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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Sportvrienden, 
 
Met de vele lange donkere avonden in het vooruitzicht zien we langzaam het einde van het jaar 
dichterbij komen. 
In de afgelopen weken wist ons zaterdagveteranen elftal de eerste periodetitel in de wacht te 
slepen, mogelijk gemaakt door onze enthousiaste Supportersvereniging. 
Heren zaterdagveteranen, proficiat!! 
 
Op zondag 28 oktober j.l. werd het contract met onze Hoofdsponsor Bouwbedrijf Van Kasteren 
verlengd. Ook konden we die middag  De Kaaskoning verwelkomen als sponsor voor de 
komende drie jaren bij onze selectie. Het spreekt voor zich dat het bestuur van Avanti'31 beide 
sponsors heel erkentelijk is voor hun ondersteuning. Spelers en begeleiders zullen er 
vanzelfsprekend alles aan doen, om de namen van onze sponsors op correcte wijze uit te 
dragen. 
Avanti 2 is op dit moment bezig aan een goede serie wedstrijden, terwijl ik in de vorige 
Avantikrant nog berichtte dat men het moeilijk had. Zo zie je maar weer, dat het goede spel 
uiteindelijk ook wel beloond gaat worden. 
Verder kunnen we meedelen dat Hans van Es ook tijdens het seizoen 2013/2014 onze 
hoofdtrainer zal zijn. Hans is momenteel aan zijn tweede seizoen bij Avanti’31 bezig, daar komt 
dus in elk geval nog een derde seizoen bij.  
 
De jeugdcommissie is in samenwerking met het AJAC al enige tijd druk met de kleurplatenactie 
en de verkoop van onze Jeugdkalender.  
Deze Jeugdkalender is nog steeds de moeite waard, en is verkrijgbaar achter de bar in de 
kantine. 
 
Graag wil ik alle leden attenderen op het weekeind van 8 en 9 december a.s.. 
Tijdens dit weekeind zal er wederom na het succes van vorig jaar een Après-Ski party 
plaatsvinden in onze kantine. Wij als bestuur maken dan graag van de gelegenheid gebruik om 
tijdens deze twee dagen al onze vrijwilligers een attentie aan te bieden. 
 
Ook alvast noteren in jullie agenda: 27 en 28 december, want dan vinden respectievelijk de 
traditionele Kienavond voor de dames, georganiseerd door de Club van 100, en de Dropping / 
Speurtocht, ,georganiseerd door de Supportersvereniging in samenwerking met Bert van Uden, 
plaats. 
 
De Rik- en Jokeravonden worden wederom goed bezocht; dus kaartliefhebbers, heb je zin in 
een avondje kaarten, kom dan ook eens op een vrijdagavond naar de kantine vanaf 19.30 uur. 
Deze kaartavonden vinden plaats elke vrijdag tot en met 21 december a.s.. 
 
Tenslotte doe ik een oproep aan alle lagere elftallen om de dinsdag- en donderdagavond de 
trainingen te bezoeken, zoals dat gebeurde bij de aanvang van het seizoen. Onze TC heeft er 
veel energie in gestoken om te zorgen dat er op beide avonden een trainer aanwezig is. 
Dus de bal ligt nu bij jullie! 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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AFHALEN ATTENTIE  
 

VOOR DE VRIJWILLIGERS  
 

OP 8 EN 9 DECEMBER 
 
 
 
 
Traditioneel heeft het bestuur aan het einde van het jaar een kleine attentie beschikbaar voor 
alle vrijwilligers.  
Het is een klein gebaar, waarmee het bestuur de vrijwilligers wil bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen jaar.  
 
De attentie die dit jaar is uitgekozen leent zich niet zo goed voor bezorging aan huis.  
Daarom vragen wij alle vrijwilligers om in het weekend van 8 en 9 december de attentie op te 
halen in de bestuurskamer.  
 
De attentie is beschikbaar voor al onze vrijwilligers, zoals trainers, leiders, scheidsrechters, 
OPA-ploeg, terreinmeesters, bezorgers van de Avantikrant, leden van de verschillende 
commissies en degenen die we nu mogelijk in deze opsomming vergeten.  
 
Dat weekend is overigens in de kantine de après-ski party, waar iedereen vanzelfsprekend ook 
van harte welkom is. 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 
Prestatief 
Trainers 
Ook in het seizoen 2013/2014 zal Hans van Es de hoofdtrainer van Avanti '31 zijn. Het wordt het 
3e seizoen voor Van Es. Per 1 januari 2013 zal hij dit combineren met de functie van technisch 
jeugdcoördinator, waarmee hij Sjef Weber opvolgt. Dit laatste zal Hans van Es doen in nauwe 
samenwerking met Henk Broks, Jo Toelen en uiteraard de jeugdcommissie. Keeperstrainer 
Richard Schoenmaker, oud-keeper van s.v. Avanti '31 en bezig aan zijn eerste seizoen als 
keeperstrainer bij Avanti '31, zal deze rol ook in het seizoen 2013/2014 voor zijn rekening 
nemen. Hans van den Broek zal in het seizoen 2013/2014 niet meer de trainer van het 2e elftal 
zijn. We gaan op zoek naar een geschikte opvolger 
Medisch 
Frans van der Burgt heeft de minicursus tapen hij fysiotherapeut Frans Vonk in de Bundersstraat 
gevolgd en zal dit binnenkort in de praktijk gaan brengen.  
 
Recreatief 
Trainen op donderdag 
Alle spelers van de teams 3 t/m 13 zijn van harte welkom op de donderdagavondtraining, 
aanvang 19.30 uur. De training op de donderdagavond voor 3 t/m 13 wordt verzorgd door Bertie 
Havinga. Bij afwezigheid van Bertie zal Rick van den Hoogenhof deze voor zijn rekening nemen 
en is ook Rick verhinderd, dan is Stefan Kastelijn bereid de training te verzorgen. Na afloop kan 
er natuurlijk nagekletst worden in onze gezellige kantine! 
 
Vrouwen- en meisjesvoetbal 
Wendy van der Heijden (verantwoordelijk binnen de technische commissie voor het vrouwen- en 
meisjesvoetbal) is samen met de jeugdcommissie bezig om in beeld te hebben, welke meisjes 
er bij onze club spelen. Samen met de jeugdcommissie gaan we kijken hoe we het meisjes-
voetbal bij onze club verder kunnen promoten door bijv. een vriendinnendag samen met KNVB 
te organiseren. 
 
