfbal Avanti met hun vertolking van ‘Als je een heks 
bent!’. De 2e plaats bij de playback show was voor Perkplantjes v.d. Dungen 

met ‘Heksen Nieuwjaar’ (uit, net als het winnende liedje, de musical ‘Foeksia, 
de miniheks) en de 3e plaats werd in beslag genomen door Bizzi met hun 

vertolking van ‘Hallo Wereld’ van Kinderen voor Kinderen. Alle overige groepen 
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werden 4e. 
 

De winnaar van de Wil van Kronenbrug Sportiviteitsprijs werd het team van 
Bizzi. Het rode draad spel werd een prooi voor Korfbal De Boemerang. 

 
Aan het eind van deze eerste en succesvolle zeskampdag was de grote winnaar 

bij de jeugd het team van Perkplantjes v.d. Dungen met 96,5 punten. Op de 2e 

plaats eindigde Bizzi met 88,5 en de 3e plaats was een prooi voor Kwekkeveld 
met 87 punten. 

 
 

En een dag later was het de beurt aan de volwassenen. Helaas slechts 14 
teams, terwijl in de topjaren van de zeskamp er maar liefst 28 teams 

meededen en er zelfs sprake was van een wachtlijst. De organisatie wacht dus 
een mooie uitdaging en Avanti ’31 kennende gaat dat helemaal goed komen. 

Zeker na de enthousiaste geluiden van alle deelnemers en hun toezegging om 
ook in 2014 weer van de partij te zijn. Nieuwe teams kondigden tijdens de 

feestavond en de playback show hun komst in 2014 aan. We vertrouwen dat 
zij hun woord gestand doen. 

 
Prachtig weer was het op eerste Pinksterdag. Vanaf de eerste minuut scheen 

het zonnetje strak aan de hemel en vonden de teams hun weg naar het mooie 

sportpark van Avanti ’31, De Molenheide. Spreekstalmeester Jan Hellings 
begeleidde de teams naar hun plekken en maakte samen met de captains voor 

aanvang een rondje langs de spelen. Klokslag 9.30 uur werd het startsignaal 
gegeven en maakten de teams kennis met de 6 spelen. Met de zon aan de 

hemel en een steeds aangenamere temperatuur werd het enthousiasme van 
de deelnemers ook steeds groter. Aangespoord door het succes van de dag 

ervoor werden de spelen afgewerkt en ging iedereen er eens goed voor zitten. 
Geen jokerpresentatie meer, maar een spectaculaire en spekgladde rode draad 

spel was de vervanger. 10 deelnemers, waarvan minimaal 2 vrouwen, 
probeerden de punten te scoren. Het toegestroomde publiek werd op hun 

wenken bediend, want er waren vele mooi foto- en filmmomenten. De teams 
werden vastgelegd door Frans Keetels en vóór het rode draad spel was er de 

officiële opening. Ook vandaag werd deze gedaan door wethouder Bart 
Eijkemans en voorzitter Jack Brus. Zij wensten iedereen veel plezier en succes 

en spraken beiden de hoop uit, dat de zeskamp nog vele jaren onderdeel zal 

zijn van het grote activiteitenaanbod van Avanti ’31. 
 

Na de opening en het rode draad spel was de 2e ronde van de 6 spelen een 
feit. De teams kenden natuurlijk de 6 spelen beter en probeerden zo goed en 

veel mogelijk punten in de wacht te slepen. Dit lukte goed, maar het was vanaf 
het begin duidelijk, dat het team van Stucadoorswerken Van Uden weer een 

erg goede indruk maakte. Het team wilde voor de 5e keer op rij de zeskamp op 
hun naam schrijven, wat hun ook het recht gaf om de Ad Pennings 

Wisselbokaal definitief te behouden. Het team slaagde uitmuntend in deze 
opzet, want met maar liefst 188 punten werden zij de winnaar van zeskamp 

2013. Het team De Vrienden van E&A eindigde op de 2e plaats met 165,5 
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punten en De Kaskrakers Zorgkwekerij ’t Lieseind bezette de 3e plaats met 150 
punten. 

 
Het rode draad spel, terug van weggeweest, kende als winnaar De Vrienden 

van E&A. Daar eindigde als 2e het team van De Ongekende Talenten/Café Zaal 
’t Zuid en 3e werden de Kaskrakers Zorgkwekerij ’t Lieseind. 

