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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
Onze club is op dit moment druk met de laatste loodjes van het 
seizoen 2013 – 2014. 
Een bewogen seizoen is het voor sommigen geweest, maar 
gelukkig ook voor velen een succesvol seizoen. 

Zoals al eerder vermeld werden het 7e en het 12e bij de senioren, 
en D-2 en E-1 bij onze jeugdafdeling kampioen. 
Bij onze E-1 lijkt de honger naar prijzen niet te stillen. Nadat 
eerst de regiobeker al werd gewonnen, was daarna het 
kampioenschap in de 9 tegen 9 Hoofdklasse een feit. Even 
tussendoor werd er in Echt de Districtsbeker gewonnen en staat 
men ook nog in de finale van de Omroep Brabant Cup. 
Het begint erop te lijken dat dit team het succesvolste team uit de 
geschiedenis van sv Avanti’31 gaat worden. 
Spelers en begeleiding, van harte proficiat met deze voor onze 

club ongekende successen. 
 
Onlangs was er de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs uitreiking, 
met deze avond als hoogtepunt de uitreiking van de 
“Respectprijs” die niemand minder dan Roy van der Steen en 
Mark van der Heijden in ontvangst mochten nemen naar 
aanleiding van het mooie initiatief van beiden om jonge leden van 
onze club op te leiden tot scheidsrechter. 
Een hele mooie geste van Roy en Mark.  

De supportersvereniging onthulde die avond ook een schitterend 
kunstwerk, gemaakt door de Schijndelse kunstenaar Twan 
Vorstenbosch, in de kantine. 
Dit kunstwerk is mede een aanzet voor ons als vereniging om in 
de komende “stille” periode onze kantine te gaan opfrissen. 
 
De vele toernooien zijn inmiddels achter de rug, waarbij de Dukes 
Trophy als toernooi er natuurlijk uit sprong. Mooi weer, vele 
deelnemers en veel publiek. 
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Een mooi evenement dat vele vrijwilligers vereist, net als de nog 
te houden Dorpszeskamp. De organisatie is nog naarstig op zoek 
naar enkele vrijwilligers, die op 7 en 8 juni dit evenement 
wederom tot een succes gaan brengen. 
Geef je op bij de Zeskampcommissie, en je beleeft een geweldig 
weekeind met Pinksteren. 
 
Op 23 mei j.l. vond de afsluitingsavond van onze selectie plaats. 
Er werd deze avond afscheid genomen van diverse spelers van 
onze selectie. 
Hans van Es nam afscheid, na drie jaren gefungeerd te hebben als 
hoofdtrainer van onze vereniging. Hans zal verder gaan binnen 
Avanti’31 als jeugdcoördinator, net als afgelopen seizoen. 
Thijs Ketelaars heeft te kennen gegeven dat hij een treetje lager 
gaat voetballen en Nicky Hendriks gaat zijn geluk elders 
beproeven. Geert van de Oetelaar nam afscheid als assistent 
scheidsrechter. 
Bij het 2e elftal hebben trainer Peter van de Broek en de spelers 
Tim van de Ven, Zakarya Ibrahimi en Mark Martens aangegeven 
te gaan stoppen. Ook Richard Schoenmakers zal volgend seizoen 
op eigen verzoek geen keeperstrainer meer zijn. 
Ik wil graag iedereen hartelijk danken en succes toewensen in 
hun nieuwe uitdagingen. 
 
Dan rest mij nog iedereen te attenderen op onze vrijwilligersdag, 
die dit jaar zal plaatsvinden op zondag 6 juli a.s. 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 
Iedereen die ook maar iets voor onze vereniging doet is hierbij 
van harte uitgenodigd om samen met zijn of haar partner 
aanwezig te zijn deze middag. 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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WAS- EN REISKOSTENVERGOEDING 

SEIZOEN 2013-2014 
 
 
 

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

 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de 
formulieren uiterlijk 15 juni 2014 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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              Supportersvereniging  
 

 
 

UITREIKING RESPECTPRIJS ÉN 

SPORTIVITEITSPRIJZEN 
 

 
Op vrijdag 9 mei jl. heeft in de kantine van s.v. Avanti ’31 de 
uitreiking plaatsgevonden van de “Tiny van den Broek 
sportiviteitsprijs” en de Respectprijs. 
De Supportersvereniging s.v. Avanti '31 is al jaren bezig met o.a. 
het bevorderen van de sportiviteit op het voetbalveld. Vanaf begin 
jaren zeventig, dus al meer dan 40 jaar, wordt jaarlijks aan één 
speler per elftal, van jong tot oud, een prijs uitgereikt aan die 
speler die het seizoen het meest is opgevallen door zijn 
sportiviteit op en rond het voetbalveld.  

 
Naast de uitreiking van deze inmiddels traditionele sportiviteits-
prijzen heeft de Supportersvereniging besloten om vanaf dit 
seizoen jaarlijks een Respectprijs uit te reiken.  
Sinds 3 december 2012 heeft het woord RESPECT een veel 
diepere betekenis gekregen in de Nederlandse voetbalwereld. In 
Almere kwam grensrechter Richard Nieuwenhuizen door 
buitensporig geweld tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd om het 
leven.  

Een voetbalvrijwilliger die zijn hobby met de dood moest 
bekopen!  
Er worden sindsdien veel acties georganiseerd om het 
voetbalgeweld tegen te gaan, maar er zijn nog regelmatig 
berichten dat het ergens op de voetbalvelden weer flink uit de 
hand is gelopen. Helaas heeft onze eigen voetbalvereniging dit 
ook aan den lijve ondervonden. Een voetbalwedstrijd van het 
eerste elftal liep dusdanig uit de hand dat een supporter/ 
vrijwilliger van onze vereniging zwaar werd mishandeld. In dit 
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kader zal de Supportersvereniging vanaf dit seizoen, naast de 
bestaande sportiviteitsprijzen, een nieuwe prijs beschikbaar 
stellen:  De Respectprijs. 
Deze Respectprijs zullen wij uitreiken aan een team, een 
individuele speler, trainer(s) of  leider(s), een commissie  of 
wellicht een groep ouders/supporters die op de meest bijzondere 
manier uiting heeft/hebben gegeven aan het thema RESPECT. 
Kortom, iedereen binnen Avanti kan zijn steentje bijdragen aan 
dit proces en maakt kans op deze eervolle prijs. 
De supportersvereniging hoopt dat het beschikbaar stellen van 
deze prijs een stimulans is voor iedereen binnen Avanti om nog 
meer respectvol met elkaar, met tegenstanders, scheidsrechters, 
grensrechters en supporters om te gaan. 
 