Jeugdvoetbal 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we willen en moeten er hard aan werken om de voet-
bal(st)ers nog beter te maken samen met onze trainers. Hans van Es, die momenteel wordt 
ingewerkt door Sjef Weber omdat hij eind van dit jaar stopt, zal in nauwe samenwerking met 
Henk Broks en Jo Toelen (F-pupillen en mini’s) daarbij als technisch jeugdcoördinator helpen 
samen met de jeugd- en technische commissie. 
 
Scheidsrechters 
Duidelijk is, dat we zowel bij de jeugd als bij de senioren altijd scheidsrechters kunnen 
gebruiken. Het loopt zeker niet over van de scheidsrechters. Heeft u interesse om (jeugd-) 
wedstrijden te (bege)leiden, stuur dan een mail naar John van Boxmeer, mail jomike@hetnet.nl 
en telefoon 06-24113251. We zullen zorgen, dat we snel in gesprek gaan met elkaar.  
Ook proberen we voldoende ondersteuning te geven middels het beschikbaar stellen van 
kleding, een vergoeding per wedstrijd en cursussen. 
Op dit moment volgen Roy van der Steen en André Danklof de BOS, de Basis Opleiding 
Scheidsrechter. Wil je meer weten over de cursus, ga dan een gesprek aan met Roy of André. 
 

Wij wensen alle teams met hun spelers, begeleiding en supporters 
veel succes en sportplezier toe in deze competitie! 
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TRAINEN RECREATIEF VOETBAL 
SENIOREN 

 
ELKE DONDERDAG  

OM 19.30 UUR TRAINING 
 

TRAINERS: 
BERTIE HAVINGA 

RICK V.D. HOOGENHOF  
of STEFAN KASTELIJN 

 
NA AFLOOP 3E HELFT KANTINE 

 
KOMT ALLEN!!! 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Nieuwe sponsor A1 
Ons hoogste jeugdteam, de A1, heeft twee nieuwe sponsors, Klerkx Verhuur en Bouwbedrijf 
Hobbelen, hebben zich voor drie seizoenen aan de A1 verbonden. Klerkx Verhuur is voor de A1 
overigens geen nieuwe sponsor, al vele seizoenen sponsorde dit bedrijf de trainingspakken. 
Bouwbedrijf Hobbelen is als sponsor voor onze A-jeugd wel nieuw. Bestuur, spelers en 
begeleiding zijn Bas Klerkx en Marcel Hobbelen erg dankbaar voor hun sportieve ondersteuning. 
 
 
Kleurplatenactie 
Op zaterdag 3 november is de kleurplatenactie gestart voor alle E- en F-pupillen. 
Wij vragen u om ervoor te zorgen dat alle kleurplaten uiterlijk 21 november weer zijn 
ingeleverd. 
 
 
Kalenderverkoop 
De afgelopen zaterdagen heeft het AJAC weer volop foto’s gemaakt voor de kalender 2012.  
De verkoop van de kalenders door de D-pupillen heeft plaatsgevonden op maandag  
12 november 2012. De C-junioren hebben allemaal 5 kalenders mee naar huis gekregen om te 
verkopen. Mocht u nog geen kalender hebben en deze toch graag willen, zijn die te koop in de 
kantine van s.v. Avanti’31. 
 
 
Sinterklaas 
De data voor de sinterklaas-activiteiten bij Avanti zijn bekend: 
 
E-pupillen: woensdagavond 25 november 2012 
D-pupillen: donderdagavond 29 november 2012 
F-pupillen: zaterdagochtend 1 december 2012  
 
Het zullen weer leuke activiteiten worden, dus vergeet het niet te noteren in je agenda! 
 
 
Kleding tijdens trainingen 
De “koude” maanden van het seizoen zijn weer aangebroken. Wij verzoeken dan ook iedereen 
om ervoor te zorgen dat je tijdens de trainingen een trainingsbroek en een trui of trainingjack 
draagt i.v.m. de kou; hierdoor is er veel minder kans op spierblessures e.d.. Zorg er ook voor dat 
je na de trainingen en wedstrijden warm gekleed weer op de fiets naar huis gaat! 
 
Jeugdkaderweekend 
Voor degenen die nog geen brief hebben ontvangen: er is nog plaats om je op te geven voor het 
jaarlijkse weekendje weg met het jeugdkader. Ben je ouder dan 18 jaar en wil je mee, stuur dan 
een mailtje naar jmboxtel1@kpnmail.nl  en je bent erbij. De datum is 4,5 en 6 januari 2013. 
Wees er snel bij want we zitten bijna vol !!!!  
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Hallo,  ik ben Naomi Broks en ik mocht deze week pupil van de week zijn.    
                                                                                               
Ik mocht met de spelers de warming-up doen en in de pauze mocht ik met de reserve 
keeper in trappen.  
Avanti moest spelen tegen Venhorst. 
Venhorst stond als 2de  in de competitie en Avanti stond 5de . 
Ik mocht voorop naar het veld toe lopen en ik mocht voor de wedstrijd de bal vast 
houden. 
Het was een spannende en mooie wedstrijd die eindigde in de stand 1-1.          
                                        
Na afloop werd ik verwend met een bal met alle handtekeningen van de spelers van 
Avanti, een t-shirt,  een vaantje, een certificaat en een grote snoepzak. 
 Ik kreeg friet en drinken en ik mocht over de tafels lopen. 
 
Ik vond het gezellig en super leuk. 
Ik wil iedereen bedanken voor deze onvergetelijke dag.  
 
 
 
 
Groetjes,  
 
Naomi Broks 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!! 
 
Vandaag, woensdagmiddag, troffen wij weer een van onze jeugdige spelers aan op ons 
sportpark. 
Als er iets bedrijvigheid is op ons sportpark, zijn ze aanwezig. Dat moeten toch de echte 
voetballers worden. Na een klein jaartje lid te zijn geweest bij onze zustervereniging uit 
Schijndel, kwam hij er al snel achter dat hij bij de club op sportpark de Molenheide thuis 
hoorde.   
 
                       Mag ik mij even voorstellen  : 
 
  Ik ben :      Wesley Kluitmans 
  Leeftijd :    11  jaar 
  Mijn school is  het:   Kwekkeveld          
  Ik voetbal in :   onze  D - 2 
 
 
1. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:  toen ik 6 jaar was           
 
2. In welk team kwam je toen:  heel even bij de mini’s, omdat alle 

andere teams al waren ingedeeld. 
 
