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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Avantivrienden, 
 
We zijn inmiddels alweer in de laatste periode van 2013 aangekomen. 
Sommige teams staan er goed op en andere hebben het daarentegen 
weer moeilijk. 
Zeker onze jeugdelftallen verdienen een groot compliment. Vele 
teams en met name de standaardelftallen hebben tot nu toe een 

goede seizoenshelft. 
Avanti 1 en 2 staan voor een grote uitdaging om het tij zo snel 
mogelijk te laten keren, zodat de punten weer binnen gaan komen. 
Afgelopen week heeft Hans van Es aan het bestuur laten weten dat hij 
aan het eind van dit seizoen zal gaan stoppen als hoofdtrainer van 
onze vereniging. Na drie seizoenen vindt Hans dat het tijd wordt dat 
er een nieuwe trainer voor de groep gaat staan. 
Overigens zal Hans gewoon verbonden blijven als jeugdcoördinator bij 
Avanti. 
Dus zal het voor onze TC en het bestuur ook een uitdaging worden 

om een waardige opvolger te vinden voor Hans. 
Eerst nog zal Hans samen met de overige staf en spelersgroep ervoor 
gaan om een zo hoog mogelijke klassering te realiseren in de huidige 
competitie. 
 
Op 31 oktober j.l. vond de sponsoravond plaats bij onze buurman 
Fitland met een afsluiting in onze kantine. Wij als bestuur kijken 
tevreden terug op deze leuke, informele avond en wij zullen hier 
zeker een vervolg aan gaan geven. 

 
De Sint is op dit moment in ons land en hij zal woensdagmiddag  
4 december a.s. een bezoek brengen aan onze F- en minipupillen in 
onze kantine. 
De jeugdcommissie is in samenwerking met het AJAC al enige tijd 
druk geweest 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. 
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Tijdens de laatste weken van het jaar kunt u elke vrijdag tot en met 
20 december de rik- en jokeravond bezoeken in onze kantine. De 
aanvang van deze avonden is 20.00 uur en vanaf 19.30 uur kunt u 
zich in laten schrijven. 
 
In het weekend van 14 en 15 december zal onze kantine verbouwd 
worden tot Après-ski hut. Twee dagen volop feest in de kantine van 
Avanti. Tijdens dit weekeind worden alle vrijwilligers uitgenodigd om 
hun Kerst- en Nieuwjaarsattentie te komen ophalen. 
 
Zet ook alvast in de agenda de Fietstocht als alternatief voor de 
jaarlijkse Dropping / Speurtocht op zondag 29 december, 
georganiseerd door onze Supportersvereniging in samenwerking met 
Bert van Uden. 
 
De jaarlijkse kienavond, georganiseerd door de Club van 100, zal 
plaatsvinden op maandagavond 30 december. 
Volle agenda nog dus. 
 
Rest mij verder iedereen veel succes toe te wensen voor de komende 
periode. 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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Pupil van de Week 

   Avanti – Nooit Gedacht 
 

Op zondag 27 oktober moest ik om 12.30 uur bij Avanti  zijn, omdat 
ik de pupil van de week mocht zijn. We mochten in de bestuurskamer 
gaan zitten en ik kreeg van iedereen een hand. Ik mocht mee naar 
boven, waar de trainer een team bespreking had en vertelde wat de 
spelers allemaal moesten doen. Daarna ging ik omkleden en mee 
voetballen met de E3.  Mijn team de E3 mocht een voorwedstrijd 
spelen op het hoofdveld van Avanti tegen de E3 van Nooit Gedacht. 
We hadden verloren. Toen mocht ik een trainingspak van Avanti aan 
en ik heb hier de warming up mee gedaan. De wedstrijd Avanti - 