Naast de uitreiking van deze prijs vraagt de supportersvereniging 
speciale aandacht voor dit onderwerp middels een kunstwerk wat 
is ontworpen en gemaakt door de Schijndelse kunstenaar/ 
kunstschilder Twan van de Vorstenbosch. Twan heeft sinds kort 
zijn atelier in de Glazen Boerderij op de Markt in Schijndel.  De 
Supportersvereniging is trots en blij dat Twan ons heeft willen 
helpen met dit belangrijke project. 
Het kunstwerk, wat een prominente plaats heeft gekregen in de 
kantine, werd onthuld door een afgevaardigde van de KNVB, 
verenigingsadviseur Maurice Voestermans, samen met Twan 
van de Vorstenbosch.  
 
De Respectprijs 2014 is gewonnen door Mark van der Heijden 
en Roy van der Steen. 
Mark en Roy zijn sinds anderhalf jaar bezig met het opleiden en 
begeleiden van zeer jeugdige scheidsrechters (12-14 jaar) die 
op zaterdagmorgen de wedstrijden leiden van de F-pupillen. 
Door hun optreden merk je nu al dat leiders, ouders en 
supporters rustiger reageren op het veld, meer begrip hebben, 
en dit bevordert het respect naar elkaar toe. Als er één activiteit 
aansluit bij de doelstellingen van het  thema respect  dan is het 
deze wel. De respectprijs voor Mark en Roy is voor beiden een 
replica van het kunstwerk. 
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De sportiviteitsprijzen werden uitgereikt door Anthony Lurling, 
speler van Heerenveen, oud-speler van o.a. FC Den Bosch, NAC, 
Feyenoord en FC Koln. 
Voor alle minipupillen en F-pupillen was er een medaille voor 
hun sportiviteit. 
 
De overige prijzen waren voor de volgende spelers/speelsters: 
 
1e Jody van der Burgt       2e Ruben van Puijenbroek 
3e Nico Wagenaars           4e Joop Sporke 

5e Marcel Schevers           6e Timothy der Kinderen 
7e Alex van Giersbergen    8e Steven van de Broek 
9e Bjorn Boersma              10e Erik Wagenaars 
11e Rens van Damme         12e Lau Jacobs 
13e Tonnie Kastelijn            DA   Kristel van Buuren 
A1 Niels Heestermans        A2 Kenny van Boxel 
B1 Luke Veroude               B2 Joppe van den Broek 
C1 Bodi Gevers                  C2 Bjorn Beekmans 
C3 Niels Goijaaarts            C4 Brent Cornelissen 



 

 12 

D1 Rutger Hussaarts           D2 Dirk Teeuwen 
D3 Naomi Broks                  E1 Teun Kuijpers 
E2 Jan van de Leest            E3 Karsten Goyaarts 
E4 Lis Teeuwen                  E5 Jarne Mutsaars 
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De Supportersvereniging feliciteert alle winnaars en wenst 
iedereen een fijne vakantie, 

en daarna weer een succesvol en een sportief seizoen 2014/2015. 
 
 
 
 

 
 

                            
                                                                                                                     

Supportersvereniging                                                                 
SV Avanti’31 

 
 
 
 
 

 

                      

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/knvb_nl_450x302/Samen_voor_Sportiviteit_en_Respect.JPG&imgrefurl=http://www.knvb.nl/nieuws/11064/sportiviteit-respect-boeit-sportbestuurders&usg=__d9eZLkB0bDpMa_Z-0klq9FvtyIE=&h=302&w=450&sz=24&hl=nl&start=23&zoom=1&tbnid=_OfHPJ_boI8FjM:&tbnh=85&tbnw=127&ei=b8eQUbwcqMvRBaSggaAH&prev=/search?q=respect+knvb&start=20&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAjgU
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7  x   7   “Husse l toernooi”  

               op  
17  augustus  2014  

 
De supportersvereniging  s.v. Avanti ’31 bestaat dit jaar 50 jaar ! 
Het jubileumprogramma  begint op zondag 17 augustus 2014   
(de start van het voetbalseizoen 2014 / 2015) met een 7 x 7  
“Husseltoernooi”  voor senioren, dames en A-junioren, maar ook 
leiders, trainers en andere liefhebbers zijn van harte welkom.  
De supportersvereniging zorgt voor een heerlijke barbecue en de 
prijzen voor bier en fris zijn deze middag  € 0,50 !!!   Ook voor de 

kleintjes zal er volop te beleven zijn.  
De inschrijfformulieren zijn beschikbaar achter de bar in de 
kantine én op de website.  
 
De wedstrijden worden gespeeld op een half veld. Er wordt 
gespeeld met 6 veldspelers en een keeper en er mag doorlopend 
worden gewisseld. Er wordt gespeeld zonder de buitenspelregel. 
Bij een team mogen maximaal twee spelers staan die in het 
seizoen 2013/2014 tot de selectie van Avanti ‘31 hebben behoord.   

Elk team dient minimaal één leider / aanspreekpunt te hebben. 
 
Diegenen die geen team kunnen samenstellen kunnen zich 
individueel inschrijven / aanmelden. Deze spelers worden door de 
organisatie in een team ingedeeld. 
 
Wil je het nieuwe seizoen sportief maar vooral gezellig beginnen ?   
Geef je dan op met je elftal, je vrienden, vriendinnen of je familie. 
.  

https://www.google.nl/url?q=http://www.ssc55.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2535:nieuw-7-tegen-7-competitie-voor-35en-45ers&sa=U&ei=ueJgU9XsFKSN0AW69oCQBQ&ved=0CEgQ9QEwDTg8&usg=AFQjCNE4eXYUBrKTIr2WiW0MtD2M0AEOSw
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Volg de berichten over dit toernooi via de website en in de 
kantine. 
 