3.Wie was toen jouw trainer/leider:                                ik dacht  Opa  Toon. 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:                  ik vind het fijn om in team verband 

mijn sport te kunnen beoefenen. 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:                  ik speel meestal rechts half. 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                                       mijn cluppie is  P.S.V. 
     van welke voetballer ben jij een grote fan:            van Messi. 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:                       van alles, als de muziek maar hard 

aan staat. 
 
8. Naar welke programma’s kijk  je het meest op  tv: naar voetbal en tekenfilms.  
                                               
9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden op tv: jazeker wel. 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:                        toen wij kampioen werden met F-5. 
 
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                                                 Kay,  Dries,  Luc  en  Jordy. 
 
12. Wat vind je leuk bij Avanti:                                   leuke trainers en een gezellige 
        club. 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:                       ik vind de kleedkamers wel wat  
        klein. 
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14. Waar heb je tijdens een       
      wedstrijd een hekel aan:        als ik gewisseld word.                                        
 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  

wel eens heel boos maken:                                         als ik onderuit gehaald word en de 
scheidsrechter fluit er niet voor.    

16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:                                   op het kunstgras. 
                                                                                                  
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                                       soms.        
       en wanneer/waarom :                                                als ik verloren heb. 
 
18.  Wat doe je het liefste op de computer:                     op Hyves. 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou:                                                   grotere kleedkamers. 
 
20. Wordt  Avanti 1  dit seizoen kampioen:                  ik hoop van wel, maar denk het 
        niet. 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen      
       van Nederland :                        natuurlijk  P.S.V.                                         
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: nee, ik denk het niet. 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen:                                                 mijn oom  Bjorn 
 
24. Wat wil je later worden:                                              prof voetballer. 
 
25. Ken jij, behalve je eigen leiders,  
       nog meer mensen bij Avanti,   
       die zich inzetten voor de jeugd, en noem   
       er (buiten mij om) eens 5 op:                                     Ton Zandbergen,  Henk  Broks,  

Sjef Weber, Opa Toon en Stefan 
Brouwers 

26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou   
       die bij Avanti voetballen:                                          dat Avanti een mooie club is en je 

niet ergens anders moet gaan 
voetballen. 

 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking :                ik hoop dat het voetbal altijd leuk 
        blijft. 
 
 
Wesley, bedankt voor dit korte,  maar leuke gesprekje en nog heel veel succes bij het  
voetballen, en dan natuurlijk in jouw eigen team, en misschien, heel misschien zit er in de 
toekomst nog wel een kampioenschap voor jou in. 
 
Jo Toelen 
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SPONSORS 

 

Ons hoogste jeugdteam, de A1, heeft twee nieuwe sponsors: Klerkx Verhuur en 
Bouwbedrijf Hobbelen hebben zich voor drie seizoenen aan de A1 verbonden.  
 
Het was jammer dat de regen met bakken naar beneden kwam, maar desondanks showden 
spelers en begeleiding van A1 de door Klerkx Verhuur en Bouwbedrijf Hobbelen ter beschikking 
gestelde tenues.  
Klerkx Verhuur is voor A1 overigens geen nieuwe sponsor, al vele seizoenen sponsort dit bedrijf 
de trainingspakken.  
Bouwbedrijf Hobbelen is als sponsor voor onze A-jeugd wel nieuw.  
Bestuur, spelers en begeleiding zijn Bas Klerkx en Marcel Hobbelen erg dankbaar voor hun 
sportieve ondersteuning. 
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Enkele weken geleden, rond de wedstrijd Avanti'31-Rhode, zijn de contracten getekend 
voor de sponsoring van de selectie. Bouwbedrijf Van Kasteren, al sinds vele jaren onze 
hoofdsponsor, is ook de komende drie seizoenen Hoofdsponsor van Avanti'31. 
 De nieuwe tweede Hoofdsponsor is de Kaaskoning.  

De wedstrijd tegen Rhode had helaas een teleurstellend verloop voor Avanti'31. Gelukkig was er 
ook nog iets te vieren. Voor het begin van de wedstrijd werden de contracten voor de sponsoring 
van de selectie van Avanti'31 getekend door voorzitter Jack Brus en de beide sponsors Berrie 
van Kasteren, van Bouwbedrijf van Kasteren, en Ad van Kaathoven, van de Kaaskoning.  
Ter gelegenheid hiervan werd voor de wedstrijd een nieuwe teamfoto gemaakt van ons 
vaandelteam met Berrie van Kasteren en Ad en Marion van Kaathoven. 
 
Het spreekt voor zich dat het bestuur van Avanti'31 beide sponsors heel erkentelijk is voor hun 
ondersteuning. Spelers en begeleiders zullen er vanzelfsprekend alles aan doen om de namen 
van onze sponsors op correcte wijze uit te dragen. 
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Zaterdagveteranen winnen eerste periodetitel ! 

  
De strijd om de eerste periodetitel van het seizoen 2012 / 2013 is beslist !  
Enkele elftallen hebben hun eerste negen wedstrijden nog niet gespeeld maar vormen geen  
bedreiging meer voor de eerste drie plaatsen. 
De zaterdagveteranen ( Avanti 13 ) waren al uitgespeeld en hadden de eerste periodetitel  
al binnen. De tweede plaats werd op doelsaldo gewonnen door het team Vrouwen 1.  
Als derde is geëindigd Avanti 7.  De prijzen zijn op zondag 11 november uitgereikt.  
De supportersvereniging feliciteert de Zaterdagveteranen, Vrouwen 1 en Avanti 7 met het  
behaalde resultaat. 
  
Voor de tweede periode, welke gaat over de wedstrijden 10 tot en met 18, wensen we alle  
elftallen weer veel succes !  
De tussenstand van de tweede periode is te volgen via de website en het publicatiebord  
in de kantine. 
  
Supportersvereniging s.v. Avanti '31 
          
          

Plaats 
  Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen 

 
Saldo 

1 Avanti '31  13   9 8 0 1 24 33 14 19 
2 Avanti '31 Vr. 1 9 7 0 2 21 46 13 33 
3 Avanti '31  7 9 7 0 2 21 41 14 27 
4 Avanti '31  8 9 6 2 1 20 33 17 16 
5 Avanti '31  12 9 6 1 2 19 32 18 14 
6 Avanti '31  9 9 5 1 3 16 30 23 7 
7 Avanti '31  A 1 9 5 1 3 16 18 18 0 
8 Avanti '31  10 9 5 1 3 16 16 20 -4 
9 Avanti '31  1 9 4 2 3 14 15 21 -6 

10 Avanti '31  5 7 4 1 2 13 27 15 12 
11 Avanti '31  A 2 7 3 1 3 10 27 26 1 
12 Avanti '31  2 9 3 1 5 10 13 17 -4 
13 Avanti '31  3 9 2 1 6 7 17 21 -4 
14 Avanti '31  6 8 2 1 5 7 10 22 -12 
15 Avanti '31  4 9 2 0 7 6 17 45 -28 
16 Avanti '31  11 9 1 2 6 5 15 24 -9 
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              Supportersvereniging  
 

  
 
Op zondag 11 november j.l. werden de prijzen van de eerste periodetitel uitgereikt. 
 