Nooit Gedacht begon nadat ik bij de tegenstander gescoord had. Het 
was een spannende wedstrijd en er waren veel gele kaarten gevallen 
en 1 rode!  Gelukkig hebben we gelijk gespeeld. De stand was 2-2. 
Nadat ik weer had omgekleed gingen we friet eten in de kantine aan 
de tafel van de spelers. Ik heb nog een voetbal gehad met alle namen 
van alle spelers en hier ben ik mee over de tafels gelopen in de 
kantine. 
Iedereen bedankt voor deze super middag. 
Joep vd Hurk  
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29  DECEMBER  2013 

FIETS- EN PUZZELTOCHT 
 

Op zondagmiddag 29 december 2013 organiseert de Supporters-
vereniging in samenwerking met Bert van Uden een gezellige fiets-en 

puzzeltocht voor het hele gezin. 
 
Al jaren wordt tussen Kerstmis en Nieuwjaar de traditionele dropping 
georganiseerd. Maar omdat de beschikbare avonden tussen kerst en 
nieuw “volgeboekt” zijn, hebben we besloten om de dropping dit jaar 
te vervangen door een fiets-en puzzeltocht voor het hele gezin. 
In een ver verleden werd op tweede kerstdag altijd een gezinsfiets-
tocht georganiseerd en het is een uitdaging om deze traditie nieuw 
leven in te blazen.   

Het thema van de fietstocht  is:   
  

Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 
50 jaar 

 
Naast de diverse vragen zullen er onderweg weer verschillende 
opdrachten moeten worden uitgevoerd. De organisatie daagt dan ook 
iedereen uit om op 29 december mee te komen doen aan deze Fiets- 
en Puzzeltocht.  

Inschrijvingsformulieren liggen vanaf 1 december a.s. achter de bar in 
de kantine, maar inschrijven kan natuurlijk ook nog op 29 december 
vanaf 12.30 uur.   
 
De tocht begint om 13.00 uur en natuurlijk zal ook de snert dit jaar 
niet ontbreken. Het belooft een leuke en gezellige tocht te worden, 
dus houdt deze datum alvast vrij !   
 

 Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 



 

 7 
  



 

 8 

VERJAARDAGEN IN DECEMBER 
 

 

   
   01 december Patricia Smits 
      Nick Vermeer 
      Maikel v. Weert 
      Rien de Laat 
   02 december Sven v. Uden 
      Henny de Jong 

   03 december Thomas Maas 
      Johan v.d. Spank 
      Mark der Kinderen 
   05 december Emiel v. Heesch 
      Jo v. Uden 
   06 december Alex Santegoeds 
      Richard Schoenmaker 
      Hans Koenen 
      Rens Boersma 

      Ad Sterks 
   07 december Antoon v.d. Broek 
      Henk v.d. Broek 
   08 december Frans Brouwers 
      Albert v.d. Bogaard 
   09 december Max Neijndorff 
      Milou Gevers 
      Mari v. Gorkum 
      Rowan Schellekens 
      Kim v. Houtum 

      Jesse v. Loon 
      Luke Veroude 
      Don Voets 
   10 december Sem v.d. Brand 
      Bjorn Boersma 
      Rein v. Uden 
   12 december Sjef Beekmans 
      Richard v. Loosbroek 
   13 december Hans v. Roosmalen 
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      Marco Hoogerbrug 
   14 december Dries van Gogh 
      Hans v.d. Brand 
   15 december Ad v.d. Meerakker 
      Geert v.d. Oetelaar 
   16 december Jeroen Witte 
   17 december Jeffrey Hemradj 
      Paul v.d. Bruggen 
   18 december Jennes van Wershoven 
      Els Zomers 
      Bert v.d. Moosdijk 
      Erwin v.d. Bergh 
   19 december Henk Verhoeven 
   20 december Ruud Cromsigt 
   21 december Vera van Dijk 
      Niels van Houtum 
      Jelmer Broks 
      Harm v.d. Boogaard 
   22 december Michael Schelle 
      Chris Steenbakkers 
      Dick Engels 
   23 december Robert Bolwerk 
      Jan Verhoeven 
      Mark Pijnenborg 
   24 december Lars Vorstenbosch 
   25 december Erik Karamian 
      Joop Sporken 
   27 december Maicel Manders 
      Marcel Wouters 
   28 december Jeroen Brands 
      Jan Baijens 
   30 december Stan v.d. Hurk 
      Sam v.d. Oetelaar 
      Harold v.d. Broek 
   31 december Annie Verhoeven  
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Voor deze uitgave van Sportret zijn we bij een man geweest die 
op het veld niet altijd een lieverdje was, zoals hij ons vertelde. 
Een man die al een tijd aan Avanti is verbonden als trainer/leider. 
We hebben een leuk gesprek gehad met 

