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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1 OKTOBER 2010 
 
 
Aanvang vergadering : 20.00 uur. 
Aanwezige leden (volgens presentielijst) : 57. 
 
 
1. Opening vergadering door de voorzitter, Will de Laat. 

Will opent de vergadering met het verzoek aan alle aanwezigen om te gaan staan 
en ter nagedachtenis aan onze overledenen één minuut stilte in acht te nemen. We 
denken hierbij in het bijzonder aan Gerard Bijsterbosch, erelid en oud eerste-elftal 
speler, aan Mari der Kinderen, eveneens oud eerste-elftal speler en tevens nog 
steeds actief in de begeleiding van de jeugd, aan Joke van Kasteren, een bekend 
gezicht binnen onze vereniging. Zij zorgde er onder meer voor dat alles bij Avanti 
er netjes uit zag. Tot slot aan mevrouw van Houtum, moeder van onze oud-
voorzitter Jan van Houtum. 
En natuurlijk aan alle andere overleden personen die dierbaar waren voor onze 
leden. 

 
2. Ingekomen stukken.  
 Voor de vergadering is een twintigtal afmeldingen binnengekomen. 
 Verder is er één ingekomen stuk binnengekomen, te weten een mail van Ben v.d. 

Moosdijk met twee vragen die verder in de rondvraag behandeld worden. 
 
3. Notulen ledenvergadering d.d. 5 september 2009. 
 Deze notulen zijn opgenomen in de Avanti-krant van november 2009. 
 Er zijn verder geen opmerkingen. De Voorzitter bedankt Holke Wierema, de 

toenmalig secretaris, voor zijn goed verzorgde notulen. 
 
4-5. Jaarverslag secretaris en jaarverslag secretaris jeugdafdeling over 

2009/2010. 
Dit verslag is met de uitnodiging voor de vergadering verspreid bij de Avanti-krant 
van september 2010. Aan het verslag is gekoppeld het jaarverslag van de 
Jeugdafdeling. 
Ten aanzien van deze verslagen merkt Jan van Houtum op dat beide verslagen er 
keurig uitzien. De voorzitter bedankt de secretaris en de secretaris van de 
jeugdafdeling voor de goed verzorgde verslagen. 

 
6. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2009/2010. 

Voor een toelichting op dit verslag geeft de voorzitter het woord aan de 
penningmeester, John Kools. 
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John begint vast te stellen dat we als vereniging financieel door een dal zijn 
gegaan, maar dat het momenteel beter gaat. Het is en blijft van belang, met de 
uitgaven strak binnen de begroting te blijven.  
Vervolgens geeft John een toelichting op eerst de uitgaven en vervolgens op de 
inkomsten. Duidelijk wordt dat de inkomsten ten opzichte van de begroting zijn 
achtergebleven, met name bij de posten contributie en kantine-inkomsten.  
Hierover zijn verder geen vragen, de voorzitter dankt de penningmeester voor zijn 
verslag. 

 
7. Verslag kascommissie. 

De kascommissie heeft bestaan uit Jack Brus, Pedro vd Ven, Tiny van Uden. 
Reserve was Tobi Brus. 
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door de voorzitter.  
Hierover zijn geen vragen. De voorzitter dankt de kascommissie voor het vele werk 
dat zij wederom heeft verricht. 
 

8. Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.  
Dit punt staat elk jaar op de agenda, maar daar is dan ook een wettelijke 
verplichting voor.  
Unaniem wordt het bestuur decharge verleend. De voorzitter dankt de vergadering 
voor het gestelde vertrouwen. 

 
9. Begroting 2010/2011. 

Het woord is weer aan de penningmeester, John Kools.  
John geeft een toelichting m.b.t. de verwachte uitgaven en inkomsten. Hij wijst er 
op dat we in de toekomst tot 100% meer moeten gaan afdragen aan de gemeente 
voor huur van de velden. Over een periode van 4 jaar zal de afdracht voor actieve 
jeugdleden worden verhoogd van ruim € 12,-- naar € 25,-- per jaar en voor actieve 
senioren van bijna € 25,-- naar ongeveer € 50,--. Deze verhoging zal de komende 
jaren trapsgewijs worden doorgevoerd. 
 
Vragen die worden gesteld: 
 
Fons Heestermans: is er niet meer te halen bij de vrijwilligersvergoedingen? 
Antwoord: we proberen zeker de laatste jaren strak de hand aan de vergoedingen 
te houden. Het zijn per persoon geen grote bedragen, maar alles bij elkaar loopt 
het wel op.  
Jan v. Houtum : zit ook de vergoeding voor het kantinepersoneel in de 
vrijwilligersvergoeding? 
Antwoord : nee. 
Jan v. Houtum : het bestuur zou precies moeten nagaan wie een vrijwilligers-
vergoeding krijgt en welk bedrag. Het gaat wel om 50% van de contributie. 
Jan v. Houtum : mogelijk zou eens gekeken moeten worden naar de categorieën 
contributie, zijn de verhoudingen wel goed tussen die categorieën? Overigens, 
volgens Jan heeft in de omgeving alleen WEC een lagere contributie. 
Antwoord:  het is terecht dat gesteld wordt dat het vrijwilligersbeleid en de 
vergoedingen bekeken moeten worden. Wel is het zo dat het nu eenmaal moeilijk 
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is om een stap terug te zetten. Het contributiebeleid zal de komende periode nog 
eens bekeken worden. 
Wim v. Kaathoven: wat is de reden dat de kantine zo is achtergebleven? 
Antwoord : er komen gewoon minder mensen, zeker door de week, maar ook in het 
weekend en de slechte winter met veel afgelastingen heeft zeker niet meegewerkt. 
Er is nu een nieuwe kantinecommissie, er wordt gekeken naar de activiteiten in de 
winterperiode. Elke drie maanden wordt de gang van zaken in de kantine 
geëvalueerd.  
Jan v. Houtum : is er geld gereserveerd voor Avanti 80? 
Antwoord :  Ja. 
Will Hoogaars : er is € 3.000 gereserveerd, 80 jaar is geen echt jubileum, is er 
gekeken naar activiteiten die geld opbrengen? 
Antwoord : er is een Commissie Avanti 80, die is hier nadrukkelijk naar aan het 
kijken is. 
 
John Kools leest vervolgens de nieuwe contributiebedragen voor.  
Vragen hierbij: 
Bert v. Uden:  komen de kaderleden hier niet heel goedkoop mee weg? 
Antwoord : die zijn nu inderdaad ontzien, zijn overigens juist mensen die geen 
vrijwilligersvergoeding krijgen. Maar we zullen hier volgend jaar weer naar kijken. 
Ben v.d. Moosdijk:  is het een idee om op zondag de consumpties duurder te 
maken en dat dan te compenseren in de contributie, dan betalen niet-leden 
automatisch meer. € 1,30 voor een consumptie is best weinig. 
Wim v. Kaathoven : wat brengt de verhoging van de contributie op? 
Antwoord :  € 7.000 – 8.000,- er van uitgaande dat er geen opzeggingen komen. 
We zitten met de contributie inderdaad onder Schijndel en iets boven WEC. 

 
10. Benoeming kascommissie. 

Nieuw benoemd worden Frans v. Rozendaal, Fons Heestermans. Pedro v.d. Ven 
blijft, zodat de kascommissie voor volgend jaar uit deze drie personen bestaat. Tobi 
Brus blijft als reserve staan. 

 
11. Mededelingen. 

 Ten aanzien van de gele en rode kaarten blijft het oude beleid gehandhaafd: Bij 
een schorsing voor rood en 4x geel (en vervolgens elke volgende schorsing) 
worden de kosten aan de speler doorbelast. 