De 1e prijs werd gewonnen door Avanti 13 (veteranen elftal). Op bijgaande foto reikt Adrie van 
Houtum, bestuurslid van de supportersvereniging, de prijs (150 consumptiebonnen) uit aan 
Tonnie Kastelijn, leider van Avanti 13 
De 2e prijs werd gewonnen door de Avanti vrouwen 1. Op de foto reikt Rien van den Broek, 
bestuurslid van de supportersvereniging, de prijs (100 consumptiebonnen) uit aan de 
aanvoerster van Avanti vrouwen 1, Natasja van den Braak 
De 3e prijs werd gewonnen door Avanti 7 onder aanvoering van Iwan van Giersbergen, die de 
bijbehorende prijs (50 consumptiebonnen) in ontvangst neemt van Rien van den Broek. 
 
De supportersvereniging feliciteert de Zaterdagveteranen, Vrouwen 1 en Avanti 7 met het 
behaalde resultaat. 
  
Voor de tweede periode, welke gaat over de wedstrijden 10 tot en met 18, wensen we 
alle elftallen weer veel succes ! 
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              Supportersvereniging  
 

 

      
 

28 december 2012 
 

 
Op vrijdag 28 december 2012 wordt weer de jaarlijkse dropping georganiseerd. 
Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van de Supportersvereniging 
In samenwerking met Bert van Uden.  Het thema van dit jaar is :   

  

             Typisch Boschwegs 
                         
Naast de diverse vragen zullen er onderweg weer verschillende opdrachten moeten 
worden uitgevoerd. De organisatie daagt dan ook iedereen weer uit om op  
28 december mee te komen doen aan deze Dropping/Puzzeltocht.  
 
Inschrijving is mogelijk voor groepen tot maximaal 6 personen. Inschrijvingsformulieren 
liggen klaar achter de bar in de kantine, maar kan natuurlijk ook nog op 28 december 
vanaf 18.30 uur.   
 
De tocht begint om 19.00 uur en natuurlijk zal ook de snert dit jaar niet ontbreken.  
Denk op deze avond wel aan warme kleding en een goede zaklamp ! 
 
Het beloofd weer een leuke en gezellige tocht te worden, dus houdt 
deze datum alvast vrij !   
 
Supportersvereniging SV Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging  
 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 
 

 
 
 
 
Naam team  : _________________________________________ 
 
 
 
Deelnemer  1  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  2  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  3  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  4  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  5  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  6  : _________________________________________ 
 
 
 
Dit inschrijvingsformulier kan worden ingeleverd in de kantine op het sportpark. 
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 GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Mick Kusters      
      
Leeftijd      18 Jaar    
 
Woonplaats     Schijndel   
 
In het dagelijks leven    Leerling VWO6 aan het Elde College 
 
Elftal       A2 
 
Positie      Afgelopen twee jaar veelal links back, daarvoor heb ik  
      eigenlijk vooral op het middenveld gespeeld 

 
Hoe lang voetbal je al?    Vanaf mijn tiende, dus 8 jaar inmiddels 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Partijdige scheidsrechters 
 
Zou graag willen voetballen met   Rafael van der Vaart 
Waarom:     Is eigenlijk altijd al mijn idool geweest  
        
Waar zou meer aandacht aan besteed    De netheid van de kleedkamers! 
moeten worden bij Avanti’31 ?     
        
Andere hobby’s?    Muziek 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Niks, gaat prima zo! 
        
Maak me wakker voor    Laat me maar lekker liggen!    
 
Nooit meer     Een kater! 
 
Met een miljoen ga ik     Alvast een mooi wagentje kopen! 
    
Toekomstplannen    Rijk worden 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team  Voor de winterstop linkerrijtje, tweede seizoenshelft gaan  
      we voor het kampioenschap! 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou  
de balpen heeft doorgegeven:    In het goede doel scoren doet iedereen al, daarom dacht  
      ik laat ik hem maar eens heerlijk in mijn eigen goal  
      krullen.        
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?     Waarom roep je altijd zo hard los als je toch al weet dat  
      de bal over of naast gaat?    
  
Aan wie speel jij de balpen door?  Rico Sanders  
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VERJAARDAGEN IN DECEMBER 
 

 
01 dec. Rien de Laat 
  Nick Vermeer 
  Maikel v. Weert 
02 dec. Henny de Jong 
03 dec. Mark der Kinderen 
  Thomas Maas 
  Johan v.d. Spank 
05 dec. Jo van Uden 
  Harold Vervoort 

Emiel v. Heesch 
06 dec. Rens Boersma 
  Hans Koenen 
  Richard Schoenmaker 
  Ad Sterks 
07 dec. Henk v.d. Broek 
  Antoon v.d. Broek 
08 dec. Albert v.d. Bogaard 
  Frans Brouwers 
  Jeanne Princee 
09 dec. Don Voets 
  Mari v. Gorkum 
  Milou Gevers 

Luke Veroude 
Jesse v. Loon 
Kim v. Houtum 
Max Neijndorff 
Rowan Schellekens 

10 dec. Rein v. Uden 
Bjorn Boersma 

12 dec. Sjef Beekmans 
Richard v. Loosbroek 

13 dec. Hans v. Roosmalen 
Marco Hoogerbrug 

14 dec. Kees Kortekaas 
  Dries v. Gogh 
  Hans v.d. Brand 
15 dec.  Ad v.d. Meerakker 
  Geert v.d. Oetelaar 
16 dec. Noud Goossens 
  Jeroen Witte 
17 dec. Paul v.d. Bruggen 
  Jeffrey Hemradj 
 
 
 
 

18 dec. Bert v.d. Moosdijk 
Erwin v.d. Bergh 
Els Zomers 

 
19 dec. Sjoerd Gerritsma 
  Henk Verhoeven 
20 dec. Ruud Cromsigt 
21 dec. Jelmer Broks 

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

22 dec. Dick Engels 
Michael Schelle 
Chris Steenbakkers 

23 dec. Jan Verhoeven 
Mark Pijnenborg 

24 dec. Lars Vorstenbosch 
25 dec. Joop Sporken 
27 dec. Marcel Wouters 
28 dec. Jeroen Brands 
  Jan Baijens 
30 dec. Harold v.d. Broek 
  Stan v.d. Hurk 