 
                                 

                                                                    
 

 
 
 
Noteer   zondag 17 augustus 2014   alvast in je agenda. 
                                         

 
                 
 
 
 

  

https://www.google.nl/url?q=http://www.rksvneo.nl/laatste-kans-opgave-7x7-toernooi.html&sa=U&ei=L-JgU8OvOoyz0QX3z4C4Dg&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNGhWlre7aNTBY8FI0cemkwjRg1aPg
https://www.google.nl/url?q=http://www.dilettant.nl/index.php?page=556&sa=U&ei=Z-NgU9mOBuv70gWonIHoBw&ved=0CDYQ9QEwBDjcAQ&usg=AFQjCNGmh1pHQNhg9dbWRWNfKdL-tk0MHw
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Voor deze uitgave van Sportret hebben we een van de jongsten, 
sinds wij met het benaderen van mensen binnen onze club zijn 
begonnen, benaderd. 15 jaar oud is hij en hij voetbalt en fluit 

wedstrijden van onze jeugd. We hebben een erg leuk gesprek 
gehad met: 
 

    SANDER KEMPS 
 
Sander is zoals gezegd 15 jaar en heeft nog geen vriendin, 
vertelde hij ons. Hij is in de Schutsboom te Schijndel geboren en 
opgegroeid. Hij heeft een broer, Pieter, die 17 jaar oud is, en een 
zus, Lisanne, die 19 jaar is. Sander komt niet echt uit een 

voetbalfamilie. Zijn broer Pieter heeft een blauwe maandag bij de 
F-jes gevoetbald en is toen snel gestopt. Hij heeft wel een 
sportieve familie, want de rest van de familie doet aan hockey, 
tennis en paardrijden.  
Na de lagere school is Sander naar het Elde College gegaan en op 
de dag van het interview heeft hij het profiel gekozen waarin hij 
verder wil gaan studeren, namelijk economie. Hij wil later 
bedrijfseconoom worden. 
 
Sander is al vroeg bij de F-jes van Avanti begonnen, maar 

dat duurde niet lang. 
“Ik heb 2 jaar bij de F-jes gespeeld en ben toen gestopt met 
voetbal omdat ik het echt niet leuk vond op dat moment. Ik heb 
allerlei andere sporten geprobeerd, maar ben als 2e jaar D toch 
weer gaan voetballen omdat ik dit uiteindelijk toch het leukste 
vond. Toen ik bij de F-jes begon waren Rosanne en Amy mijn 
leidster en trainster. Ik ben als keeper begonnen bij de F-jes en 
die shirts heb ik nog steeds bewaard.  
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Ik was niet bang en daarom werd ik eigenlijk keeper gemaakt.  
Mijn leeftijdsgenoten waren o.a. Dillen Pennings, Mike en Danny 
Biemans.” 
 
Na de korte onderbreking van zijn voetbalcarrière kwam 
hij weer terug bij Avanti en kwam hij bij de D-junioren 
onder de hoede te staan van Aaron van Balveren.  
“Na een half seizoen werd ik in de C2 geplaatst en werd met dat 
elftal meteen kampioen. Ik kan me dat kampioenschap nog goed 
herinneren. Met het hele elftal zijn we toen naar Barstreet 
gegaan. Dit jaar sta ik in B2 met als trainer/leiders Roy van der 
Steen, Peter Verhoeven, Harm van de Pol en Sabie. Ik sta 
rechtsback of op het middenveld. Ik ben een harde werker en 
loop de kantjes er niet van af. Moet het wel van mijn inzet 
hebben.” 
 
Sander is een van de jongste scheidsrechters die wij 
binnen onze vereniging hebben.  
“Dat klopt. Roy van der Steen en Mark van der Heijden kwamen 
met het idee om de jeugd te laten fluiten. Vanaf de C-junioren 
moet elke speler een wedstrijd fluiten van de E-tjes of de F-jes. 
Sommige jongens vinden dit helemaal niets en fluiten dan ook 
geen jeugd. Je kunt het ook niet afdwingen natuurlijk. 
Achterliggende gedachte hiervan is dat de jeugd zich ook eens 
verplaatst in de scheidsrechters. Je wordt twee wedstrijden 
ingedeeld om een wedstrijd te fluiten en dan kun je zelf beslissen 
of je door wilt gaan met fluiten of, als het je het niets vindt, stop 
je. Ik ben momenteel de enige die overgebleven is en elke week 
mijn wedstrijdjes fluit. Ik vind het erg leuk om te doen. Jamal en 
Cuirijn fluiten ook nog regelmatig wedstrijden maar niet elke 
week. Ik word met name door Roy van der Steen begeleid. Onder 
de rust geeft Roy, die zelf ook scheidsrechter is, mij tips over hoe 
het beter kan, maar hij zegt ook wat ik goed heb gedaan. Harold 
van Houtum begeleidt mij ook wel eens tijdens een wedstrijd.  
De F-jes fluit ik momenteel zonder begeleiding en dat gaat 
eigenlijk best goed. Ik heb voor mezelf wel besloten om na het 
volgend jaar te stoppen met voetballen, omdat ik wil blijven 
fluiten en het in combinatie met mijn studie te druk zal worden.“ 
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We vroegen ons af of het niet moeilijk is om op zo’n jonge 
leeftijd te fluiten. 
“Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik hoor natuurlijk wel eens 
commentaar van de ouders aan de zijkant, maar daar stoor ik mij 
niet aan. Laatst werd ik uitgescholden door een speler, maar die 
werd direct gewisseld door zijn leider en zo kan het ook 
natuurlijk. Ik ben inmiddels wel enthousiast geworden en ga een 
scheidsrechtercursus volgen van de KNVB. Vanaf mijn 16e mag ik 
de senioren gaan fluiten en ik wil op een zo hoog mogelijk  niveau 
gaan fluiten. Ik ben wel erg blij met de manier waarop Roy van 
der Steen mij begeleidt. Ik heb daar inmiddels al veel van 
opgestoken.  
Voorlopig heb ik mijn draai wel gevonden binnen Avanti.  Avanti is 
toch een gemoedelijke club waar veel jonge leiders en trainers 
zijn, die niet makkelijk weggaan bij deze vereniging.” 
 