 Verder gaan we het nieuwe seizoen gewoon verder met het elftal van de week.  
 Het opruimen van materialen na de training blijft een probleem. Het moet 

iedereen duidelijk zijn dat er op het kunstgrasveld geen losse doelen gebruikt 
mogen worden. Vorige week is er op het kunstgrasveld nog een ongelukje 
gebeurd met een los doel, gelukkig liep het goed af. 
Ook op andere velden moeten doelen aan de kant gezet worden. De gemeente 
kan anders het onderhoud niet goed uitvoeren. De mensen van de gemeente 
gaan zelf echt niets opruimen. 
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 We hebben een mooie website; vraag aan iedereen: gebruik de website ook. 
(N.B. heb je een bericht voor de website, stuur een mail naar 
website.avanti31@gmail.com).  

 Vanuit de KNVB is het verboden te roken in de dug-outs en ook binnen de 
afrastering van de velden (kunstgras!!). 

 Nadere berichten over Avanti 80 komen binnenkort vanuit de commissie Avanti 
80. 

 De prijzen in de kantine worden voorlopig niet verhoogd, wel willen we meer 
activiteiten in de kantine. Als iemand suggesties heeft, kom er mee 

Opmerkingen hierover: 
- Jan v. Boxtel: kan het assortiment (snacks) worden uitgebreid? 
- Pieter Lucius:  is er voor ouderen niet een ‘soos’ te organiseren voor overdag? 
- Holke Wierema : elders heeft men door de week de prijzen verlaagd tot € 1,--. Dat 

zou meer omzet kunnen opleveren? 
-  Lucien v. Lieshout : kunnen we niet meer munten verkopen, mensen zijn geneigd 

die veel sneller uit te geven.  
- Wim v.d. Boogaard:  is het niet mogelijk om het kunstgrasveld sneeuwvrij te 

maken? Is geld mee te verdienen / Kunnen we alerter zijn met het binnenhalen 
van beslissingswedstrijden? 
Antwoord : Naar het assortiment in de kantine zal de kantinecommissie kijken, 
evenals naar de prijzen. Verder hebben de verenigingen (Avanti, Schijndel en 
WEC) en de gemeente van afgelopen winter geleerd; blijft dat de gemeente 
beslist of het veld sneeuwvrij wordt gemaakt. Op beslissingswedstrijden zijn we 
heel alert. Afspraak in 2F is in elk geval dat eventuele beslissingswedstrijden 
binnen de eigen competitie worden gespeeld.  

 
  

De jubilarissen 
 Allereerst worden de aanwezige 25-jarige jubilarissen gehuldigd. Degenen die 

vandaag niet aanwezig konden zijn zullen op een later tijdstip gehuldigd worden. 
 25 jaar lid en de zilveren Avantispeld voor:  

Natasja vd Braak, Frans Schuurbiers, Mari van Dijk en Anton Schellekens.  
Daarbij geldt voor Anton Schellekens dat is vastgesteld dat hij al 33 jaar verzorger 
is bij Avanti en dus ook al 33 jaar lid. Allen krijgen van Will de Laat een bloemetje, 
presentje en de zilveren speld. 

 50 jaar lid zijn: 
 Rien Pennings, Rein van Uden en Bert van Uden.  

Rien Pennings zal op een ander moment zijn onderscheiding ontvangen. Rein en 
Bert zijn toegesproken door Jan van Houtum (in zijn rol als oud-voorzitter en 
zwager van beide jubilarissen). Na het laten passeren van de hoogtepunten uit de 
Avanti-geschiedenis krijgen beiden de gouden speld, bloemen en een presentje. 
Vervolgens is de vergadering gevraagd in te stemmen met de benoeming tot ere-
lid van Bert van Uden. Onder applaus van de vergadering is vervolgens zo 
besloten. 
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12. Bestuursverkiezingen. 

Theo Schuurmans en Lucien van Lieshout zijn benoemd tot leden van het 
stembureau.  
Aftredend zijn Will de Laat, Ben v.d. Mosselaer en Kees Portegijs. Allen stellen zich 
herkiesbaar, voor een nieuwe periode van 3 jaar. Voor Will geldt dat hij zich niet 
meer kandidaat stelt als voorzitter.  
Ton Zandbergen heeft tussentijds het secretariaat overgenomen en is nu 
verkiesbaar in de functie van secretaris voor een termijn van 2 jaar. 
Bert v.d. Moosdijk is tussentijds aangetreden als bestuurslid en is nu verkiesbaar 
voor een termijn van 2 jaar. 
Jack Brus heeft zich op voordracht van het bestuur kandidaat gesteld als voorzitter 
en is in die functie verkiesbaar voor een periode van 3 jaar.  
Aantal uitgebrachte stembiljetten:  59 (blijkbaar hebben er twee mensen gestemd 
die de presentielijst niet hebben getekend) 
Jack Brus:   58 geldige stemmen  gekozen als voorzitter. 
Ton Zandbergen:   58 geldige stemmen  gekozen als secretaris. 
Will de Laat:   56 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid. 
Ben v.d. Mosselaer:   52 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid. 
Kees Portegijs:  44 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid  
Bert v.d. Moosdijk: 55 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid. 
 
Hierna neemt Jack Brus plaats achter de bestuurstafel. 

 
 
13. Rondvraag. 

Vooraf zijn schriftelijk 2 vragen binnengekomen, beide van Ben v.d. Moosdijk. De 
eerste vraag gaat over de noodzaak om vragen voor de rondvraag vooraf 
schriftelijk in te dienen en de reden daarvoor. 
Antwoord: het gaat hier om vragen die, om ze correct te kunnen beantwoorden, 
enige voorbereiding vergen van het bestuur. Het blijft altijd mogelijk om staande de 
vergadering in de rondvraag een vraag te stellen, alleen kan het dan voorkomen 
dat het bestuur niet direct (volledig) kan antwoorden. In de uitnodiging voor de 
vergadering was dit wat te strak geformuleerd. 
De tweede vraag van Ben v.d. Moosdijk gaat over het al dan niet verstrekken van 
een lening door het bestuur aan Joeri v.d. Heurck. Vraag van Ben is hierbij of het 
inderdaad is gebeurd, of het geld is terugbetaald en of dit wel had gemogen. 
Antwoord:  er is inderdaad aan Joeri een bedrag geleend/voorgeschoten. Dat geld 
is terugbetaald voor Joeri overschrijving kreeg naar OJC. Het bestuur benadrukt 
dat alles schriftelijk was vastgelegd. Verder is het bestuur het met Ben eens dat dit 
eens en nooit weer moet zijn.  

 
Will de Laat neemt vervolgens het woord en roept Jan van Houtum naar voren.  
Via de bestuurskamer komt vervolgens eerst de familie van Jan binnen en vervolgens 
loco-burgemeester Bart Claassen en een afvaardiging van het Oranjecomité. Jan van 
Houtum ontvangt vervolgens een Koninklijke onderscheiding (lid in de orde van Oranje 
Nassau).  
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Door deze happening is het helaas niet mogelijk geweest de rondvraag geheel af te 
maken. Na afloop van de vergadering zijn nog 2 vragen binnengekomen, beide van 
Gerrie Russens: 
1. Kan er voor worden gezorgd dat er aparte wedstrijdballen komen voor de senioren 

en oudere jeugd? Nu worden er regelmatig wedstrijden gespeeld met afgetrapte 
trainingsballen. 

2. Waar zijn de originele cornervlaggen van het kunstgrasveld? De vlaggen die daar nu 
staan vallen om. 

Antwoord: 
1. In overleg met de terreinmeester zijn er ballen apart gelegd voor de wedstrijden. Met 

deze ballen zal niet worden getraind. 
2. De vlaggen zijn inmiddels terecht. Ze zijn na afloop van de vorige competitie in de 

oude kassa’ opgeborgen. Dit was bij de terreinmeesters niet bekend. De vlaggen zijn 
inmiddels teruggeplaatst. 

 
Na de huldiging van Jan van Houtum heeft Jack Brus de aftredende voorzitter Will de 
Laat bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. Will en Tiny ontvingen bloemen en 
een cadeaubon. 
 
Vervolgens is de vergadering officieel gesloten. De aanwezigen konden vervolgens Jan 
v. Houtum feliciteren en vervolgens de jubilarissen en de gekozen en herkozen 
bestuursleden. 
 