Sam v.d. Oetelaar 
31 dec. Annie Verhoeven  

 
 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
 
 
 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 
PPTF476 Nidal Ali Past van Luijtelaarstr 16 19-3-2007 
PQSQ25N Bartosz Szurgot Vijverweg 1 -229 3-10-2006 
 
 
 
 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 
BXVZ71T Bart vd Sangen 15-2-1978 
MDJJ14B Jim Kanters 18-2-1998 
FYMM67Z Remco Mulders 9-8-1993 
NYST729 Hans Groenendaal 25-12-1956 
FYQJ32Y Eric de Laat 19-10-1964 
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Voor dit Sportret zijn we bij een persoon geweest die net voor het uitbrengen van deze 
Avanti-krant vader is geworden. Roel en zijn vriendin Chantal zijn op 9 november de trotse 
ouders geworden van een dochter genaamd Evi. Wij zijn op bezoek geweest bij een echte 
Avanti-man namelijk: 
 
 

ROEL SCHOONES 
 

Roel is 28 jaar oud en woont samen met Chantal. Roel is geboren in de Piet Heinstraat te 
Schijndel. Momenteel woont hij in de Karel Doormanstraat in Schijndel.  Roel heeft 1 zus die 
korfbalt en die verder niets met voetballen heeft, volgens Roel. Wel heeft ze in een ver 
verleden korfbal gespeeld bij Avanti. De maatschappelijke carrière van Roel ging wel over 
wat hobbels. 
“Ja, dat klopt. Nadat ik mijn Mavo had gehaald  ben ik naar de Leijgraaf  gegaan. Dat duurde 
maar een half jaar. Ik weet zelfs niet meer wat voor opleiding dat was, want ik was er 
nagenoeg nooit. Daarna ben ik begonnen bij de C1000 supermarkt. Dat heb ik ook niet lang 
gedaan en ik ben in de detailhandel gaan werken. Dat was het ook niet voor mij, omdat ik 
dan om de twee weekenden zou moeten werken. Later ben ik begonnen bij Oomen op de 
Duin in Schijndel. Dit is een handelsonderneming voor loodgieter en dakdek 
werkzaamheden. Ik ben daar verkoper binnendienst, werkzaam in het magazijn en af en toe 
chauffeur. Je zult het misschien niet geloven, maar ik werk daar alweer 6½ jaar met veel 
plezier. Ik volg momenteel een studie financieel medewerker. In de toekomst wil ik met die 
studie wel een andere richting in gaan.” 
 
Als echte Boschwegse jongen is Roel op jonge leeftijd bij Avanti gaan voetballen. 
“Op mijn 5e jaar ben ik gaan voetballen bij Avanti. Piet Brus en Bert van der Schoot hebben 
mij de beginselen bijgebracht van het voetbalspelletje. Ron van Heeswijk, Ton Schel, Gerwin 
van Alebeek en Erwin van den Berg waren mijn leeftijdsgenoten. Ik heb in de jeugd altijd in 
de standaardelftallen gevoetbald. Ik was als voetballer niet de vlugste, maar had altijd wel 
inzet en ik had ook wel een goed inzicht. Ik heb eigenlijk altijd in de achterhoede 
gevoetbald.” 
 
Echt succesvol was Roel niet bij de jeugd. 
“Ik ben bij de F1 kampioen geworden, maar daarna bij de jeugd nooit meer. Daar stond 
tegenover dat ik ook nooit ben gedegradeerd. Jan Tolk, Stefan Kastelijn en Hans van Es 
waren mijn trainers bij de jeugd. Wat me goed bijgebleven is zijn de jeugdkampen. Bijna niet 
slapen en de grenzen opzoeken tot hoe ver je kon gaan. Ik ben later als leider ook een paar 
keer mee-gegaan en herkende in die spelers wel wat van mezelf. Dat maakt het ook 
makkelijker om met die jongens een weekend op  te trekken.” 
 
Bij  de senioren lukte het Roel niet om de selectie te halen. 
“Nadat ik de overstap had gemaakt naar de senioren kwam ik in het 3e elftal terecht. Daarna 
via het 6e naar het 7e elftal. Sinds drie jaar voetbal ik in het 5e.. Dit jaar zijn we gestart met 
drie overwinningen en een gelijkspel.  Het is een echt vriendenelftal.  
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Jongens als Joffrey Groenendaal, Erwin van den Berg, Terry de Laat en Maikel van Weert 
voetballen in dit elftal. Drie jaar geleden zijn we kampioen geworden. Dat is een geweldig 
feest geworden bij de Kikvorsch. We werden op een zaterdagavond kampioen in een 
uitwedstrijd tegen SCMH.  
Ik voetbal met veel plezier in dit elftal. Het is een leuke club jongens en ook buiten het veld 
worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo gingen we weekendjes weg. Op dit 
moment hebben verschillende spelers kinderen, waardoor het moeilijk is om met zijn allen 
een weekend weg te gaan.” 
 
Een andere hobby binnen Avanti is voor Roel het trainen en leider zijn van de jeugd. 
“Op mijn 15e was Robert Creusen trainer van D3. Ik ben toen vlagger/leider geworden van 
dat elftal. Ik was natuurlijk nog een broekie. Ik was 2 jaar ouder dan de spelers. Ik heb daar  
wel veel van geleerd en heb daar geen last van gehad. Later ben ik jaren leider/trainer 
geweest samen met Paul Kievits.  We hebben E2, C2, B2 onder onze hoede gehad. Omdat 
mijn vriendin Chantal zwanger was, wilde ik dit seizoen gaan stoppen als leider. Op dat 
moment werd ik geïnformeerd dat Marcel Verhoeven iemand zocht voor de A1.  
De “staf” van A1 ziet er als volgt uit: 
Piet van Vorstenbosch maakt foto’s en verslagen. Geert van de Oetelaar is vlagger en Anton 
Schellekens is verzorger. Mijn taak is dat ik op maandag mee train en op zaterdag ben ik 
erbij als assistent trainer. Ik vind dat wel leuk. De details zijn nu belangrijker omdat je er op 
afgerekend wordt in wedstrijden. Daarom let je daar meer op.  Het is toch een niveau hoger 
dan ik was gewend. Ik heb wel de mogelijkheid gehad om een trainerscursus te gaan volgen. 
In verband met gebrek aan tijd heb ik dat aan mij voorbij laten gaan. Misschien over een 
aantal jaren.” 
 