 

En dan de playback show! Ook dit jaar was het niveau weer ouderwets hoog en 
had de jury al haar kennis en ervaring nodig om de juiste beslissingen te 

nemen. Over de winnaar was de jury het unaniem eens, de 2e en 3e plaats 
kenden een langere discussie. Winnaar werd het team van De Ongekende 

Talenten/Café Zaal ’t Zuid met werkelijk een fenomenale vertolking van het 
lied Time to say goodbye van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. De 2e plaats 

was voor The Holy Cow (met Whole lotta poing van The Memphis Maniacs) en 
de 3e plaats was weggelegd voor Oei Oei (met Het leger des Heils van ’t Vrije 

Schaep). 
 

Een lang weekend met de 2 zeskampdagen werd zo succesvol afgesloten.  
Een speciaal woord van dank is zeker op zijn plaats voor de mannen, die ruim 

1 week lang al hun vrije tijd in de zeskamp steken. Mannen: BEDANKT!!! 
 

Hierna volgen alle uitslagen. 
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UITSLAG JEUGDZESKAMP 

2013 

 

  

 
NR. NAAM PNT 

1 Perkplantjes vd Dungen 96,5 

2 Bizzi 88,5 

3 Kwekkeveld 87,0 

4 Power Vrouwen 80,0 

5 Power Girls 76,5 

6 Avanti '31 C3 70,5 

7 Avanti '31 D1 + E1 69,0 

8 Korfbal Avanti 67,0 

9 De Boemerang 63,0 

10 Avanti '31 C2 58,5 

11 Avanti United 51,0 

12 Avanti '31 F2 43,5 

13 Avanti '31 C1 Kaskrakers 39,0 

14 De Toppertjes 36,5 

15 De Vossen 33,5 

 

Uitslag playback 

       
 team nummer artiest pnt 

Korfbal Avanti Als je een heks bent 
Foeksia de 
miniheks 15 

Perkplantjes vd 
Dungen Heksen Nieuwjaar 

Foeksia de 
miniheks 14 

Bizzi Hallo Wereld 

Kinderen voor 

kinderen 13 

    Alle overige groepen werden 4e. 
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Uitslag Rode Draad 
Spel 

 

Totaal 

De Boemerang 254 

Avanti '31 D1 + E1 224 

Power Girls 222 

Power Vrouwen 218 

Kwekkeveld 1 218 

Avanti '31 C3 214 

Bizzi 206 

De Vossen 194 

Avanti United 194 

Avanti '31 F2 194 

Avanti '31 C2 188 

Korfbal Avanti 170 

Perkplantjes vd Dungen 170 

Avanti '31 C1 146 

De Toppertjes 122 
 

 

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

STANDENLIJST  ZESKAMP SENIOREN 2013 

 
  PLOEG TOTAAL 

14. Stucadoorswerken Van Uden 188 

13. Vrienden van E&A 165,5 

10. De Kaskrakers Zorgkwekerij 't Lieseind 150 

03. Jeugdleiders Avanti '31 145,5 

06. Oei oei 134 

04. JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch 126,5 

07. De Ongekende Talenten/Café 't Zuid 120,5 

11. Stuc D'n Broks 118,5 

12. The Holy Cow 115 

15. Bietje Bende/Hobbelen BV 106,5 

09. De Vedettes 98,5 

05. De Roosjes 73,5 

02. Hoppers 72,5 

08. Avanti '31 A1 51,5 
 



 

 35 

          PLAYBACK EINDSTAND 2013 
PLOEG LIEDJE UITVOERENDE 

      