Onder het genot van een drankje en een hapje is de avond vervolgens nog even 
voortgezet. 
 
 
 
De secretaris, 
Ton Zandbergen 
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JUBILEUM 
 
 
 
Onderstaand nog een paar foto’s die gemaakt zijn bij de uitreiking van de zilveren 
Avanti-speld (25 jaar lid) aan Bart v.d. Sangen.  
Bart kon niet bij de jaarvergadering zijn en is door Ben v.d. Mosselaer voorafgaand aan 
een recente wedstrijd van Avanti 3 alsnog gehuldigd. 
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl    

                                                                     
                                

                                                             

 

 
 

 

28 december 2010 
 
 
 

                  Het thema van dit jaar is : 
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Inschrijving is mogelijk voor groepen tot maximaal 6 personen. 
 

Het gaat weer een leuke en gezellige tocht worden, dus houd deze datum alvast vrij ! 
 

Supportersvereniging 
S.V. Avanti ‘31 

 
 

    
                                                                            
 
Supportersvereniging       
S.V. Avanti ‘31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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 Club van 100 

 
 

 
 
De Club van 100 is jaren geleden in het leven geroepen om diverse (neven-) activiteiten 
binnen Avanti financieel te ondersteunen. 
 
Deze activiteiten zijn o.a.:  
 

- Winteractiviteiten voor de jeugd 
- Bijdragen Sinterklaasfeest en Carnaval 
- Vossenjacht 
- Kampen en uitstapjes voor de jeugd 
- Elftal van de week 
- Financiële bijdrage bij kampioenschappen 
- Kienen voor de Avanti-dames tussen oud en nieuw  
- Bijdrage jeugdkaderweekend 
- Overige zaken, waarbij het vooral belangrijk is om personen en/of elftallen een 

schouderklopje te geven 
 
Vele sponsors maken dit mogelijk. Wilt u ook op deze manier s.v. Avanti '31  
en haar leden ondersteunen, meldt u dan nu aan.   
 
Al vanaf € 50,= per jaar hoort u erbij ! 
 
De volgende sponsors gingen u al voor : 
 
Club Yo - Yum    Gebrs van Aarle B.V.   Noud Bouwmans    
Behang- en Schildersbedrijf Bouwmans    Herbert van den Broek Timmerwerken    
Henk Broks   Henk Brus Autorijschool   Hoveniersbedrijf John Broks 
Tobi Brus    Schildersbedrijf Ad van Doornik    B v D Glas en Schilderwerken 
Jo van der Eerden Zonwering   Fa. Ekavorst   Houthandel van Engeland de Groot  
Gall & Gall   Christian Gevers   Timmerwerken Paul van Gorkum   Drankenhandel Ad 
de Graaf   H & L Timmerwerken   Geert Habraken   Hans van Roij en Hans 
Groenendaal   Hans van Heeswijk   Astrid van Heeswijk  Sander van Helvoirt 
Timmerwerken   Grand Café De Hopbel   Houtindustrie Schijndel  B.V.  Jan van 
Houtum   Imtech   Gerry de Jong   Snackbar Jopie   J.P.R. Automaten  Wim van 
Kaathoven / Velka    Stapperij De Kaf  Taxibedrijf van Kampen  Kappen 
Aannemingsbedrijf  A.J.M.J. (Kastelijn)    Jan van Kasteren    Kepo Vastgoed    Wil 
de Laat  Lastech Groen & Daal   Ad van Lieshout   Paul Ligtenberg  Peter Ligtenberg  
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Majorca Bar    Ad Mathijsen    Rein Mathijssen    Mw. An van de Meerakker   MeEsch 
Lijmbouw   Music Store    Geert van den Oetelaar    Riet en Emiel   Gijs en Lenie 
Russens   Haico van Schaijk   Johan Schellekens   Schepens Vastgoed B.V.   St. 
Servattumus     Jos en Mariet Smits    Smits en Lammers    Spar Jan Heeren    Jan 
Hellings / Attent Support en Co   Garage Stef Spierings    De Sporthal     Ad Sterks    
Van Tartwijk Veehandel     Tausch Expo   Thermo Noord Veghel   Toon’s Partyservice   
Triangel Bar   Toon van Uden Caravantechniek   Rein van Uden Reclameatelier  
Theo van Veghel Management    Van de Ven Loodgieterswerken   Robbert van de 
Ven   Handelsonderneming Theo Venrooij   Henk en Christa Verhoeven    Autobedrijf 
Wil Vermeer   Olympa Systeembouw     Twan Vissers    Toon Voets   “Het Verloren 
Talent”   Vishandel Vorstenbosch    Houthandel van Wanrooij    Sjef Weber    Jan van 
Weert 
1e elftal Avanti    2e elftal Avanti    3e elftal Avanti   4e elftal Avanti    5e elftal Avanti  
6e elftal Avanti    7e elftal Avanti     8e elftal Avanti    9e elftal Avanti   10e elftal 
Avanti Zaterdagveteranen    Dames  1  
Supportersclub Avanti    Van Doornik Afbouw   Uitzendburo Otter-Westelaken     
B.A.S. Bedrijfsauto's   Lasbedrijf Van Zoggel    Mago Elektro / Jos Goijaarts     
Van Thiel Installatiebedrijf   Mijnkantoorartikelen.nl     't Kroontje     
Van Tartwijk Bouwbedrijven   Brinvest B.V.   Dak en Loodgietersservice Flip van Dijk   
De Binderij     Passion Bloem & Cadeau    Kapsalon Koppig    Bouwbedrijf van 
Kampen    Homeflex Interieurs   Broer Manders   Rabobank Schijndel   Van Kasteren 
Schijndel B.V. 
 
 
Heeft u ook interesse om lid te worden van de Club van 100 ?  
 
Neem gerust contact op met één van onderstaande commissieleden. 
 
 
 
Gerard van Houtum, Noud Bouwmans, Adje van Kampen,  
Jan van Kasteren en Ad Vorstenbosch 
 
 
 
 
 
 
 

Club van 100 
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    Club van 100 

 
    
              Ook dit jaar organiseert de Club van 100 weer de traditionele 

 

KIENAVOND 
 
Deze kienavond wordt georganiseerd voor  ALLE  dames van Avanti : 
De damesleden, moeders, echtgenotes en vriendinnen van leden, bestuursleden,  
leden van de Club van 100, supporters, enzovoort. 
Kortom, voor alle dames die op enigerlei wijze iets te maken hebben met Avanti. 
Ook dit jaar zal deze kienavond weer gehouden worden tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
en wel op 

    Maandag 27 december 2010 

 
De avond wordt gehouden in de kantine van Avanti,  aanvang 20.00 uur.  
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, want  VOL=VOL !! 
 
Voor het luttele bedrag van vijf euro wordt je de hele avond voorzien van een hapje en 
een drankje én maak je kans om met één van de talloze, leuke prijzen naar huis te 
gaan.   
 
Dus dames, houd deze avond vrij. Wij hopen op een grote opkomst !                                      
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 
Thema van de maand november: 
 
Als je aanvalt, moet je verdedigend goed staan!!! 
 
 
 
Kerstzaalvoetbaltoernooi Avanti / WEC / Schijndel 
 
Op woensdag 5 januari 2011 wordt het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi 
georganiseerd voor alle E- en D-pupillen. Meer informatie volgt via de begeleiding 
van het team. 
 
 
 
Sinterklaasactiviteiten 
 
Komende weken staat weer in het teken van het bezoek van Sinterklaas… 
Hiervoor zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 
 

- Donderdag 25 november 2010: Bingoavond D-pupillen 
- Vrijdag 26 november 2010:  Surpriseavond E-pupillen 
- Zaterdag 27 november 2010  brengt Sinterklaas een bezoek aan de 

     kantine van Avanti voor alle F-pupillen!  
 
Meer informatie volgt via de begeleiding van het team en onze website! 
 