 

HENRIE VAN DOORNIK 
 
Henrie is 44 jaar oud en getrouwd met Karin. Ze hebben twee 
zoons, Teun en Sam. Teun is 17 jaar en heeft 2 jaar bij RKC 
gespeeld. Hij speelt momenteel in A1 van Avanti. Zijn jongere 
broer Sam is 13 jaar en voetbalt in C1.  
Henrie is geboren op de Molenheide langs het kanaal. Hij is enig 
kind en heeft het voetballen niet van zijn vader mee gekregen. 

Dat is een echte sportvisser.  
 
Na de lagere school is Henrie naar de LTS gegaan, waar hij 
zijn diploma heeft gehaald in de richting bouw. Hierna 
heeft hij een vervolg opleiding als Aspirant Gezel 
Timmeren behaald, daarna is hij als timmerman bij van 
Tartwijk aan de slag gegaan. Zijn ambities lagen echter 
ergens anders in de bouwwereld. 
“Nadat ik 2 jaar bij van Tartwijk als timmerman heb gewerkt ben 
ik bij het bedrijf gaan werken waar mijn vader bedrijfsleider was. 

Het betrof Bouwbedrijf Walpot BV, waar ik systeemwanden voor 
ging zetten en waar ook Jan van Engeland en Hans van den Broek 
voor werkten. Daar heb ik het vak geleerd.  
Op mijn 23e ben ik samen met mijn vader, Van Doornik Timmer-
bedrijf BV begonnen. We hadden veel werk rondom Schijndel in 
die tijd, het bedrijf groeide uit naar zo’n 40 man. Het Timmer-
bedrijf hebben wij in 2001 verkocht en we hebben ons helemaal 
gestort op Van Doornik Afbouw BV, wat ik in 1996 had opgestart. 
De reden hiervan was dat ik meer affiniteit had met de afbouw 
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dan met het vak timmerman. In die periode hadden we circa 15 
monteurs in dienst.  
Helaas heb ik op 28 februari 2012 mijn faillissement aan moeten 
vragen, doordat er twee opdrachtgevers van mij in korte tijd na 
elkaar failliet zijn gegaan. Dit kon ook ik niet meer financieel 
bolwerken. Ik was toen alles kwijt. Daarna ben ik toch weer 
opnieuw begonnen met een nieuw bedrijf D&D ProjectAfbouw BV. 
Iik heb nu 6 man personeel en ondanks de crisis gaat het 
redelijk”. 
 