Als hobby’s heeft Sander uitslapen, maar dan niet op 
zaterdag natuurlijk, en met vrienden afspreken, gamen en 
darten. 
De moeder van Sander vroegen wij naar de goede en 
slechte eigenschappen van Sander. 
De goede eigenschappen zijn dat hij sociaal is, laagdrempelig  en 
hij verbindt makkelijk mensen. 
De slechte eigenschappen zijn dat hij af en toe drammerig kan 
zijn en graag het hoogste woord wil hebben. 
 
Hierna stelden we Sander nog wat vragen waar hij als 
volgt op reageerde: 
 
Waar erger je je aan    Afspraken niet nakomen. 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland dan      Schoolgeld verlagen. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan      Situatie in Oekraïne en de 
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        Krim 
 
Naar welke internetsite surf je het  
meest       You Tube 
 
Auto        BMW, droom voor later  
 
Beste trainer      Roy van der Steen 
 
Stad        Madrid 
 
Jeugdidool      Sergio RAMOS 
 
Moeilijkste beslissing ooit   Profiel  kiezen op school 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Scheidsrechter  worden 
 
Onderschatte voetballer    Rafael Varane en Schöne  
 
Overschatte voetballer    Messi 
 
Hoogtepunt      Op de foto met Falcao 
 
Televisie       Hoofdzakelijk  voetbal 
 
Beste muziek      Top 40 
 
Beste film       We are the Millers 
 
Beste boek      Harry Potter 
 
Eten        Frites kapsalon 
 
Drank       Fris 
 
Vakantie       Spanje 
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Met wie zou je graag een avondje gaan  
stappen       Ronaldo 
Welke sporten naast voetbal vind je  
interessant en welke totaal niet  Rugby en Free style skiën  
        wel en hockey en schaken  
        niet 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur  
in de eredivisie     PSV en Schöne  
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  
op tv       Youri Mulder 
 
 
 
Sander, bedankt voor je tijd om ons te woord te staan en we 
hopen jou nog lang als scheidsrechter op onze velden te zien. 
 
 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
 

 
 



 

 26 

 



 

 27 

 



 

 28 

VERJAARDAGEN 
 
Wij feliciteren onze leden met hun verjaardag in juni:  
 

 
01 juni Marcel Steenbakkers 
  Roy Looman 
02 juni Arno Brus 
  Luciën v. Lieshout 

  Peter Schevers 
  Rik van Uden 
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 

  Wim v.d. Ven 
05 juni Wil van Alebeek 
  John van Boxmeer 
06 juni Bert op ’t Hoog 
07 juni Jan Korsten 
  Joey Vervoort 
  Jamie Swanenberg 
  Ton Zandbergen 
08 juni Tessa Steenbakkers 

  Ahmet Güzel 
09 juni Niels Goyaarts 
  Levy v.d. Meerendonk 
10 juni Stijn Goyaarts 
  Joep van Vorstenbosch 
11 juni Willem Heijmans 
12 juni Mark van Roosmalen 
13 juni Silvian Peters 



 

 29 

14 juni Brent van Hedel 
  Game Tulanakorn 
15 juni Fabian Koenen 
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 Zev van Aarle 
  Stan van Vught 
  Jan van Boxtel 
  Jemian Lampe 
  Niels Heestermans 
23 juni Mauro Bolwerk 
  Roland v. Engeland 
  Geert v. Roosmalen 
  Piet van Vorstenbosch 
24 juni 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 van Heertum 
29 juni Brent Cornelissen 
30 juni Dhr. V.d. Ekart 
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LEDENMUTATIES 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

BWMZ57N Ronny Everaerts Voermanwei 12 24-11-1973 

MMGC582 
Teun van 
Heertum Jan van Amstelstraat 59 27-8-2004 

MMGC57Z 
Ties van 
Heertum Jan van Amstelstraat 59 19-7-2003 

BYCT80P 
Raymond 
Kerkhof 

Michiel de Ruijterstraat 
41 26-5-1988 

GFXP55S 
Remco van 
Schijndel Tiboschlaan 21 5-4-1998 

GDWJ28V John Pennings Molenvenseweg 14 21-8-1965 

NLCY87Q Rens vd Ven Mars 4 10-4-2004 

QGKF705 Iris vd Ven Mars 4 21-11-2006 

QKYG658 Nova Huisman Zonnebloemhof 10 15-1-2002 

MBTL90V Bart Jagers Vosseneind 6 29-1-2000 

NRSV98N 
Tom den 
Engelsman Lieseind 10 19-12-2000 

FXLQ868 
Tommy van 
Schijndel Rossinistraat 29 21-4-1992 

BYCT99R Jelle vd Eerden Vicaris Aertsweg 20 13-4-1988 

GFXP69Z Jos Ondersteyn Wielse Kamp 3 5-4-1991 

QKZP40P Ada Bernat Boschweg 127 -C 7-2-2000 

 

 
 

oud leden 

knvb nr  naam geb.datum 

FYQR48F Alex Santegoeds 6-12-1994 

FVCG00J Zakarya Ibrahimi 3-3-1992 

BYCV02X Tim vd Ven 7-6-1990 

MFQS25T Kim van Houtum 9-12-1993 
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FLWP04K Nicky Hendriks 24-9-1985 

BXVY35G Pieter Fransen 1-5-1966 

BXWD792 Hans vd Broek 1-11-1967 

BXWD73U Thijs Brands 20-10-1986 

FLBP33L Roy Grandia 18-7-1986 

MDVP644 Jasper Buil 30-8-1977 

MDVP633 Niels Boersma 16-4-1980 

PQSQ26O Frans Brouwers 8-12-1946 

BYVN91K Rens Boersma 6-12-1986 

GCYQ42Z Angelo Ankone 6-4-1996 

LXQK335 Ruud de Laat 1-9-1996 

GBLC474 Gijs Schellekens 1-11-1996 

LZQP60Y Joerie van Roij 4-11-1996 

MHQP80P Anthony Tran 29-7-1997 

GHYS78D Mike Veroude 9-12-1997 

FNDX17R John van Uden 11-7-1965 

BXWB05V Ton van Uden 17-11-1980 

LWSG774 Rens Verhagen 25-8-1998 

GBLT67R Roy van Houtum 31-1-1997 

FQZJ189 Martijn van Veghel 12-10-1992 

FJHH73D Ton Steenbekkers 28-10-1963 

PMHB718 Hans Koenen 6-12-1959 

BXWC36G Maikel van Weert 1-12-1981 

GHYS738 Niels van Houtum 21-12-1996 

FYPV945 Milan van Gerwen 12-4-1994 
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  WK  POULE 
Voetbal  Brazilië  
12 juni - 13 juli 2014 