 
 
KNVB-bekertoernooi 
 
Zaterdag 30 oktober zijn Avanti F1 en Avanti E1 weer een ronde verder gekomen 
in het KNVB-bekertoernooi.  
Een knappe prestatie!!  Spelers en begeleiding, van harte gefeliciteerd en veel 
succes in de volgende ronde! 
 
 
 
Jeugdkaderweekend 
 
Na een 1e inventarisatie hebben we weer voldoende aanmeldingen om in januari met 
het gehele jeugdkader een weekend op ‘kamp’ te gaan… 
De voorbereidingen zijn reeds gestart en degenen die zich hebben aangemeld 
ontvangen binnenkort een brief met aanvullende informatie. 
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Data thuistoernooien 
 
De data voor de thuistoernooien bij de jeugdafdeling zijn gepland: 
 

- E- en F-pupillentoernooi op zaterdag 14 mei 2010. 
- Lager A- en B-toernooi op vrijdagavond 20 mei 2010. 
- D-toernooi op zaterdag 21 mei 2010. 
- Duke’s Trophy op zaterdag 28 en zondag 29 mei 2010. 

 
 
 
Vervoer uitwedstrijden 
 
Bij deze het verzoek aan alle ouders, verzorgers & begeleiding teams om op de 
opstelling te kijken of u bent ingedeeld om te rijden bij een uitwedstrijd van uw 
zoon/dochter. Tevens worden per team vervoerslijsten uitgereikt. 
 
 
 
Spelerspassen 
 
Dit seizoen moeten de eerste spelerspassen alweer worden vervangen (dit i.v.m. 
geldigheidsduur van 5 jaar). Binnenkort zal dus ook een groot aantal spelers/ 
speelsters van onze jeugdafdeling een verzoek ontvangen voor het aanleveren van 
een nieuwe pasfoto + begeleidend formulier. 
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NIEUWE SPONSOR VOOR AVANTI D3 
 
 
D3 van Avanti’31 heeft sinds dit seizoen een nieuwe sponsor.  
Eric van Boxtel van E. van Boxtel auto’s aan de Boschweg 153 in Schijndel heeft het 
elftal voorzien van fraaie nieuwe shirts.  
 
Op de foto het team van de D3 met Eric en Nancy van Boxtel.  
 
Het spreekt vanzelf dat spelers, speelsters, leiding en bestuur van Avanti Eric van 
Boxtel hartelijk danken voor zijn ondersteuning. 
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NIEUWE SPONSOR VOOR AVANTI 4 
 
 
Ook Avanti 4 heeft met ingang van dit seizoen een nieuwe sponsor.  
Theo Brullemans van Rijschool Brullemans uit St  Michielsgestel heeft Avanti 4 in 
nieuwe tenues gestoken.  
 
Op de foto het elftal van Avanti met sponsor Theo Brullemans. 
 
Vanzelfsprekend zijn spelers, begeleiding van Avanti 4 en het bestuur Theo 
Brullemans bijzonder erkentelijk voor deze sportieve ondersteuning. 
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WEERBARSTIG 
 
De voetbalwereld kraakt aan alle kanten. 
Clubs steken diep in de schulden, ondanks de volle tribunes. Het lijkt nog een 
kwestie van tijd voordat er echte slachtoffers gaan vallen en clubs na een lange, rijke 
clubhistorie failliet gaan en voorgoed verdwijnen. 
Zelfs grote, roemrijke clubs als Real Madrid en Barcelona, verwend met 
internationale successen, staan vet in het krijt. Real Madrid heeft een schuldenlast 
van ruim 300 miljoen euro, Barcelona zelfs 500 miljoen euro.  
Maar ook in ons land kunnen ze er wat van. Het eens zo roemruchte Feyenoord 
staat voor 21 miljoen in de min. De club kan zich al jaren geen overbodige luxe meer 
permitteren. Concurrent Ajax sloot het afgelopen seizoen af met een schuld van  
25 miljoen euro. Alsof het niks is. 
 
In deze tijd doen veel clubs alsof het allemaal de schuld is van de financiële crisis. 
Maar dat is wat al te kort door de bocht. Heel veel van de huidige problemen zijn 
ontstaan omdat gerenommeerde clubbestuurders in het verleden meer geld hebben 
uitgegeven, dan ze hebben verdiend. Iedere willekeurige boer in het oosten van 
Groningen kan je haarfijn uitleggen waarom dat niet verstandig is. Wie een euro wil 
uitgeven zal eerst een euro moeten verdienen, makkelijk zat . 
Bovendien is er in de afgelopen decennia een cultuur ontstaan, waarbij clubs zich 
van succes wilden verzekeren door de beste en duurste spelers aan te trekken. Want 
wie op papier de beste spelers heeft, heeft de meeste kans op succes.  
 
Probleem is echter dat voetbal niet op papier, maar op een heus grasveld wordt 
gespeeld, en dat de realiteit altijd weerbarstiger is dan de theorie. En van alle clubs, 
die miljoenen in de aankoop van spelers investeren, kan er aan het einde van de rit 
maar één winnaar zijn. Verliezen hoort net zo bij sport als winnen. 
Zonder verliezers kan er geen winnaar zijn. Maar toch wil niemand verliezen, en 
zodoende blijven ze maar kopen en betalen, zelfs als dat geld er niet is. 
 
En aldus wankelt de voetbalwereld verder. Nog steeds worden er exorbitante 
salarissen aan spelers betaald, die in geen enkele maatschappelijke verhouding 
meer staan.                                             
En het meest tragische van allemaal is, dat de clubs decennialang hun eigen 
jeugdopleidingen hebben verwaarloosd. Want waarom zou je jarenlang en moeizaam 
jonge spelers kweken, als je op ieder willekeurig moment een speler kan kopen die je 
op dat moment nodig hebt.  
Hadden al die clubs met hun miljoenenschulden hun geld juist maar gestoken in de 
jeugdopleidingen. Dan waren al die schulden tenminste nog ergens goed voor 
geweest! 
 
penningmeester 
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Voor deze uitgave van Sportret zijn we bij een man geweest die inmiddels weer terug 
is van een blessure en weer vaste kracht is in het eerste elftal van onze vereniging. 
We hebben een leuk gesprek gehad met 
 
 
 

        ROY VAN DELFT 
 
 
Roy is 27 jaar en heeft verkering met Priscilla. Van beroep is Roy installatiemonteur. 
Hij heeft een oudere broer, Pascal, die 30 jaar oud is. Pascal voetbalt in een lager 
elftal van Avanti.  Zijn vader Gerard heeft  1 keer reserve gestaan bij het 2e van 
Schijndel en was derhalve geen hoogvlieger volgens Roy. Gerard heeft wel  jaren 
gevoetbald bij het “wild” voetbal bij de Woonwinkel. 
Roy is op den Boschweg geboren en vanzelfsprekend gaf hij zich op bij Avanti. 
“Ik was 5 jaar toen mijn ouders mij aanmeldden. Ik mocht toen alleen maar trainen. 
Mijn leeftijdsgenoten waren Remy Klotz, Robbie van de Burgt en Manon van de 
Bogaard. Ik moet zeggen dat het een goede lichting was. Vanaf de E1 heb ik ook 
altijd in de standaardelftallen gestaan, waarbij ik met C1 en A1 ook kampioen ben 
geworden”. 
Dat Roy talent had bleek wel toen hij gescout werd door een BVO. 
“Toen ik 12 jaar was heb ik stage gelopen bij PSV. Dat was een mooie ervaring voor 
mij. Robert Verbeek was toen trainer. Bakal Opham speelde toen bij mij in het team. 
Ik trainde in die tijd op maandag tweemaal per dag: 1 maal op school en 1 maal op 
de club. Ik werd dan gehaald en gebracht. Wilco van der Sangen was dat jaar ook bij 
PSV en we hebben samen veel opgetrokken. In verband met het Bosman-arrest 
moesten er na dat jaar 80 jongens weg bij PSV. Hierna kon ik naar RKC en Den 
Bosch. Ik heb dat niet gedaan omdat ik toch liever met mijn vrienden voetbalde. Later 
heb ik nog in een selectie van de Meierij  gevoetbald en heb ik samen met Koen van 
der Laak gevoetbald“. 
Op onze vraag wat voor een voetballer Roy is en met welke kwaliteiten, gaf hij een 
duidelijk antwoord.  
“Ik ben een snelle voorhoedespeler en ik heb een goede wedstrijdmentaliteit. Ik wil 
altijd winnen.” 
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Nadat hij de overstap had gemaakt van de junioren naar de senioren, kwam Roy in 
de selectie terecht. 
“Ik kwam meteen in het 1e, waar Haico Heesakkers en Bart van der Sangen 
voetbalden. Trainer was toen Ben Hoek. Ik vond het wel een grote overgang, toen ik 
als broekie in het eerste kwam. Wij voetbalden in de 4e klasse en het was meer 
fysiek voetbal dan technisch. Daarna zijn we twee keer kampioen geworden, 
waardoor we in de 2e klasse terecht kwamen en dat was wel een verademing. Zeker 
voor een voorhoedespeler zoals ik.” 
 