Ondanks dat Henrie niet uit een voetbalfamilie kwam, is hij 
op jonge leeftijd bij Avanti terecht gekomen. 
“Ik ben in E1 begonnen, maar heb niet alle standaardelftallen 
doorlopen. Mijn leeftijdsgenoten waren o.a. Jeffrey Schellekens en 
Eddy Merkx; Christje Schellekens was leider. Met E1 ben ik 
kampioen geworden en we kregen toen een zakkammetje, iets 
wat ik nooit ben vergeten.  
Ik heb ook nog een jaar gevoetbald in A1 onder leiding van Bert 
van Uden en waar Henk van Liempd onze vlagger was. Hierna ben 
ik naar de senioren gegaan en ben in het 5e elftal gekomen, dat 
was nagenoeg hetzelfde elftal als waar ik op zaterdag ook mee 
voetbalde bij het “wild”voetbal. Onze leider hiervan was Tijn 
Broks en mijn teamgenoten waren o.a. Sjef Beekmans, André van 
Schaijk, Rob van Engeland en Marcel van de Schoot. Op maandag 
en woensdag voetbalde ik in de zaal met Hans van den Broek, 
Hans Schevers, Harrie en Willy Russens voor o.a. Bosmans. Later 
kwam daar Hans van Es bij. Hans van Es had geen rijbewijs en in 
die tijd ging ik vaak mee als chauffeur en kwam dan op vele 
plekken; ik heb veel mooie zaalvoetbalwedstrijden op niveau 
gezien en mogen spelen dankzij Hans van Es.  
Ik heb in totaal 15 jaar aan zaalvoetbal gedaan. Op dinsdag- en 
donderdagavond trainde ik bij Avanti. De vrijdag was mijn enige 
vrije avond in die tijd. Met het 3e elftal ben ik nog een aantal keer 
kampioen geworden. Robert Creusen, Ronnie van Wanrooij en 
Maikel van de Braak stonden onder andere in dat elftal. Een leuk 
maar zeker geen gemakkelijk elftal. In een beslissingswedstrijd 
tegen een elftal van Blauw Geel in het Wijbosch bij onze 
zustervereniging WEC wonnen wij met 3-2. Ik denk dat er in 
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totaal wel 2000 bezoekers waren gekomen. Een bijzondere 
ervaring, met daarna wel zo’n 3 dagen feest.” 
 
In de inleiding hadden we al aangegeven dat Henrie van 
zichzelf vond dat hij geen lieverdje was op het veld. 
“Ja dat klopt. Ik was zeker geen lieverdje op het voetbalveld. Ik 
durf dat nu wel te zeggen. Met name het 3e elftal was een elftal 
waar verschillende spelers in stonden die wel eens over de 
schreef gingen. Ik denk dat dit elftal het hoofdbestuur wel eens 
kopzorgen heeft gebaard. Maar goed, dat is verleden tijd. Ik ben 
3 jaar geleden gestopt als actieve voetballer. Ik voetbalde toen op 
zaterdag met de veteranen en dat was niet te combineren met 
het trainerschap van B1 en het volgen van de wedstrijden van 
Sam.” 
 
B1 was niet het eerste elftal dat Henrie leidde.  
“Ik ben 12 jaar geleden trainer/leider geworden omdat onze Teun 
ging voetballen. Ik heb verschillende elftallen gehad en vond het 
erg leuk om te doen. Momenteel ben ik trainer van C1, samen 
met Frank van den Boogaard; Gijs van den Boogaard is onze 
vlagger. Frank heeft bij Den Bosch gekeept en is momenteel 
keeper bij de eerste klasser Best Vooruit. Frank heeft ook al veel 
gezien in het voetbalwereldje en heeft in die zin ook zeker meer-
waarde voor mij in C1. Ik heb geen cursus gevolgd als trainer. In 
de tijd dat onze Teun bij RKC voetbalde heb ik veel rondgekeken 
en veel trainingsvormen gezien. Ik heb daar later veel plezier van 
gehad. Het is overigens wel een bijzonder wereldje, een B.V.O. 
(betaald voetbal organisatie). Ouders zijn vaak bezig met hun 
eigen kind en hun eigen belang; ze denken allemaal dat ze een 
Messi in huis hebben.“ 
 
Henrie gaf aan nog een onderwerp te zijn vergeten. 
“Dat is het jeugdkamp wat ieder jaar wordt georganiseerd door de 
jeugdcommissie. Jeugdkader en scheidsrechters gaan dan een 
weekend weg in januari tijdens de winterstop. Dat weekend is 
SUPER. 
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De saamhorigheid en het plezier wat wij dat weekend hebben; in 
één woord geweldig. Nooit meer afschaffen! 
 