 

Inschrijven  t/m 12 juni 2014 bij: 
 
Michel Bloks (kantoor Spar Waalwijk) 
Rien van Kasteren (kantine Avanti’31) 
Tonnie Kastelijn (Julianastraat 9)   
Tonnie Kastelijn (tonniekastelijn1973@gmail.com) 

 
              Kosten € 5 ,-  
   100% Prijsverdeling: 1e prijs 30%  
       2e prijs 20%  

       3e prijs 15%  
       4e prijs 10% 
       5e prijs  8% 
       6e prijs  6% 
       7e prijs  5% 
       8e prijs  3% 
       9e prijs  2% 
             10e  prijs  1% 
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WK 2014 

       
           Inleveren voor 12 juni 22.00 uur bij: Rien van Kasteren (kantine Avanti'31)  

  of voor 12 juni 15.00 uur bij: Michel Bloks (Spar Waalwijk) 
     of voor 12 juni, 20.00 uur bij: Tonnie Kastelijn (Julianastraat 9) 

    
           Inleg: 5 EURO  (Contant of overmaken op nummer 167101803) 

    1e prijs 30%      3e prijs 15%      5e prijs 8%      7e prijs 5%      9e prijs 2%                            
2e prijs 20%      4e prijs 10%      6e prijs 6%      8e prijs 3%    10e prijs 1% 

   
 

            

Vul in: 
     1 : Doelpunten thuisspelend 
team 

      

 

 

     2 : Doelpunten uitspelend 
team 

       

 

 
Toto : 1= winst thuis team  2 = winst uit team  3 = gelijkspel 

    
 

 
(Het is niet verplicht om bij Toto de uitslag van vakje 1 en 2 te volgen) 

 

     3 : Niets invullen, bestemd voor organisatie 
     

 

            * Uitslag goed voorspeld. 
       

 

     * Uitslag goed voorspeld (vakje 1 en 2) 
   

10 
pnt. 

   

 

     * Toto goed voorspeld  
   

5 pnt. 
  

 
* Uitslag niet goed voorspeld 

       
 

     * Juiste aantal doelpunten thuisspelend team (vakje 1) 
 

3 pnt. 
  

 
     * Juiste aantal doelpunten uitspelend team (vakje 2) 

 

3 pnt. 
  

 
     * Juiste aantal doelpunten in de wedstrijd 

  

2 pnt. 
  

 
     * Toto goed voorspeld   

   

5 pnt. 
  

 
            
            Datum Tijd Groep Thuis   Uit 1 2 Toto   3 

 

12-jun 22.00 uur A Brazilië 
 
- Kroatië            

13-jun 18.00 uur A Mexico 
 
- Kameroen            

13-jun 21.00 uur B Spanje 
 
- Nederland            

13-jun 24.00 uur B Chili 
 
- Australië            

14-jun 18.00 uur C Colombia 
 
- Griekenland            

14-jun 21.00 uur D Uruguay 
 
- Costa Rica            

14-jun 24.00 uur D Engeland 
 
- Italië            

15-jun 03.00 uur C Ivoorkust 
 
- Japan            

15-jun 18.00 uur E Zwitserland 
 
- Ecuador            

15-jun 21.00 uur E Frankrijk 
 
- Honduras            

15-jun 24.00 uur F Argentinië 
 
- Bosnië-Herz.            
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16-jun 21.00 uur F Iran 
 
- Nigeria            

16-jun 18.00 uur G Duitsland 
 
- Portugal            

16-jun 24.00 uur G Ghana 
 
- USA            

17-jun 18.00 uur H België 
 
- Algerije            

17-jun 21.00 uur A Brazilië 
 
- Mexico            

17-jun 24.00 uur H Rusland 
 
- Zuid-Korea            

18-jun 18.00 uur B Australië 
 
- Nederland            

18-jun 21.00 uur B Spanje 
 
- Chili            

18-jun 24.00 uur A Kameroen 
 
- Kroatië            

19-jun 18.00 uur C Colombia 
 
- Ivoorkust            

19-jun 21.00 uur D Uruguay 
 
- Engeland            

19-jun 24.00 uur C Japan 
 
- Griekenland            

20-jun 18.00 uur D Italië 
 
- Costa Rica            

20-jun 21.00 uur E Zwitserland 
 
- Frankrijk            

20-jun 24.00 uur E Honduras 
 
- Ecuador            

21-jun 18.00 uur F Argentinië 
 
- Iran            

21-jun 21.00 uur G Duitsland 
 
- Ghana            

21-jun 24.00 uur F Nigeria 
 
- Bosnië-Herz.            

22-jun 18.00 uur H België 
 
- Rusland            

22-jun 21.00 uur H Zuid-Korea 
 
- Algerije            

22-jun 24.00 uur G USA 
 
- Portugal            

Datum Tijd Groep Thuis   Uit 1 2 Toto   3 
 

23-jun 18.00 uur B Australië 
 
- Spanje            

23-jun 18.00 uur B Nederland 
 
- Chili            

23-jun 22.00 uur A Kameroen 
 
- Brazilië            

23-jun 22.00 uur A Kroatië 
 
- Mexico            

24-jun 18.00 uur D Italië 
 
- Uruguay            

24-jun 18.00 uur D Costa Rica 
 
- Engeland            
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24-jun 22.00 uur C Japan 
 
- Colombia            

24-jun 22.00 uur C Griekenland 
 
- Ivoorkust            

25-jun 18.00 uur F Nigeria 
 
- Argentinië            

25-jun 18.00 uur F Bosnië-Herz. 
 
- Iran            

25-jun 22.00 uur E Honduras 
 
- Zwitserland            

25-jun 22.00 uur E Ecuador 
 
- Frankrijk            

26-jun 18.00 uur G USA 
 
- Duitsland            

26-jun 18.00 uur G Portugal 
 
- Ghana            

26-jun 22.00 uur H Zuid-Korea 
 
- België            

26-jun 22.00 uur H Algerije 
 
- Rusland            

            1. Achtsefinalisten.(5 pnt)1……..….……. 2….…..………. 3….……..……. 4……...………. 
                                             5……..……….. 6……..……….. 7…..………….. 
8…………..….. 