In het seizoen 2004-2005 werd Roy onder leiding van Tiny Verhoeven kampioen.  
Het spel van Roy bleef niet onopgemerkt. Onze zustervereniging Schijndel 
informeerde bij Roy of hij interesse had om bij Schijndel te komen voetballen. 
“Ik ben toen inderdaad benaderd door Schijndel en ben daar gaan voetballen. Ik heb 
daar eigenlijk geen commentaar op gehad van Avanti-leden. Ik begreep dat dit 
vroeger wel gevoeliger lag. Ik heb daar steeds tegen het 1e elftal aan “gezeten”.  
Ik had de pech dat ik ook nog aan een liesblessure werd geopereerd. Het was wel 
een hoger niveau en Schijndel werd dat jaar kampioen. Er speelden drie jongens uit 
Schijndel en de rest kwam van buiten Schijndel. Die spelers pakten na afloop van 
een wedstrijd een ijsthee en vertrokken dan. Ze hadden geen enkele binding met 
Schijndel. Ik mocht na dat seizoen wel blijven, maar ben toch weer teruggegaan naar 
Avanti. Ik had daar mijn vrienden en gezelligheid betekende voor mij  toch ook wel 
iets. Bij Avanti worden wel premies betaald, maar dat zijn geen grote bedragen en 
voor sommige jongens net genoeg om toch niet naar een andere club te gaan.” 
 
Buiten het veldvoetbal voetbalde Roy ook in de zaal. 
“Ik heb jaren bij ROMA in de zaal gevoetbald. Met Robbie van de Burgt, Haico 
Heesakkers en Rick van Lier hadden we een goed elftal. Het zaalvoetbal heeft wel 
veel aan populariteit ingeboet. Ik moest vaak heel laat voetballen en daarom heb ik 
besloten om met het zaalvoetbal te stoppen.” 
 
Roy heeft verschillende trainers gehad, maar twee zijn wat hem betreft toch degenen 
geweest waar hij veel van geleerd heeft. 
“Tiny Verhoeven en John van Nielen zijn twee goede trainers. Met name bij John kun 
je wel zien dat hij op niveau heeft gevoetbald.” 
 
Als hobby’s heeft Roy kaarten (pokeren), computeren en vissen. 
De goede eigenschappen van Roy zijn volgens hem dat hij eerlijk is en sociaal. Hij 
staat voor iedereen klaar. 
Zijn slechte eigenschap is dat hij wel eens laks en slordig is. 
 
Hierna stelden we Roy nog wat vragen: 
 
Waar erger je je aan:    Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in 
Nederland       Ziektekosten omlaag  
 
Welke actualiteit grijpt je op het 
moment aan.      Kabinetsformatie 
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Naar welke internetsite surf je vaak  Voetbalzone 
 
Beste trainer      Wally Janssen 
 
Stad       Barcelona 
 
Jeugdidool      Romario 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Bij Schijndel gaan voetballen 
 
Makkelijkste beslissing ooit   Teruggaan naar Avanti 
 
Onderschatte voetballer    Theo Janssen 
 
Overschatte voetballer    Royston Drenthe 
 
Hoogtepunt      Bij PSV gevoetbald 
 
Dieptepunt      Ziekte van mijn moeder 
 
Politieke voorkeur     P.V.V. 
 
Tijdschriften      V.I.  en de Panorama 
 
Televisie      Prison Break 
 
Beste film      Brave Hart 
 
Eten       Biefstuk 
 
Drank       Pilske 
 
Acteur/actrice     Mell Gibson/ Angelina Jolie 
 
Vakantie      Thailand 
 
Met wie zou je graag een avondje 
gaan stappen     Theo Maassen 
 
Welke sporten naast voetbal  vind  Wielrennen en tennis zijn leuk 
je interessant en welke niet   en autosport totaal niet 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie    PSV en Berg  
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  Johan Derksen 
 
Roy, bedankt voor je tijd en dit seizoen veel succes met het eerste elftal van Avanti ! 

 
Noud Bouwmans en Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN DECEMBER 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
 
 
01 dec. Rien de Laat 
  Maikel v. Weert 
02 dec. Henny de Jong 
03 dec. Mark der Kinderen 
05 dec. Van Uden 
  Harold Vervoort 

Emiel v. Heesch 
Pleun Hellings 

06 dec. Ad Sterks 
Rens Boersma 
Tim Schevers 

07 dec. Mari Venrooy 
Thomas Degreef 
Roland Blommers 
Penny v.d. Langenberg 

08 dec. Roy de Groot 
Anika v. Gaal 

09 dec. Don Voets 
Luke Veroude 
Jesse v. Loon 
Kim v. Houtum 
Rowan Schellekens 

10 dec. Rein v. Uden 
Bjorn Boersma 
Ennya v.d. Langenberg 

12 dec. Sjef Beekmans 
Kevin Bax 
Richard v. Loosbroek 

13 dec. Hans v. Roosmalen 

Marco Hoogerbrug 
15 dec.  Geert v.d. Oetelaar 
16 dec. Jeroen Witte 
18 dec. Bert v.d. Moosdijk 

Erwin v.d. Bergh 
19 dec. Lex Smits 
20 dec. Ruud Cromsigt 

Paul v. Osch 
21 dec. Jelmer Broks 

Sander v. Bergen 
Harm v.d. Boogaard 
Niels v. Houtum 
Vera v. Dijk 
Dennis v. Dun 

22 dec. Thomas Steenbakkers 
Dick Engels 
Michael Schelle 
Chris Steenbakkers 

23 dec. Jan Verhoeven 
Mark Pijnenborg 

25 dec. John v. Nielen 
Joop Sporken 

27 dec. Marcel Wouters 
Maickel Manders 

30 dec. Marco Rijkers 
Harold v.d. Broek 
Sam v.d. Oetelaar 
Stan v.d. Hurk 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Koen van Engeland 
      
Leeftijd     18 jaar      
 
Woonplaats     Schijndel      
 
In het dagelijks leven     Werken bij Van Doornik afbouw  
      
Elftal      A1 Trainer E5      
 
Positie      Verdediger/ aanvallende middenvelder  
     
Hoe lang voetbal je al?   13 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan  Een scheidsrechter die tegen me fluit.  
 
Zou graag willen voetballen met  Wesley Sneijder    
Waarom:     Je kunt de bal altijd kwijt bij hem.    
        
Waar zou meer aandacht aan besteed   
moeten worden bij Avanti’31 ?  Hesjes van het trainen.    
     
Andere hobby’s?     Darten? 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Niks op aan te merken.   
        
Maak me wakker voor   Yolanthe van Kasbergen  
 
Nooit meer     Lessen met de auto. 
 
Met een miljoen ga ik    Mooi huis en auto kopen. 
    
Toekomstplannen    Trainer van een eredivisie team worden. 
     . 
Hoe ver ga je komen met je team  Middenmoot  
       
Heb je een vraag aan degene die van jou de   
balpen krijgt ?     Wanneer is ons teamfeest????? 
       