Roel is verder nog op een andere manier  actief binnen Avanti. 
“Ik ben al een aantal jaren leider van de zeskamp ploeg van ‘t Kroontje. Ton Schel, Daan 
Eradus, Erwin van den Berg en andere vrienden maken deel uit van dit team. We hebben de 
zeskamp al twee keer gewonnen met dit team.  
 
Verder wil ik nog wel een afsluitende opmerking maken. Ik train donderdagavond altijd met 
de lagere elftallen.  Dat is slecht geregeld. Er is geen trainer beschikbaar. Vaak neemt een 
speler het initiatief om de training te begeleiden. Dat werkt niet en ik hoor ook spelers 
zeggen dat ze dan maar gaan stoppen met trainen. Dat betekent dat die spelers ook niet 
meer in de kantine komen. Ik vind dat het bestuur duidelijkheid moet geven en er alles aan 
moet doen om een geschikte trainer voor deze avond te vinden. Inmiddels is er een 
(tijdelijke) oplossing gevonden.” 
 
Als hobby heeft Roel computeren. Voor andere hobby’s heeft hij geen tijd. 
Zijn vriendin Chantal vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Roel. 
Volgens Chantal is Roel sociaal en zorgzaam. Aan de andere kant is Roel een sloddervos. 
 
Hierop stelden we Roel een aantal vragen: 
 
Waar erger je je aan:     Mensen die te laat komen. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Hypotheekrente handhaven. 
 
Welke actualiteit grijpt je momenteel aan   Vormen nieuwe regering (maatregelen) 
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Voetbalzone.nl 
 
Auto       Opel Corsa 
 
Beste trainer      Stefan Kastelijn en Hans van Es 
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Stad       Barcelona 
 
Jeugdidool       Romario 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit    Samen wonen 
 
Onderschatte voetballer    Hutchinson 
 
Overschatte voetballer    Siem de Jong 
 
Hoogtepunt      Geboorte van onze dochter Evi 
 
Dieptepunt      Verlies van bekenden 
 
Politieke voorkeur     Stem wel maar heb geen voorkeur 
 
Tijdschriften      V.I. en Panorama 
 
Televisie      Studio Sport 
 
Beste muziek      Alles, behalve klassiek 
 
Beste film      The Green Mile 
 
Beste boek      Heineken ontvoerder 
 
Eten       Pasta 
 
Drank       Biertje 
 
Vakantie      Italië 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen Avanti 5 
 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant Alles behalve schaken en polo 
en welke totaal niet 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de eredivisie PSV en Mark van Bommel 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  Jan van Halst 
 
Roel, bedankt voor je tijd en wij hopen dat je nog lang bij onze vereniging actief zult blijven. 
    
      
 
       Noud Bouwmans  
 
       Frans van Rozendaal 
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DANKBETUIGING 
 
 
 

Avanti vrienden, 
 
Op zondag 11 november j.l. ben ik, zoals veel van jullie weten, met spoed op genomen in het 
ziekenhuis, nadat ik tijdens de wedstrijd last kreeg van steken aan de linkerkant van mijn 
borst. 
Na verschillende onderzoeken konden ze geen vreemde dingen vinden; aankomende week 
moet ik terug naar het ziekenhuis voor controle, de arts dacht toch aan een niersteentje. 
 
Langs deze weg wil ik alle mensen, die mij geholpen hebben, super bedanken! En natuurlijk 
niet te vergeten, iedereen bedankt voor alle telefoontjes, sms-jes, enz.. 
 
Bedankt!  
 
 
Robbert van de Ven (speler Avanti 11) 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…. 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
Dinsdag 23 oktober. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Henk Kanters 
(24). Het werd van beide kanten geen al te beste wedstrijd die ondanks dat gemakkelijk werd 
gewonnen door  Adrie. Henk wist in deze partij slechts sporadisch te scoren, terwijl Adrie 
duidelijk meer regelmaat aan de dag legde. Adrie, die de laatste weken niet erg gelukkig 
was, won deze partij in 23 beurten en behaalde daarmee een gemiddelde van 1.91. Henk, 
die niet verder kwam dan 12 caramboles, kwam uit op 0.52. 
 
Hierna speelden Bert v Uden (42) en Bert v. Alebeek (50) tegen elkaar. In het begin van 
deze wedstrijd hadden beide spelers moeite om in hun ritme te komen. Maar halverwege de 
partij werd het spel van beide spelers beter en ontstond er een leuke en spannende 
wedstrijd. Na een mooie serie van 10 van Bert v. Uden leek hij met de overwinning aan de 
haal te gaan, maar Bert v. Alebeek kwam met een paar mooie series sterk terug. In een 
spannend slot won Bert v Alebeek  de wedstrijd alsnog in 21 beurten. Het gemiddelde van 
beide spelers was 2.38 voor Bert v. Alebeek en 1.86 voor Bert v. Uden. 
 
In de partij tussen Jos v. Heeswijk (65) en Bert v.d. Greef (30) begon Jos erg sterk en wist al 
snel een grote voorsprong op te bouwen. Wat Bert hierna ook probeerde, het wilde niet 
lukken om de achterstand ongedaan te maken. Hierdoor kon Jos vrijuit spelen en dan is hij 
op zijn sterkst. Met constant spel wist hij dan ook de wedstrijd in slechts 17 beurten te 
beslissen en hij haalde naast de 10 punten ook 2 bonuspunten binnen. Jos kwam  hiermee 
uit op een gemiddelde van 3.82. Bert, die niet verder kwam dan 21 caramboles, moest 
genoegen nemen met een gemiddelde van 1.23. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Mooy (28) en Leo v. Boxel (38). Ook 
in deze wedstrijd wilde het in het begin niet vlotten en beide spelers hadden moeite om hun 
ritme te vinden. Het was Cor die als eerste zijn goede spel van de afgelopen weken terug 
wist te vinden. Hierdoor wist hij een kleine voorsprong te nemen en naar gelang de wedstrijd 
duurde vergrootte hij deze voorsprong geleidelijk. Jammer voor Cor was dat het ritme aan 
het einde weer wat stokte, waardoor hij de bonus net misliep. Leo kon deze avond geen 
potten breken en moest lijdzaam toezien hoe ook deze wedstrijd verloren werd. Cor kwam uit 
op een gemiddelde van 1.40 Leo die 23 caramboles scoorde kwam uit op 1.15. 
 