   
 9………………10……………..11………………12……………. 

   
13…………….. 14……………..15………………16…………….. 

            * Vanaf de 1/8e finales gelden de uitslagen NA eventuele verlenging. 
   

 
Datum Tijd 1/8 fin. Thuis   Uit 1 2 Toto   3 

 

28-jun 18.00 uur 1 Nr 1 groep A 
 
- Nr 2 groep B            

28-jun 22.00 uur 2 Nr 1 groep C 
 
- Nr 2 groep D            

29-jun 18.00 uur 3 Nr 1 groep B 
 
- Nr 2 groep A            

29-jun 22.00 uur 4 Nr 1 groep D 
 
- Nr 2 groep C            

30-jun 18.00 uur 5 Nr 1 groep E 
 
- Nr 2 groep F            

30-jun 22.00 uur 6 Nr 1 groep G 
 
- Nr 2 groep H            

1-jul 18.00 uur 7 Nr 1 groep F 
 
- Nr 2 groep E            

1-jul 22.00 uur 8 Nr 1 groep H 
 
- Nr 2 groep G            

             
2. Kwartfinalisten.(5 pnt)    1……..….……. 2….…..………. 3….……..……. 
4……...………. 
                                               5……..……….. 6……..……….. 7…..………….. 
8…………..….. 
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Datum Tijd 1/4 fin. Thuis   Uit 1 2 Toto   3 
 

4-jul 18.00 uur 2 winnaar 1/8 finale 5 
 
- winnaar 1/8 finale 6            

4-jul 22.00 uur 1 winnaar 1/8 finale 1 
 
- winnaar 1/8 finale 2            

5-jul 18.00 uur 4 winnaar 1/8 finale 7 
 
- winnaar 1/8 finale 8            

5-jul 22.00 uur 3 winnaar 1/8 finale 3 
 
- winnaar 1/8 finale 4            

            3. Halvefinalisten.(5 pnt)   1……..….……. 2….…..………. 3….……..……. 4……...………. 

            Datum Tijd 1/2 fin. Thuis   Uit 1 2 Toto   3 
 

8-jul 22.00 uur 1 winnaar 1/4 finale 1 
 
- winnaar 1/4 finale 2            

9-jul 22.00 uur 2 winnaar 1/4 finale 3 
 
- winnaar 1/4 finale 4            

            Datum Tijd   Thuis   Uit 1 2 Toto   3 
 

12-jul 21.00 uur  3/4 
verliezer 1/2 finale 

1 
 
- 

verliezer 1/2 finale 
2            

13-jul 21.00 uur 
FINAL

E winnaar 1/2 finale 1 
 
- winnaar 1/2 finale 2            

             
5. Aantal gele kaarten in het gehele toernooi? ………. (max 15 pnt) Tip:WK2010  261x 
6. Aantal rode kaarten in het gehele toermooi? ………(max 10 pnt) Tip:WK2010   17x 
7. Aantal doelpunten in het gehele toernooi? …………(max 15 pnt) Tip:WK2010  145x 
8. Welke speler wordt topscorer van het toernooi? ……………….…(10 pnt) 

  
 

9. Welk team wordt Wereld kampioen?  ……………….………….(20 pnt) 
   

 
             
Naam: 

         

 

Adres: 
         

 
Woonplaats: 

         
 

Eventueel e-mailadres: 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 

Dinsdag 29 april 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld tussen Mari Verhagen 
en Jos v. Heeswijk. Beide spelers begonnen niet erg sterk aan hun 
librespel. Vooral Jos had beduidend meer beurten nodig dan hij de 
laatste 3 weken gewend was. Ook zijn bandstoten leverde nog wat 

moeite op, waardoor Mari zich terug kon knokken in de wedstrijd. 
Het was toch Jos die als eerste aan zijn driebanders kon beginnen. 
En wat normaal gesproken voor Jos de moeilijkste categorie is liep 
deze keer als een trein en in slechts 5 beurten wist hij zijn 6 
driebanders te scoren. Hierdoor behaalde hij een verdiende 
overwinning op Mari, die bij het driebanden helaas niet tot scoren 
kwam.  
 
In de partij tussen Cor Mooy en Bert v. Uden gingen beide spelers 
uitstekend van start door hun librecaramboles in slechts 4 beurten 

te maken. Ook het bandstoten verliep voor beide spelers erg 
gunstig, waardoor beide spelers zowat gelijktijdig aan hun 
driebanders konden beginnen. Hierin bleek Bert de sterkste; met 3 
caramboles in 3 beurten wist hij verdiend de zege naar zich toe te 
halen. Cor wist helaas bij het driebanden niet te scoren.  
 
Ook de partij tussen Henk Kanters en Bert v. Alebeek verliep erg 
spannend. Helaas bleef Henk tijdens het bandstoten te ver achter. 
Hierdoor kon Bert met een mooie voorsprong aan het driebanden 

beginnen. Maar omdat dit bij Bert ook deze keer niet vlot verliep 
kon Henk zich nog enigszins terug knokken. Genoeg voor de 
overwinning was dit echter niet, omdat ook Henk te veel moeite 
had met zijn driebanders. In 7 beurten wist ook hij niet te scoren.  
 
In de partij tussen Cor Geerts en Bert v.d. Greef stond de 
ongeslagen status van Bert v.d. Greef op het spel. In het libre wist 
Bert al snel een mooie voorsprong op te bouwen, maar hij 
verspeelde deze voorsprong al weer even snel bij het bandstoten. 
Hierdoor begonnen beide spelers gelijktijdig aan hun driebanders. 

En ook hier kon het alle kanten op. Het was echter Cor die als 
eerste zijn 4 driebanders wist te maken. Bert, die nog 1 carambole 
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verwijderd was voor een remise, kon in zijn nabeurt echter de 
hoognodige carambole niet maken, waardoor hij tegen zijn eerste 
nederlaag aanliep.  
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Verhagen 
en Mari Pennings. Ook hier ging het gelijk op, waardoor er een 
spannende wedstrijd ontstond. Ook hier moest het driebanden de 
beslissing geven. Mari Pennings, die nog op zijn eerste punten zit te 
wachten, scoorde na enkele beurten een mooie serie van 2, 
waardoor hij een goed uitzicht kreeg op zijn eerste overwinning. 