Aan wie speel jij de balpen door?  Pieter Franssen  
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NIEUWE LEDEN 
 
 

FLCG71R  Twan Burg    02-04-1990 

BXWF33S  Dennis v.d. Heijden   24-02-1982 

NQSH865  Viggo Murk    22-08-2002 

NQTC66F  Rien Veroude  leider  10-02-1963 

NQXP00M  Jordy v.d. Hove   18-08-2001 

GBLC474  Gijs Schellekens   01-11-1996 

BYVN183  Peter Verhoeven leider  18-03-1984  

NFBH944  Ana Pina    31-08-1996 

NRGG471  Anouk Ravestein   04-02-2000 

NRGG43E  Tyrell Kuipers    04-11-1994 

BXVX90Y  Rein Mathijsen steunend lid 12-09-1959 

NRKY609  Stijn Koopman   18-04-1997 

NRRM54N  Paul Ligtenberg leider  08-09-1985 

NRSV24W  Kevin v.d. Aa    08-03-1991 

NSDJ32F  Karin v.d. Wijdeven   16-03-1981 

NRPL95H  Peter Sanders  leider  04-08-1960   

 

 

 

GESTOPTE LEDEN 
 
 

GBJX912  Koen v. Houtum   13-05-1995 
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BEDANKT 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij bedank ik het bestuur van Avanti, de supportersclub en andere Avanti-leden 
voor de belangstelling tijdens mijn ziekte. 
 
 
 
Sjef van Uden 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 
 
 

Wu zitte in dun hoek waor de klappe valle Tinus. 
Ut begint tog wa benaut te worre. Gu kunt wel denke, wu voetballen ie slegt en da is 
wel waor, mar doar haole wu gin punte. Wu misse unne afmaaker. 
Zun wu iets aanders moete gaon speule, Klaas? 
Ik weet ut nie, Tinus, ik ben du treener nie en die zal dur ok gin raot mi wete. 
Dur zal tog iets moete gebeure, aanders zie ik ut somber in. 
Ik hep tog nog veul vertrouwe in onze ploeg, zu hoale de puntjes zeker nog wel. 
Ut zu tog jammer zen da wei durut gaon. 
Ut tiem moet waardig afskeit nemen van Jon, da verdient hei zeker na vier jaor. 
 
Hedde gei al nei name geheurt van treeners die wulle komme, Klaas? 
Es gu al beiteits berigt da Jon weg gi bei Avantie, dan komme dur zeer zeker 
solliesietante. De treener van Gessel, van Skeindel of dun dieje van Nulant wulle 
allemoal van klup veraandere.  
Dees is un mooi karweike vur onze neije vurzitter. 
 
Ik daagt Tinus da Avantie nie veul gelt ha, es ik ut verslag lees van onze ouwe 
penningmister dan moete wu nog goet bei kas zitte. 
Ik ben daor wel blei mi, dan kunde miskien unne ervaren treener hoale. 
 
Hedde gei ok nog naor ut betaolt voetbal gekeke, Klaas? 
Natuurluk.  
Ut is droevig gestelt mi onze skeidsregters. Zu kunne zu beter ut Afrika hoale, die 
hebbe un goeij kondietsie en ok nog vurstant van voetballe en onze skeidsregters 
daor naor toe sture! 
 
 
       Klaas en Tinus 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF … 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 19 oktober. 
 
Op deze dinsdag werden 4 wedstrijden gespeeld en in alle 4 partijen werd de bonus 
behaald. 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Bert v. Uden 
(42). Leo, die in deze competitie nog niet tot zijn beste spel heeft kunnen komen, 
begon ook in deze wedstrijd niet goed. Ook Bert ging echter slecht van start 
waardoor de spanning wel in de partij bleef. Het was Bert die als eerste een mooie 
serie wist neer te zetten en daarmee een beslissende voorsprong kon nemen. Leo 
die aan het einde van de partij geen caramboles meer wist te maken moest toezien 
hoe Bert in de 18e beurt de wedstrijd besliste. Leo bleef steken op 25 caramboles en 
een gemiddelde van 1.39, Bert kwam uit op 2.33. 
 
De volgende partij ging tussen Adrie v. Liempd (40) en Jo v. Uden (34). Adrie, die in 
de afgelopen weken liet zien dat de vorm weer aan het terugkeren is, was ook in 
deze wedstrijd de bovenliggende partij. Met goed spel wist Adrie al snel een 
voorsprong te nemen en deze geleidelijk aan steeds verder uit te bouwen. In slechts 
15 beurten wist Adrie de partij naar zich toe te trekken. Hij kwam daarmee uit op een 
mooi gemiddelde van 2.66. Jo, die niet verder kwam dan 23 caramboles, scoorde 
toch nog 1.53. 
 
De partij tussen Henk Kanters (26) en Cor Geerts (40) werd er een met twee 
gezichten. Beide spelers begonnen erg slecht aan de wedstrijd. In de eerste 6 
beurten werd door beide spelers slechts 1 carambole geproduceerd. Hierna nam Cor 
echter het heft in handen en liep in snel tempo weg van zijn tegenstander. Met 
regelmatige scores wist hij zijn slechte start snel goed te maken. Ook Henk ging wat 
beter spelen, waardoor er een enerverende partij ontstond. In de slotfase was het 
toch Cor die het meest aanspraak kon maken op de overwinning. Met enkele mooie 
series wist hij zelfs nog de bonus te veroveren. Hij deed dat in 19 caramboles en 
kwam uit op een gemiddelde van 2.10. Henk behaalde met 16 caramboles een 
gemiddelde van 0.84. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Cor Mooy 
(28). Jos, die de laatste weken goed in vorm was, bleef in deze partij echter ver van 
die vorm verwijderd. Na een slecht begin leek het na enkele beurten wat beter te 
gaan maar het wilde deze avond niet lukken. Cor speelde zoals we gewend zijn; 
rustig zijn caramboles makend wist hij de partij naar zich toe te trekken. Cor 
gebruikte voor zijn 28 caramboles 18 beurten en behaalde daarmee ook 2 
bonuspunten en een gemiddelde van 1.56. Jos die niet verder kwam dan 43 
caramboles verloor belangrijke punten voor de stand van de competitie. Hij kwam uit 
op een gemiddelde van 2.38.  
 
Dinsdag 26 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (40) en Cor 
Geerts (40). Na een aardig begin van beide spelers volgde er een periode waarin erg 
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matig gescoord werd. Zowel Adrie als Cor hadden moeite om tot een aanvaardbaar 
niveau te komen. Het was uiteindelijk Cor die als eerste uit het dal wist te klimmen en 
met 20 caramboles in 3 beurten een allesbeslissende voorsprong opbouwde. De 
partij duurde toch 25 beurten en werd gewonnen door Cor met een gemiddelde van 
1.60. Adrie die niet verder kwam dan 35 caramboles behaalde 1.44 gemiddeld.  
 
De partij tussen Leo v. Boxel (36) en Jo v.Uden (34) was van een heel ander kaliber. 
Vooral Leo wist in deze wedstrijd zijn beste spel te benaderen en liet Jo dan ook 
volledig kansloos. Met regelmatig spel en weinig poedels wist Leo de partij naar zich 
toe te trekken. In slechts 14 beurten speelde hij zijn 36 caramboles vol en behaalde 
daarmee een mooi gemiddelde van 2.57. Jo moest hierop het antwoord schuldig 
blijven en kwam niet verder dan 20 caramboles en een gemiddelde van 1.43. 
 
De volgende wedstrijd werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Bert v. Uden (42). 
In deze partij hielden beide spelers elkaar lange tijd in evenwicht en zodoende 
ontstond er een spannende wedstrijd. Tot aan het einde van de partij was niet 
duidelijk wie aan het langste eind zou gaan trekken. Het was Bert die wist te 
profiteren van een mindere periode van Jos en daardoor de zege kon grijpen. In 21 
beurten speelde Bert zijn 42 caramboles vol en kwam uit op een gemiddelde van 
precies 2. Jos die 60 caramboles maakte kwam uit op 2.86. 
 