Gevraagd naar de hobby’s van Henrie gaf hij aan daar 
buiten zijn werk, voetbal en gezin geen tijd voor te hebben. 
Karin vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen 
van Henrie. 
De goede waren volgens Karin dat hij lief is, behulpzaam en als 
hij ergens voor gaat, dan doet hij dat voor de volle 100%. 
De slechte eigenschap is dat hij nooit naar huis kan. Tsja, waar 
hebben wij dat meer gehoord. 
 
Hierna stelden we Henrie nog de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan   Bezuinigingen en de daaruit  
       voortkomende armoede 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland     Niet te veel steun naar de 
Zuid- 
       Europese landen maar eerst de 
       problemen in Nederland   
       oplossen 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan     Chemische wapens in Syrië 
 
Naar welke internetsite surf je het  
meest      Avanti site, Facebook en   
       Voetbal.nl 
 
Auto       Mercedes 
 
Beste trainer     Frank de Boer 
 
Stad       Amsterdam 
 
Jeugdidool     Bergkamp / Jesper Olsen 
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Moeilijkste beslissing ooit  28-2-2012 eigen faillissement 
       aanvragen 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Aankoop 1e huis 
 
Onderschatte voetballer   Jurre van Loon 
 
Overschatte voetballer   Royston Drenthe 
 
Hoogtepunt     Geboorte Teun & Sam 
 
Dieptepunt     Faillissement en overlijden 
       schoonmoeder 
 
Politieke voorkeur    PVV 
 
Televisie      VI en Penoza 
Beste muziek     kan overal naar luisteren 
 
Beste film      The Hangover 
 
Beste boek     Andy van der Meijden 
 
Eten       Ik lust alles 
 
Drank      Pilske 
 
Vakantie      Italië en Kroatië 
 
Met wie zou je graag een avondje  
stappen       Hans van Es 
 
Welke sporten vind je interessant  
en welke totaal niet    Wielrennen, hockey en tennis 
       vind ik leuk. Golfen vind ik  
       niets 
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Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie   Ajax en Finnbogason 
 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op TV    Jan van Halst de beste.  
       Van der Gijp de leukste. 
 
 
 
Henrie, bedankt voor dit gesprek en we hopen je nog lang langs 
de lijn bij Avanti te mogen zien. 
 
 
 

 
Noud Bouwmans    

 Frans van Rozendaal 
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KAARTEN IN DE KANTINE 

 

 
RIKKEN EN JOKEREN 

 

 

ELKE VRIJDAGAVOND 
 

T/M 20 DECEMBER 2013 

 
AANVANG 20.00 UUR 

| 
Inschrijven v.a. 19.30 uur 

 

 
 

Inschrijfgeld € 2,50 per avond  
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LEDENMUTATIES 

 

 
 

 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

QDBJ073 

Robert 

Bolwerk 

Burg. Janssensstraat 

10 23-12-1966 

MDGG85V Jelmer Keetels Wijbosscheweg 75 17-8-1999 

 
 

 
 

oud leden 

knvb nr naam geb.datum 

BXWC74Q Holke Wierema 7-6-1950 

MHRD09B René van Prooijen 6-5-1986 

MFVZ67B Jeremy Ebbenn 6-5-2002 

MMZF84J Tycho Bayens 14-9-2004 

FRCB46U Kevin Voets 31-10-1990 

BXWB55G Annie Vervoort 14-11-1959 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 
 