Helaas voor hem lukte het niet om de beslissende driebander te 
maken, waardoor Mari Verhagen alsnog met de zege aan de haal 
ging. 
 
Op zaterdag 3 mei werd de jaarlijkse feestavond gehouden bij Jeu 
de Boules club “Wij liggen”. 
Om 17.00 uur was het verzamelen. Na een kopje koffie met gebak 
(bedankt Ans) werd begonnen met de eerste ronde Jeu de Boule. 
Hierna werd volop genoten van de barbecue. Na nog 2 rondes Jeu 

de Boules kon de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt worden. 
Hier bleek dat de dames op deze avond de heren ver wisten te 
overtreffen. Winnares werd Thea v. Alebeek gevolgd door Wil 
Verhagen en Berlien v.d. Greef.  
Al met al een mooie avond waarin de stemming opperbest was, 
mede door de goede zorgen van Hans v.d. Dungen en zijn vrouw 
Maria. Ook hiervoor nog onze hartelijke dank. 
 
Dinsdag 6 mei 
 

Op deze dinsdag werden slechts 3 wedstrijden gespeeld.  
De eerste partij werd gespeeld door Cor Mooy en Mari Verhagen. 
Voor beide spelers begon het librespel niet zoals verwacht. Met 12 
en 11 beurten voor 10 caramboles kun je niet tevreden zijn. 
Gelukkig was vooral Cor bij het bandstoten beter op dreef. Met 5 
caramboles in slechts 2 beurten deed Cor het zeer acceptabel. Mari 
bleef in deze discipline met 7 beurten enigszins achter. Hierdoor 
kon Cor net wat eerder aan zijn driebanders beginnen. Met 3 
caramboles in 9 beurten voldeed Cor ook hier aan zijn gemiddelde. 

Mari scoorde in zijn 5 beurten bij het driebanden helaas niet. 
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In de wedstrijd tussen Leo v. Boxel en Bert v.d. Greef moest 
laatstgenoemde zijn koppositie verdedigen. Leo, die gebrand was 
op een overwinning op de koploper, begon uitstekend en wist zijn 
12 libre caramboles in slechts 2 beurten te verwezenlijken.  
Bij het bandstoten kwam er helaas een keerpunt in zijn spel, 
waardoor Bert aan zijn inhaalrace kon beginnen. Bij het bandstoten 
lukte dat echter nog niet. Beide spelers 
hadden hier 9 beurten nodig. Het 
driebanden bleek hierna voor Leo een 
onoverkomelijke hindernis.  

Na 14 beurten moest Leo zijn eerste 
carambole nog scoren. Bert wist zijn 3 
caramboles in 7 beurten wel te maken 
waardoor hij de koppositie met succes 
verdedigde. 
 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek 
en Bert v. Uden. Het libre en bandstoten ging goed gelijk op met 14 

en 13 beurten. Bij het driebanden bleek Bert v. Alebeek toch net 
wat sterker te zijn dan Bert v Uden, die deze avond vooral bij het 
belangrijke driebanden zijn draai niet kon vinden. Met 5 
driebanders in 9 beurten won Bert v. Alebeek dan ook verdiend. 
Bert bleef met 0 caramboles uit 10 beurten wel erg ver achter. 
 
 
Dinsdag 13 mei 
 
Op deze datum stond er een inhaalwedstrijd op het programma. 

De eerst partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts en 
Henk Kanters. Beide spelers gingen moeizaam van start. Het libre 
kostte beide spelers 9  beurten, wat voor Henk nog niet eens zo 
slecht was. Het bandstoten ging beide spelers redelijk goed af.  
Cor maakte zijn 7 caramboles in 3 beurten terwijl Henk voor zijn  
5 caramboles 5 beurten nodig had. Bij het driebanden ontspon er 
zich een spannende partij die na 14 beurten door Cor werd beslist. 
Henk kon in zijn nabeurt de benodigde 2 driebanders niet gemaakt 
krijgen, al scheelde het maar een haartje of de strijd was in een 

remise geëindigd.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KNS_t3c8IvTDqM&tbnid=vgus6rGCVDT2VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/afbeeldingen/biljart-clipart/&ei=vlhqU6mkMIfPOZvKgPgM&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNFhkg6NQwz8umBUvFrB91bhu48QCw&ust=1399564822361253
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In de tweede partij kwamen Cor Mooy en Bert v.d. Greef tegen 
elkaar aan tafel. Cor ging erg goed van start met een mooie serie 
van 9 bij het libre.  Helaas viel Cor hierna wat stil, wat Bert in de 
gelegenheid bracht om weer naderbij te komen. Bij het bandstoten 
ontliepen beide spelers elkaar niet veel. Hierdoor begonnen beide 
spelers zowat gelijktijdig aan het driebanden. Hierin was Cor deze 
avond duidelijk de sterkste en met 3 caramboles in 3 beurten wist 
hij Bert v.d. Greef zijn tweede nederlaag toe te brengen. 
Bert wist in zijn 4 beurten bij het driebanden helaas niet te scoren.  
 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings 
en Henk Kanters. Mari, die nog steeds op zijn eerste punten zat te 
wachten, begon redelijk aan de wedstrijd. Gelukkig voor Mari was 
wist Henk in zijn 2e partij van de avond niet zijn niveau van zijn 
eerste partij te halen. Met 10 tegen 18 beurten had Mari al snel een 
mooie voorsprong. Ook bij het bandstoten wist Mari deze 
voorsprong nog te vergroten. Hierdoor kon Mari ontspannen aan 
zijn driebanders beginnen. Dat dit niet zijn sterkste punt is bewees 
de 17 beurten die Mari nodig had om zijn 3 driebanders te 

realiseren. Hierdoor kon Henk nog enigszins terugkomen maar 
verder dan 1 driebander kwam hij niet meer. Hierdoor behaalde 
Mari zijn eerste 2 punten in deze competitie en dat is ook een 
felicitatie waard. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 20 mei 
 