De laatste partij van de avond tussen Cor Mooy (28) en Mari Pennings (36) werd ook 
meteen de langste. Beide spelers begonnen erg zwak aan de partij en wisten dat in 
het verloop van de wedstrijd niet meer om te keren. Spannend werd het overigens 
wel omdat beide spelers elkaar goed in evenwicht hielden. Het was uiteindelijk Cor 
die in de 29e beurt zijn laatste carambole wist te maken en daarmee de overwinning 
binnen haalde. Mari die in de nastoot nog probeerde een remise uit het vuur te 
slepen moest echter met een nederlaag genoegen nemen. Cor behaalde een 
gemiddelde van 0.96, Mari kwam met 34 caramboles uit op 1.17. 
 
Dinsdag 2 november 
 
Op deze avond werd een inhaalprogramma gespeeld. 
In de eerste partij van de avond kwamen Henk Kanters (26) en Jo v. Uden tegen 
elkaar aan de tafel. 
Het werd een eenzijdige strijd die geheel gedicteerd werd door Henk. Met 
regelmatige scores en weinig poedels wist hij al snel een mooie voorsprong op te 
bouwen. Wat Jo ook probeerde, het wilde in deze partij niet lukken. Henk leek dan 
ook regelrecht op een overwinning met bonus af te stevenen. Ondanks een minder 
laatste deel lukte hem dat toch nog net. Door in de 19e beurt zijn 26 caramboles vol 
te spelen kon Henk 2 extra punten laten bijschrijven. Jo kwam in deze wedstrijd niet 
verder dan 13 punten. De gemiddelde van beide spelers was;1.37 voor Henk en 0.68 
voor Jo. 
 
Ook in de tweede partij kwam Jo (34) weer aan de tafel .Nu speelde hij tegen Cor 
Mooy (28). Gelukkig voor Jo speelde hij in deze 2e partij aanzienlijk beter. Het was in 
deze wedstrijd Cor die niet tot zijn normale spel kon komen. Jammer was het voor Jo 
dat hij net 1 beurt te veel nodig had om voor de bonus in aanmerking te komen. Hij 
besliste de partij in de 20e beurt en behaalde hiermee een gemiddelde van 1.70. Cor 
die niet verder kwam dan 17 caramboles scoorde 0.85. 
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De laatste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (40) en opnieuw 
Henk Kanters (26). Ook in deze partij ging Henk uitstekend van start. Met series van 
5 en 6 wist hij al gelijk in het begin van de wedstrijd een gat te slaan. Op deze snelle 
start wist Adrie geen antwoord en hij wist dan ook geen enkel moment in de wedstrijd 
te komen. Ook nu leek Henk regelrecht op de bonus af te stevenen, maar dat lukte 
hem helaas in deze partij niet. In 21 beurten behaalde hij met een gemiddelde van 
1.24 zijn tweede overwinning van de avond. Adrie kwam in deze partij niet verder 
dan 20 caramboles en een gemiddelde van 0.95. 
 
Dinsdag 9 november 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Leo v. 
Boxel (36). Leo begon deze partij uitstekend met een mooie serie van 6. Helaas kon 
hij hier geen vervolg aan geven en scoorde in zijn volgende 8 beurten slechts 1 
carambole. Jos wist hier goed van te profiteren en bouwde met enkele mooie series 
een grote voorsprong op. Wat Leo verder ook probeerde het lukte deze avond niet. 
Hierdoor wist Jos een eenvoudige overwinning te behalen. Hij deed dat in slechts 18 
beurten waardoor hij ook 2 bonuspunten kon laten bijschrijven. Jos behaalde een 
gemiddelde van 3.89 Leo kwam met 21 caramboles uit op 1.17 
 
De tweede partij werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Jo v. Uden (34). Cor die de 
laatste weken in een uitstekende vorm verkeerd begon ook deze partij ijzersterk. Met 
prima spel wist hij Jo al snel op een onoverkomelijke achterstand te zetten. Ook Jo 
speelde in deze wedstrijd zeker niet slecht maar hij moest toch lijdzaam toezien hoe 
Cor de wedstrijd volledig beheerste. In slechts 14 beurten speelde Cor zijn 40 
caramboles vol, wat hem naast 2 bonuspunten ook een mooi gemiddelde opleverde 
van 2.86. Jo die toch nog 21 caramboles wist te maken behaalde een gemiddelde 
van 1.50. 
 
De wedstrijd tussen Cor Mooy (28) en Henk Kanters (26) werd een heel ander 
gevecht. In deze partij hadden beide spelers moeite om tot een aanvaardbaar niveau 
te komen. Wel werd het een spannende partij waarin beide spelers gelijk opgingen. 
Wel duurde de partij 26 beurten en het was Cor die als eerste zijn caramboles vol 
wist te maken. Henk die in de nastoot zijn ontbrekende carambole wist te maken 
sleepte er zodoende nog een remise uit. Het gemiddelde van beide spelers was 1.08 
voor Cor en precies 1 voor Henk. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Mari 
Pennings (34). In deze wedstrijd was het duidelijk Bert die het heft in handen wist te 
nemen. Met regelmatige scores liep hij al snel weg bij Mari die zeker niet slecht 
speelde maar een paar onbegrijpelijke missers produceerde. Hierdoor behaalde Bert 
toch een vrij gemakkelijke overwinning en deed dat in 17 beurten waardoor ook hij 2 
bonuspunten kon laten bijschrijven. Bert kwam uit op een gemiddelde van 2.47. Mari 
die niet verder kwam dan 19 caramboles kwam uit op 1.11. 
 
Hieronder volgt de stand na een competitie helft. De gemiddelden zullen opnieuw 
worden berekend, en het is wel duidelijk dat er flink wat veranderingen zullen 
plaatsvinden. 
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9-11-2010
STAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

C.GEERTS. 8 313 240 155 6 2 84,25 2,02 47 1
B.v.UDEN. 8 332 242 170 7 1 83,05 1,95 44 2
J.v.HEESWIJK. 8 511 229 170 5 3 79,00 3,01 65 3
C.MOOIJ. 8 200 281 169 3 2 3 77,43 1,18 28 4
A.v.LIEMPD. 8 266 275 160 2 6 70,50 1,66 38 5
H.KANTERS. 8 178 283 197 2 4 2 70,46 0,90 24 6
L.v.BOXEL. 8 227 290 158 3 4 1 65,06 1,44 34 7
J.v.UDEN. 8 200 293 151 2 6 58,82 1,32 32 8
M.PENNINGS. 8 198 292 160 2 4 2 58,24 1,24 30 9

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE
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Steun Avanti en speel mee met de 
              
                  

SPONSORLOTERIJ 
 

Beste Avanti-mensen, 

Speelt U al mee met de sponsorloterij ??? 

Zo niet, en hebt U interesse om mee te spelen, meldt u nu 
dan aan bij Avanti. Want als U mee gaat spelen met de 
sponsorloterij via Avanti, krijgt Avanti maar liefst de helft 
van uw inleg !!!!! 

Zo ja, speelt U wel mee, maar niet via Avanti, meld u dan 
ook aan bij Avanti. Dan kunnen wij er voor zorgen dat U 
ook via ons gaat spelen, waardoor ook van uw inleg 50% 
naar Avanti gaat. 

 

U doet dus mee voor de prijzen en tevens steunt U uw club  
AVANTI. 

 

Meld U vandaag nog aan s.v.p. !!! 
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UIT DE OUDE DOOS 
 

Beste Avantimensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  Ik vond nog een foto uit 1959 of 1960, bij mijn weten gemaakt door Jo of Jan van 
  Alebeek, toenmalig jeugdleider. 
  Deze foto is van de A1 uit dat jaar. Ik weet helaas alle namen niet meer, behalve 
  die van de gebroeders Lammers, waarvan eentje een geweldige keeper was, en  
  een zekere van Engeland (achterste rij, eerste van links). De gezichten en de 
  personen achter die gezichten staan mij nog steeds goed bij. 
  