07. De Ongekende Talenten/Café 't Zuid 
Time to say goodbye (conte 
partiro) 

Andrea Bocelli & Sarah 
Brightman 

12. The Holy Cow Whole lotta poing The Memphis Maniacs 

06. Oei oei Leger des Heils t Vrije Schaep 

10. De Kaskrakers Zorgkwekerij 't Lieseind Never be clever Herman Brood 

14. Stucadoorswerken Van Uden Abracadabra Djumbo 

13. Vrienden van E&A Ik vind je lekker De Kraaien 

03. Jeugdleiders Avanti '31 De afwas potpourri Kinderen voor kinderen 

04. JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch Laat je gaan Full Monty 

11. Stuc D'n Broks The years of summer Wildstylers ft. Niels Geuzenbroek 

09. De Vedettes Wake me up Wham 

02. Hoppers Sinds een dag of twee Doe Maar (musical) 

05. De Roosjes I was made for loving you Kiss 

15. Bietje Bende/Hobbelen BV It's raining men The Weather Girls 

08. Avanti '31 A1 Een bom Henk Dissel 
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Uitslag Rode Draad Spel  

Zeskamp 2013 (zondag)   
 Totaal 

13. Vrienden van E&A 184 

07. De Ongekende Talenten/Café 't Zuid 178 

10. De Kaskrakers Zorgkwekerij 't 
Lieseind 

172 

09. De Vedettes 160 

03. Jeugdleiders Avanti '31 156 

02. Hoppers 138 

04. JVW JeugdVakantieWerk Wijbosch 134 

08. Avanti '31 A1 134 

12. The Holy Cow 134 

14. Stucadoorswerken Van Uden 134 

06. Oei oei 132 

15. Bietje Bende/Hobbelen BV 114 

05. De Roosjes 100 

11. Stuc D'n Broks 96 
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           EHBO  INFO  AVANTI 
                       
                                                                                       
Waar liggen de EHBO spullen? 
 

 PLAIDS IN EHBO-RUIMTE  
            in de meterkast naast de deur 

 
 EHBO KOFFER IN EHBO RUIMTE  
                op tafel 
 
 BRANCARD IN EHBO-RUIMTE  
          pakklaar aan de grijze kast 
 
 BEHANDELTAFEL IN EHBO-RUIMTE 

 
 SLEUTELS EHBO-RUIMTE EN POORT 
    Bij terreinmeester en jeugdcommissie en sportmasseur 
 

 AED ONDER AFDAK VOOR DE KANTINE code 112               
Deze code heb je nodig om het deurtje van de kast van de AED 
te openen 
 

Sportmasseur  aanwezig bij wedstrijden/trainingen selectie en 
wedstrijden A1 
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INTERVIEW MET MIKE HAVENAAR! 
 
 

Ik ben Sander Kemps, ik zit in de C2 en ik heb op 26 april Mike Havenaar 

geïnterviewd.  
Ik heb dit kunnen regelen omdat ik bij het voetbal blad GOAL! stage heb 

gelopen. Bij GOAL! hadden ze eigenlijk al geprobeerd om op die dag een 
interview te regelen dit was helaas niet gelukt. Maar op diezelfde dag hadden 

ze een interview aanvraag gedaan met Marco van Ginkel. Dit ging helaas niet 
door omdat Marco nog herstellende was van een blessure. In tweede instantie 

zou het toen Jonathan Reis geworden zijn. Maar dit ging ook niet door en toen 
is het een interview met Mike Havenaar geworden wat ik ook super leuk vond!  

 
Ik heb op vrijdag 26 april ook de gehele dag verlof gehad op school. Ik moest 

ook zelf de vragen voorbereiden, wat ik ook heb gedaan. Samen met Simon 
van Herpen, de maker van het blad GOAL!, ben ik die vrijdag 26 april naar 

Papendal gereden, het trainingcomplex van Vitesse. We gingen ook naar de 
training van het Vitesse kijken, ik sta daarom ook met Bony, Reis, Janssen en 

van Ginkel op de foto. Na de training gingen we naar het hoofd gebouw, waar 

alle journalisten een broodje konden eten. Ik heb overal in het gebouw even 
mogen kijken. We moesten heel lang wachten op Mike Havenaar omdat die 

nog naar de fysiotherapeut moest. Daarom mocht ik eerst nog even mee naar 
een persconferentie van Fred Rutten.  

Ik vond het heel leuk om het nu een keer in het echt mee te mogen maken 
want normaal zie je dat alleen op de TV. Na de persconferentie moesten we 

nog een uurtje wachten op Havenaar. Het was ook wel leuk om alle spelers 
van Vitesse gewoon rond zien te lopen in het gebouw.  

 
Toen Havenaar eindelijk aankwam kon het interview beginnen. Ik heb al mijn 

vragen kunnen stellen en Simon vulde me vaak goed aan. Daarna zijn we nog 
op de foto gegaan (zie volgende pagina) en was het interview afgelopen. Ik 

vond het een heel erg leuke ervaring en een dag om nooit te vergeten! Als je 
wil weten hoe het interview verder is gegaan, het blad met het interview ligt 

23 mei in de winkel.       

 
 

 
Sander Kemps 
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  puzzel 