Op deze dag werden de volgende wedstrijden gespeeld.  
De eerste partij ging tussen Mari Pennings en Jos  v. Heeswijk. Het 
verloop van de wedstrijd ging mooi tegen elkaar op. Beide spelers 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NSt231NVwETR5M&tbnid=4oeHjIUR9lsXQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://users.telenet.be/netdata2/afbeeldingen/cartoons/&ei=yNJ8U-OXJKbnywPZy4LwBg&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNFp4XL7vsjIcj6pcDbUB-AM6T_LOA&ust=1400775742274188
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gebruikte 9 beurten voor hun libre caramboles en bij het 
bandstoten had Jos 2 beurten meer nodig dan Mari. Hierdoor mocht 
Mari als eerste aan zijn driebanders beginnen. Maar zoals al de 
gehele competitie lukte ook nu niet om al snel een driebander te 
produceren. Jos wist hier goed van te profiteren en had al snel 
enkele driebanders gemaakt. Toch werd het nog spannend omdat 
ook Jos zijn laatste caramboles maar niet wist te maken. Met nog 
voor ieder 1 driebander te maken wist Jos in zijn 19e beurt bij het 
driebanden eindelijk de verlossende driebander te maken. Helaas 
voor Mari dus geen 2e overwinning.  

 
In de volgende partij speelden Leo v. Boxel en Cor Mooy tegen 
elkaar. Het was Cor die het beste van start ging; met 10 
caramboles in 5 beurten deed hij het beduidend beter dan Leo die 
voor zijn 12 caramboles evenzoveel beurten nodig had. Helaas viel 
Cor bij het bandstoten wat stil, waardoor Leo zich weer in de 
wedstrijd kon knokken. Beide spelers gingen nagenoeg gelijk aan 
de slag bij het driebanden, maar hierbij was Leo toch duidelijk de 
meerdere van Cor. Leo maakte zijn 3 caramboles in 9 beurten 

terwijl bij Cor de teller na 8 beurten nog steeds op nul stond.  
 
De wedstrijd tussen Bert v.d. Greef en Bert v. Uden was de 
belangrijkste van de avond. Bij winst was Bert v.d. Greef niet meer 
te achterhalen en zou hij deze competitie winnend afsluiten. Dat er 
spanning op stond was wel te zien; beide spelers speelden niet hun 
beste spel. Maar ook hier begonnen beide spelers gelijktijdig aan 
het driebanden. Al snel scoorde Bert v.d. Greef zijn eerste 
carambole. Bert v Uden daarentegen had bij zijn eerste 2 beurten 
de pech dat een goed gespeelde bal net niet goed genoeg was. Bert 

v. d. Greef putte hier zoveel moed uit dat hij in de 3e beurt de 
resterende 2 carambole mooi wist te maken. In de nastoot kon Bert 
nog 1 carambole maken, maar dat was niet genoeg om Bert van de 
overwinning af te houden.  
Hierdoor is Bert v.d. Greef niet meer te achterhalen en is hij de 
kampioen van deze nacompetitie.  
Namens de gehele club feliciteren wij Bert met dit mooie resultaat. 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters en 
Mari Verhagen. Mari ging uitstekend van start en met mooi spel 

wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Helaas verliep 
het bandstoten voor Mari ook niet vlekkeloos, waardoor Henk toch 
nog terug kon komen. Eenmaal zijn bandstoot caramboles gemaakt 
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hebbend denderde Mari echter door en met 3 driebanders in 3 
beurten wist hij een waardig slot aan een uitstekende partij te 
geven. 
                          
 
Dinsdag 27 mei 
 
Op deze laatste competitieavond werden de volgende wedstrijden 
gespeeld. Als eerste werd gespeeld de partij tussen Cor Mooy en 
Henk Kanters. Zonder echt goed te spelen hielden beide spelers 

elkaar echter wel mooi in evenwicht. Het was Cor die met een 
kleine voorsprong aan zijn driebanders kon beginnen. Henk kon bij 
het driebander echter maar moeilijk tot scoren komen. Dit gaf Cor 
de gelegenheid om in zijn 8e beurt bij het driebanden zijn laatste 
beslissende carambole te maken. Henk wist in zijn nabeurt nog wel 
te scoren maar dat was niet genoeg voor een eventuele remise.  
 
In de partij tussen Jos v Heeswijk en Bert v. Uden ging 
laatstgenoemde wel erg zwak van start. Met 3 caramboles in 8 

beurten liep Bert op dat moment ver achter Jos aan. Gelukkig wist 
Bert zich hierna goed te herstellen waardoor hij als eerste aan het 
bandstoten kon beginnen. Dit verliep voor Bert duidelijk beter en 
na 5 beurten kon hij al aan zijn driebanders beginnen. Jos, die deze 
dag moeite had met bandstoten, liep vanaf dat moment achter de 
feiten aan. Ondanks dat Bert nog enkele mooie kansen onbenut liet 
wist hij in de 8e beurt zij driebanders vol te maken. Jos had toen 
net 1 beurt gehad bij het driebanden en daarbij niet kunnen scoren. 
Hierdoor ging de overwinning naar Bert.  
 

De laatste partij van dit speeljaar werd gespeeld door Cor Geerts 
en Bert v Alebeek. Beide spelers gingen uitstekend van start met 
14 caramboles in 5 beurten voor Cor en maar liefst 17 caramboles 
in 4 beurten voor Bert. Het bandstoten verging beide spelers 
vervolgens niet zo goed af. Met 12 en 11 beurten zakte het niveau 
aanzienlijk. Gelukkig wisten beide spelers zich bij het driebanden 
weer te herstellen waardoor er een spannend slot aan deze partij 
kwam. Met 4 caramboles in 6 beurten wist Cor als eerste zijn 
driebanders vol te maken. Bert, die nog 2 caramboles te gaan had, 

wist in de nabeurt slechts 1 carambole te maken waardoor de 
laatste partij verdiend gewonnen werd door Cor Mooy.  
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Hiermee kwam een einde aan een mooi en spannend biljartjaar.  
Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet en 
sportieve strijd.  

Verder wens ik Adrie v. Liempd beterschap en hoop dat hij in het 
nieuwe seizoen weer van de partij kan zijn.  
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een prettige vakantie en hoop 
iedereen terug te zien in augustus. 
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