   Voorste rij, eerste van links, ben ik zelf. Ik zat in die jaren in Schijndel op de MULO 
   en was in de kost bij meester Jan van Boxtel van de lagere school aan de  
   Boschweg. Hij woonde in de Jan van Amstelstraat, ik meen nummer 9. 
 
   Ik speelde meestal rechterspits, had toen nog een meer dan behoorlijke snelheid,  
   en een degelijk schot uit mijn rechtervoet. Dat is nu allemaal een beetje over. 
   Ik vond Avanti toen al een fijne club en ik denk (waarschijnlijk ligt dat aan het 
   vorderen der jaren) nog regelmatig aan de blauwwitten. Ik volg jullie nog steeds via  
   jullie website.  
   Ik ben wel erg benieuwd hoe het verder met mijn toenmalige medespelers vergaan  
   is. 
  
   Veel succes en wie weet ontmoeten we elkaar nog eens ergens. 
  
   Groeten uit Beneden Leeuwen 
  
   Rien Kolvenbach 
   Rozenstraat 54 
   6658 wz Beneden Leeuwen 
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Reactie op voorgaande brief door Jan van Houtum:  
 
“Inderdaad!!!!!!!!! 
  
Ik ken Rien Kolvenbach nog uit zijn voetbaltijd bij Avanti. 
Ik heb ook nog wel eens met hem bij Avanti gevoetbald. 
Dat was in de juniorentijd. 
Rien woonde destijds aan de Jan van Amstelstraat op nummer 9. 
Zojuist heb ik dat nog even gecontroleerd. 
  
De gebroeders Lammers zijn keeper Ad en Broer Lammers, beiden op de foto. 
Overige spelers op de foto die ik herken zijn: 
  
Christiaan van Engeland 
Henk vd Aa (bijgenaamd Henk de Hommel. Henk woont nu in Son en Breugel 
Broer van Esch 
Piet van Erp 
Henk van Uden (Hzn) 
  
Wil Rien alle namen achterhalen, dan stel ik voor dat hij mij de originele foto gaat 
aanleveren. 
  
Als oud leerling van de MULO school (---ik ben zelf daar ook op school geweest----) 
zou Rien ook eens kunnen kijken op de webstie van www.schijndelse.nl 
  
Ook daar is veel historisch materiaal beschikbaar ondersteund met diverse foto’s. 
  
Groeten” 
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Nog een brief “uit de oude doos”: 
 
“Uden, 2 februari 2009. 
 
Beste van Rozendalen en Avanti, 

  
Hierbij wellicht voor enkelen van u interessante sites m.b.t ons pap: Jan van 
Rozendaal. Vanaf het eerste moment in 1931 erbij. In de verhalen wordt hij 
aangeduid als een belangrijke onopvallende medewerker voor Avanti. Ik denk dat hij 
een mixed feeling zou hebben over het feit dat hij na zoveel jaren op internet te 
vinden is. Hij hield inderdaad niet zo van op de ‘voorgrond’. Maar ook wel weer trots, 
denk ik. Het medium internet heeft hij niet meegemaakt. De boekhouding (cijfer rijtjes 
met inkomsten en uitgaven) hield hij bij in schriftjes met voorgedrukte kolommen en 
harde kaft, handgeschreven en ik denk zonder een telmachine. Als kind was ik diep 
onder de indruk van zijn vermogen om wel 2 of 3 rijtjes uit het hoofd op te tellen. 
Voor zover ik weet heeft hij destijds oude boekhouding die hij eerst bewaarde op het 
zoldertje boven de bijkeuken, vernietigd tijdens een somber moment. Ik heb hem 
diverse keren gevraagd hoe zoiets nou werkte. Aanvankelijk wilde hij niets zeggen 
omdat ik dat beter maar niet kon weten. Ik bleef aandringen en op een gegeven 
moment zei hij dat de boekhouding alleen datgene was wat genoteerd was. Onder 
druk van zijn medebestuursleden (wie was hij om de ‘meesters’ en de gangbare 
praktijk te weerstaan) moest hij een deel van de contributie niet registreren, want 
minder leden betekende minder afdracht naar de bond. En zo had je een kasje om 
sommige andere dienstverleners (zoals trainers) iets te ‘betalen’. Ik denk dat mijn 
accountants gevoel ter plaatse ontstond. Wie controleerde dat dan? Nou dat was 
raak! De ‘meesters’ wisten het wel ongeveer, maar hij moest het doen en ‘niet 
registreren’. Het was volledig tegen alles wat hij voor waar en eerlijk hield. En tegen 
alles wat hij als serieuze katholiek had geleerd! Hij lag er zelfs wakker van. Ik denk 
dat dit hem meer energie kostte, dan 10 boekhoudingen op zich. 
Laten we hierbij beseffen dat we over zeer kleine bedragen spreken, zelfs voor die 
tijd. 

  
Conclusies voor mijn rekening: Zorg dat u allen uw contributies betaalt en klaag niet 
over de hoogte. U levert een bijdrage aan de gezondheid van uw penningmeester en 
van uw vereniging. Avanti, vooruit doen!!! 

  
Namens een oud lid (pupillen 2 geen stervoetballer) die destijds ook jaren in koude, 
regen en wind de Avanti krant in enkele straten bezorgde. 

  
Met vriendelijke groet,  

  
http://www.schijndelse.nl/Sp_SV_Avanti_1.html 
  
http://www.schijndelse.nl/Sp_SV_Avanti_4.html  
  

Piet van Rozendaal 
Merketon 14A 
5401 LS Uden 
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“Schijndel, 2 februari 2009 
 
Beste Piet 
  
Betrokken penningmeester, Dhr Jan van Rozendaal heb ik nog heel goed 
gekend. 
  
Volgens mij  woonden jullie destijds met het gezin aan de van Helmontstraat in 
Schijndel (de tweede woonblok (tweekappers) 2e deur.) 
  
Ik kwam destijds (rond 1960) wekelijks aan huis de voetbaltoto ophalen. 
Deur voor deur speelde men toen mee met de Voetbal Toto. 
  
Fam. van Kempen 1e deur- Fam vd Heijden 2e deur -Fam Schellekens 3e deur 
-Fam van Rozendaal 4e deur –Vervolgens Fam vd Heuvel en tenslotte op de 
hoek van de Van Helmonstraat de familie Pennings, 
het ouderlijk huis van Roel Pennings, momenteel nog betrokken bij ons 2e 
senioren elftal. 
  
Vader Jan  was inderdaad vele jaren betrokken bij onze club!!!!!!!!! 
In de functie van penningmeester werkte hij vaak in de schaduw van de 
meesters. Oprichter meester Tibosch en niet te vergeten ook meester van 
Osch. 
Ook latere onderwijskrachten aan den Boschweg waren vaak betrokken bij het 
voetbalgebeuren op Den Boschweg. 
Mij staat ook nog bij dat wij je vader destijds in de bloemetjes hebben gezet bij 
Café Ad en Nelleke van Alebeek, het voormalige clubhuis van onze 
supportersvereniging (50 jaar lid Avanti). 
  
De (overige) handgeschreven boekhouding/documenten, waar je o.a. aan 
memoreert, zijn steeds  zorgvuldig bewaard gebleven in ons eigen Avanti 
Archief. 
  
Via de site www.Schijndelse.nl willen we nog meer bekendheid geven aan de 
voetbalhistorie in Schijndel. 
Als jij nog teamfoto’s hebt uit je voetbaltijd wil je deze dan toesturen. Uit die 
periode is nog niet veel foto materiaal achterhaald. 
  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
  
Hartelijke Groeten 
Jan van Houtum 
Bestuur Avanti 1972-2000 
  
  
PS: De Avanti krant verschijnt voor het eerst in januari 1957!!!!!!!!!” 
 
 
Aanvulling van Jan: Helaas is Piet vorig jaar overleden.  
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puzzel 
 
  

 