 
Dinsdag  30 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Cor Mooy (28). 
Cor, die de afgelopen tijd goed staat te spelen, begon ook in deze wedstrijd erg sterk. Jos, 
die in zijn eerste 5 beurten slechts 1 carambole wist te produceren, keek dan ook al snel 
tegen een grote achterstand aan. Toch wist Jos de rollen snel om te keren. Met een sterke 
serie van 21 wist hij zijn achterstand volledig weg te werken. Cor liet zich echter niet van de 
wijs brengen en speelde in het vervolg van de partij zeer regelmatig. Helaas voor hem was 
dat net niet voldoende voor de overwinning. Daarvoor speelde Jos deze avond te sterk en 
deze wist dan ook al in de 14e beurt zijn 65 caramboles vol te maken. Jos behaalde een 
gemiddelde van 4.64. Cor behaalde met 1.85 ook een zeer verdienstelijk gemiddelde. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (38) en Bert v. Uden (42). Bert, die in 
deze competitie tot nu toe slechts 1 wedstrijd wist te winnen, begon deze avond goed en had 
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al snel een kleine voorsprong te pakken. Ook Leo speelde zeker niet slecht en wist een serie 
van 8 van Bert te pareren met een serie van 7. Bert gaf zijn voorsprong echter niet meer prijs 
en besliste de partij in de 18e beurt. Leo bleef steken op 30 caramboles. Het gemiddelde van 
beide spelers was 1.67 voor Leo en 2.33 voor Bert. 
 
In de partij tussen Adrie v. Liempd (44) en Bert v Alebeek was het laatstgenoemde die er met 
een eerste beurt van 19 caramboles als een raket vandoor ging. Wat Adrie hierna ook 
probeerde, zijn ritme kon hij niet meer vinden, waardoor Bert ondanks dat ook zijn spel 
minder werd geen moeite had om ook zijn 7e partij in winst om te zetten. Ondanks zijn sterke 
begin had Bert toch nog 24 beurten nodig om zijn 50 caramboles te maken. Dit leverde hem 
een gemiddelde van 2.08 op. Adrie, die niet verder kwam dan 30 caramboles, moest zich 
tevreden stellen met 1.25. 
 
De vierde partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Henk Kanters (24). Het 
werd een spannende partij, waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste eind 
zou gaan trekken. Zonder grote series slaagden beide spelers er niet in om voldoende 
afstand te nemen. Henk wist uiteindelijk met de grootste serie van de partij (6) een klein 
gaatje te slaan. Omdat Cor in zijn laatste beurten er niet in slaagde om zijn laatste 3 
caramboles te maken kon Henk in de 24e beurt de partij alsnog binnen halen. Het 
gemiddelde van beide spelers was 1.63 voor Cor en 1 voor Henk. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (32) en Bert v.d. Greef 
(30). Ook dit werd een spannende wedstrijd omdat ook hier de spelers elkaar weinig 
toegaven.  Om beurten pakte ze de leiding maar moesten deze even zo snel weer afstaan. 
Toch wist Bert aan het einde van de partij een klein gaatje te slaan en nu lukte het hem wel 
om de voorsprong vast te houden. Hij wist zelfs nog binnen de 20 beurten te eindigen, wat 
hem tevens 2 bonuspunten opleverde. Mari, die niet verder kwam dan 25 caramboles, hield 
hier een gemiddelde van 1.32 aan over. Bert kwam uit op 1.58. 
 
 
Dinsdag 6 november. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Bert v. Uden (42). In deze 
spannende partij was het Jos die als beste uit de startblokken kwam. Met enkele mooie 
series wist hij snel een voorsprong te nemen. Bert, die zeker niet slecht speelde, kon het 
tempo niet bijbenen en had geluk dat Jos halverwege de wedstrijd een mindere fase kende. 
Hierdoor kon Bert de aansluiting weer maken en gingen beide spelers gelijk op naar de 
eindstreep. Het was Jos die in de 25e beurt als eerste zijn 65 caramboles vol wist te maken. 
Bert  wist vervolgens in zijn nabeurt ook zijn laatste 2 caramboles te maken, waardoor er een 
remise uit de strijd rolde. Beide spelers konden hier vrede mee hebben; ondanks dat er 
uiteindelijk te veel beurten nodig waren, haalden beide spelers 10 punten binnen. Jos 
behaalde een gemiddelde van 2.60, Bert 1.68.  
  
De volgende partij werd gespeeld door Bert v.d. Greef (30) en Henk Kanters (24). Ook dit 
werd een spannende wedstrijd, waarin lange tijd niet duidelijk was wie er aan het langste 
eind zou gaan trekken. Een mooie serie van 4 van Henk werd meteen beantwoord door Bert 
met ook een serie van 4. Henk maakte in deze partij enkele mooie caramboles en hiermee 
won hij de wedstrijd dan ook verdiend. In 26 beurten wist Henk zijn 24 caramboles te maken, 
wat hem een gemiddelde van 0.92 opleverde. Bert deed het met 27 caramboles iets beter en 
kwam uit op 1.03. 
 
De partij tussen Cor Mooy (28) en Mari Pennings (32) werd geheel gedomineerd door Mari. 
Vanaf het begin stoomde hij vooruit. Zonder echt grote series maar met constant spel liep hij 
in sneltreinvaart weg van Cor. Cor, die de laatste weken erg goed staat te spelen, moest 
deze avond toezien hoe zijn tegenstander genadeloos toesloeg. In slechts 12 beurten 
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maakte Mari zijn caramboles vol en behaalde daarmee naast een mooi gemiddelde van 2.66 
ook 2 verdiende bonuspunten. Cor bleef verslagen achter met 11 caramboles en een 
gemiddelde van 0.91. 
 
Ook de partij tussen Adrie v. Liempd (44) en Cor Geerts (42) kende weinig spanning. Hier 
was het Cor die de bovenliggende partij was. Met goed spel wist hij Adrie al snel op 
achterstand te zetten. Adrie, die nog steeds op zoek is naar zijn niveau van vorig seizoen, 
kon ook op deze avond zijn draai niet vinden. Wat hij ook probeerde, het wilde ook nu niet 
lukken. Hierdoor behaalde Cor een eenvoudige zege. Hij deed dat in 22 beurten en kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van 1.91. Adrie, die niet verder kwam dan 23 caramboles, 
behaalde een gemiddelde van 1.05. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (38) en Bert v. Alebeek 
(50). Bert, die nog altijd niet verslagen is dit seizoen, begon ook nu sterk aan de partij. Ook 
Leo deed met een serie van 8 wel wat terug, maar hij kon hier geen vervolg aan geven. Bert 
won de partij dan ook verdiend. Hij deed dat in 23 beurten en behaalde daarmee een 
gemiddelde van 2.17. Leo, die niet verder kwam dan 23 caramboles, kwam uit op precies 1. 
 