Naam:     Mark van der Steen 
 
Leeftijd:     22 
 

Woonplaats:    Schijndel 
 
In het dagelijks leven:  Grond/Kabel werken 
 
Elftal:     Momenteel geen vast elftal 
 
Positie:     Keeper 
 
Hoe lang voetbal je al:  14 jaar 

 
In het veld een hekel aan: Goals tegen krijgen 
 
Zou graag voetballen met: Jasper Cilessen 
Waarom:     Om beter te leren keepen 
 
Waar zou meer aandacht aan 
besteed moeten worden bij 
Avanti’31:    Als het zomer is zijn de douches  

      heet en als het winter is koud 
 
Andere hobby’s:   Bier en vrouwen 
 
Wat wil je tegen trainers/ 
leiders zeggen:   - 
 
Maak me wakker voor:  Niet wakker maken als ik slaap 
 
Nooit meer:    Agressie op het veld 
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Met een miljoen ga ik:  Lamballen 
Toekomstplannen:   Huisje, boompje, beestje 
 
Hoe ver ga je komen met je 
team:     - 
 
Antwoord op de vraag van 
degene die jou de balpen  
heeft doorgegeven: 
“Waarom ben jij altijd zo  
druk”:     Voor jou een vraag, voor mij een  
      weet. 
 
Aan wie speel jij de balpen 
door:     Thijs van Helvoirt (speler van A2)  
 
Jouw vraag aan hem:  Waarom ben jij altijd zo moe?  
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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 30 december 2013 

 

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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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
Dinsdag 22 oktober 
 
Op deze dinsdag werd een volledig programma afgewerkt.  
Van de 5 winnaars wist alleen Jos v Heeswijk de bonus te pakken. 
In de eerste partij tussen Bert v. Uden en Leo v Boxel leek ook Bert 
de bonus te gaan grijpen, maar helaas had hij voor zijn laatste 
carambole net 1 beurt teveel nodig. Leo behaalde 31 caramboles en 

kon net geen remise maken.  
 
De wedstrijd tussen Cor Geerts en Henk Kanters duurde maar liefst 
26 beurten. Vooral het spel van Cor was deze avond ver onder de 
maat. Hij kwam dan ook niet verder dan 27 caramboles en moest 
toezien hoe Henk de partij naar zich toe wist te trekken.  
 
Zoals gezegd behaalde Jos v Heeswijk wel zijn bonus. Hij deed dat 
in zijn partij tegen Cor Mooy die ook erg sterk uit de startblokken 
kwam. Lang leek het erop dat Jos tegen een nederlaag aan zou 

lopen, maar Cor kon zijn goede spel geen vervolg geven en moest 
na 6 poedels op een rij berusten in zijn nederlaag.  
 
Bert v.d. Greef en Mari Pennings maakte er samen een spannende 
wedstrijd van, waarin lange tijd niet bekend was wie er aan het 
langste eind zou gaan trekken. Ook de bonus was nog lange tijd 
haalbaar maar de spanning speelde beide spelers te veel parten 
waardoor winnaar Bert toch nog 20 beurten gebruikte. Mari kwam 
aan het eind slechts 1 carambole tekort voor een remise.  

 
De laatste partij tussen Adrie v. Liempd en 
Bert v Alebeek vergde ook 20 beurten.  
Hier was het Bert die met de overwinning 
aan de haal ging. Helaas voor Adrie stond 
zijn taxi te vroeg aan de Avantilaan, 
waardoor de rust die hij nodig had niet meer 
aanwezig was.  
Adrie kwam uit op 27 caramboles. 
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Dinsdag 29 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters en 
Bert v.d. Greef. Het werd een makkelijke overwinning voor Bert.  
Dit was vooral te danken aan het zwakke spel van Henk, die slechts 
12 caramboles in 20 beurten wist te produceren. Bert behaalde 
door een zwak begin van de partij net zijn bonus niet.  
 
In de partij tussen Cor Mooy en Mari Pennings werd door beide 
spelers erg goed gespeeld. Mari won de wedstrijd in slechts 14 

beurten en behaalde daarmee de bonus, terwijl Cor op een mooi 
gemiddelde van 1.50 uitkwam.  
 