 
Dinsdag 13 november. 
 
Op deze inhaaldag werden er twee wedstrijden gespeeld. 
 
De eerste ging tussen Leo v. Boxel (38) en Jos v. Heeswijk (65). Beide spelers begonnen 
uitstekend aan de partij. Leo, die ondanks dat hij de opstoot niet wist te maken toch in zijn 
eerste 5 beurten 21 caramboles maakte, moest  toezien hoe Jos er met een serie van 23 
nog een schepje bovenop deed. Toen Jos even later nog een mooie serie van 17 wist te 
maken, speelde Leo ondanks zijn prima spel een verloren wedstrijd. In slechts 10 beurten 
raasde Jos naar de finish en liet hiermee zien dat zijn vorm weer geheel terug is. Leo, die 
deze avond erg goed tegenstand bood, moest genoegen nemen met 25 caramboles. Dit 
leverde hem naast een mooi gemiddelde van 2.5 ook flink wat complimenten op. Jos 
behaalde met deze prestatie een gemiddelde van 6.50 en is met recht koploper van de 
competitie. 
 
Ook in de tweede partij tussen Cor Geerts (42) en Mari Pennings (32) werd er goed 
gescoord. Nu was het Mari die na zijn schitterende zege van afgelopen week het vertrouwen 
volledig heeft teruggevonden. Al snel wist hij met een serie van 10 Cor op achterstand te 
zetten. Cor kon hier geen weerwoord op vinden en moest toezien hoe Mari zijn voorsprong 
geleidelijk uitbouwde. Zonder problemen speelde Mari zijn partij uit en hij deed dat net als 
afgelopen week in slechts 12 beurten. Hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde van 2.67. 
Cor, die in dit geweld niet verder kwam dan 18 caramboles, kwam uit op een gemiddelde van 
1.50. 
 
 
Hieronder de stand tot nu toe. 
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13-11-2012 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 9 563 284 164 6 2 1 96,62 3,43 70 1
B.v.ALEBEEK. 8 400 223 158 8 84,00 2,53 50 2
M.PENNINGS. 8 217 242 144 4 4 75,81 1,51 32 3
L.v.BOXEL. 9 279 310 184 3 6 75,42 1,52 36 4
C.MOOIJ. 8 196 296 139 3 5 74,00 1,41 28 5
B.v.UDEN. 8 287 310 153 2 5 1 70,33 1,88 42 6
B.vd.GREEF. 8 194 290 157 4 4 68,67 1,24 30 7
C.GEERTS. 8 280 245 158 4 4 68,67 1,77 42 8
H.KANTERS. 8 154 331 171 3 5 64,17 0,90 24 9
A.v.LIEMPD. 8 267 306 176 3 5 60,68 1,52 44 10

EN NOG VIJF
STAND BILJART-COMPETITIE 2012 - 2013

LIBRE
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 we ook terugvallen op Mednet, waar een viertal 
sportfysiotherapeuten, een sportarts en orthopedisch chirurg samenwerken. 

 locatie klaar naast het zwembad. Dan zijn de sportschool, de fysio-
herapeut en andere specialisten om de hoek bereikbaar. 
k ben sportmasseur van de selectie, verzorger bij het eerste op zondag en A1 op zaterdag.  

E BEGELEIDING VAN DE SELECTIE  
nlangs vertelde een bestuurslid mij dat hij  informatie had gestuurd naar de leiding van de 

 Toen ik hem vertelde dat ik niets ontvangen had, kwam het verweer “maar jij bent de 
erzorger”!!  Dit vond ik voldoende aanleiding om mijn stukje over teambegeleiding nog eens op 
chrift te zetten. 
lf goede spelers is nog geen garantie voor een goed draaiend team, zo is het ook met de 

 Naast een trainer is er een assistent-trainer, keeperstrainer, hersteltrainer, vlagger 
scheidsrechter)leider, begeleider en verzorger/sportmasseur. Ieder heeft zijn eigen 

 boel draaiend. De meeste mensen draaien al 
s op vertrouwen en zo hoort het ook. Bovendien kunnen ze 

d vormen voor een trainer. Een trainer is m.i. meer gebaat bij een kritisch 
egeleidingsteam om  elkaar scherp te houden dan een groepje jaknikkers. 

e verantwoording voor het medische gedeelte, maar ik probeer ook altijd goed 
ouden met de huisartsen. Zij zijn uiteindelijk de verantwoordelijke mensen. Heel 

 er onlangs een nieuwe huisarts is bijgekomen, die vroeger bij mij in de 
choolbankjes zat. 

at betekent met de trainingsavonden mee, dat je heel wat uurtjes op het sportpark bent. 
nspreekpunt op medische terreinen voor de hele vereniging. Door de 
en alle sporters bij mij terecht. Ook hierin vormt Avanti een positieve 

itzondering in de regio en dat mag ook wel eens gezegd worden. 
meestal mee met de EHBO bezetting bij de diverse jeugdtoernooien en de 

eskamp. 
ijdsinvestering die ik er graag voor over heb. Maar ik kan dit niet rijmen met 

e opmerking waarmee ik dit schrijven begonnen ben. 
p andere avonden ben ik als districtsverzorger werkzaam bij de KNVB Zuid I en verzorger bij 

nds-
ampioen geworden en ik ben er trots op dat ik hieraan mijn steentje heb mogen bijdragen. 

et sportgroeten, Anton Schellekens 
portmasseur NGS 



 

        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 
 

    Donderdag 27 december 2012 

 
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 word 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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 24-UURS WANDELING 
 

 
 

SCHRIJF NU JE TEAM IN !!!!! 
 
 
Op 8 en 9 juni 2013 is er op ons Sportpark een  
24-uurs wandeling t.b.v.  Pulmonale Hypertensie. 
Bij velen is deze ziekte begrijpelijkwijs nog niet 
bekend, maar o.a. Riet v.d. Ekart lijdt aan deze 
ziekte. 
Onlangs hebben we een website in het leven 
geroepen, waarop u het een en ander aan informatie 
kunt vinden. 
 
Meld nu je team aan en steun  PHA Nederland. 
 
Alle info vindt u op de site 
www.hebhartvoorlongen.nl. 
 
Verdere informatie kunt u inwinnen bij de 
organisatie, of bij  Jan Hellings 06 13258514. 
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http://www.hebhartvoorlongen.nl/
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