Ook in de partij tussen Jos v Heeswijk en Bert v. Uden werd de 
bonus gehaald. Het was nu Jos die in de 19e beurt zijn laatste 
carambole wist te scoren. Bert kwam ook nu niet verder dan een 
magere 21 caramboles.  
 
De laatste partij tussen Leo v. Boxel en Bert v Alebeek werd tevens 

ook de beste partij. Beide spelers gingen erg goed van start, maar 
het was Leo die dit goede begin vast wist te houden. Hij won de 
wedstrijd in slechts 13 beurten. Een uitstekende prestatie van Leo, 
die ook in de stand nog een gooi doet naar de koppositie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dinsdag 5 november 
  
Op deze dinsdagavond stond er een inhaalprogramma gepland. Er 
werden 4 wedstrijden gespeeld waarin in alle partijen de bonus 
werd behaald.  

Het werd de avond van de Corren want beide spelers speelden 2 
wedstrijden en wisten hun beide wedstrijden met overtuiging te 
winnen.  



 

 24 

In de eerste partij speelde Cor Geerts tegen Adrie v. Liempd. In 
slechts 15 beurten wist Cor Adrie te verslaan. Ook Adrie speelde 
een van zijn betere wedstrijden en kwam slechts 3 caramboles te 
kort om nog remise te kunnen afdwingen.  
 
In de partij tussen Cor Mooy en Leo v Boxel behaalde Cor zijn 
eerste overwinning van het seizoen door Leo in 18 beurten het 
nakijken te geven. Leo verspeelde hierdoor enkele belangrijke 
punten voor het klassement. Het moet gezegd worden dat Leo deze 
avond niet erg gelukkig was in zijn spel.  

 
In de derde partij van de avond, nu tegen Mari Pennings, wist Cor 
Geerts zijn prestatie van eerder op de avond te benaderen. Nu 
gebruikte hij 1 beurt meer om zijn 42 caramboles vol te maken. 
Ook Mari gaf net als Adrie goed partij(27 car.) maar moest toch zijn 
meerdere erkennen in Cor, die deze avond bijzonder goed op dreef 
was.  
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd 

en Cor Mooy. Zoals eerder gemeld behaalde ook Cor hier weer de 
overwinning. In een spannende wedstrijd versloeg hij Adrie nipt 
met 30 tegen 34 caramboles in slechts 16 beurten. Kwam Adrie in 
zijn eerste partij 3 caramboles tekort, nu was dat slechts 2. 
 
 
 
Dinsdag  12 november 
 
In de eerste partij speelden Cor Geerts en Bert v Alebeek tegen 

elkaar. Won Cor de afgelopen week zijn beide partijen met 
overmacht nu moest hij genoegen nemen met een bescheiden 
bijrol. Bert wist hier een goede wedstrijd tegenover te zetten en 
won verdiend in 17 beurten en behaalde dus weer eens de bonus.  
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door de koplopers 
Leo v. Boxel en Jos v. Heeswijk. Het werd geen al te beste partij 
maar de spanning zat er wel goed in. Het was Leo die de winst  
pakte en Jos een van zijn weinige nederlagen wist toe te brengen.  
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Ook Cor Mooy, die de afgelopen week nog 2 maal wist te winnen 
(met bonus), kwam tegen Henk Kanters niet tot een zelfde 
resultaat. Henk speelde weer erg sterk en won in slechts 16 
beurten de wedstrijd en behaalde wederom de bonus.  
 
Ook Mari Pennings wist tegen Bert v. Uden de bonus te pakken. In 
een prima wedstrijd met de hoogste serie (14) van de avond walste 
hij over Bert heen. In slechts 14 beurten maakte hij zijn 32 
caramboles vol.  
 

De laatste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd 
en Bert v.d. Greef. Hier ging het lange tijd gelijk op, met dan weer 
Adrie dan weer Bert aan de goede kant van de score. Het was 
uiteindelijk Bert die aan het langste eind trok en in 22 beurten de 
wedstrijd naar zich toe wist te trekken. 
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