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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 

 
Voor jullie ligt nu de een na laatste editie van het clubblad van sv 
Avanti’31. 
Na 54 jaar zal in december de laatste keer ons clubblad zoals we 

hem kennen verschijnen. 
De achterliggende gedachte hiervan is dat al het nieuws dat in het 
clubblad verschijnt meestal achterhaald is, omdat het al op onze 
website heeft gestaan. 
De redactie zat altijd, meestal tevergeefs, op kopij te wachten van 
onze leden. Na goed overleg met de Avantikrant commissie heeft 
men helaas dit besluit moeten nemen. 
Nu zullen jullie denken, is er geen alternatief? 
Op dit moment is een commissie druk bezig om een “Nieuwsbrief” 
te vervaardigen die ervoor zal zorgen dat al onze leden toch 

geïnformeerd worden over het wel en wee van onze vereniging. 
 
Onlangs vond de Algemene Ledenvergadering van onze club plaats. 
Een goed bezochte vergadering, waarin Astrid van Heeswijk, Fons 
Heestermans en Wil Welvaarts weer werden herkozen als 
bestuurslid voor de komende periode van drie jaren. 
Tijdens deze vergadering werd Wim van Wanrooij gehuldigd voor 
zijn 50-jarige lidmaatschap en hij ontving hiervoor de Gouden 
Speld. 

Danielle Eradus, Rien de Laat, Lucien van Lieshout kregen de 
Zilveren Speld in verband met hun 25-jarige lidmaatschap. 
Tenslotte werd Ton Zandbergen nog in het zonnetje gezet omdat 
Ton maar liefst 10 jaar deel uit maakt van het bestuur van onze 
vereniging. 
 
Een vermelding waard is het optreden van Jolanda Brus, moeder 
van onze jeugdleden Jeroen en Casper, spelers van de A-1, die op 
zaterdag 8 november j.l. een 15-jarige speler van Mulo eerste hulp 
bood na een hartstilstand. Hopelijk gaat het helemaal goed komen 

met deze jongen. 
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Complimenten, bewondering en trots namens het bestuur van sv 
Avanti’31 voor Jolanda. 
Daarom zijn wij als bestuur ook zeer blij dat zich tijdens de 
Algemene Ledenvergadering 12 leden opgaven om de AED cursus 
te gaan volgen, mochten wij ooit in dezelfde situatie geraken. 
 
Ook een positief signaal van onze leden is het feit dat er onder deze 
leden 8 personen zijn die zich aangemeld hebben voor de 
scheidsrechterscursus. 
Zoals iedereen weet is er altijd een tekort aan scheidsrechters, een 

hobby, waar wij als bestuur veel respect voor hebben en waarvan 
wij vinden dat we deze mensen moeten koesteren. 
Deze cursus zal binnenkort starten op ons sportcomplex. 
 
De feestmaand december staat alweer voor de deur. Een maand 
waarin nog vele activiteiten gaan plaatsvinden. 
Allereerst de afsluiting van het 50-jarige jubileumjaar van onze 
Supportersvereniging op 12 december a.s. 
Wat te denken van een avond in Kerstsfeer op donderdagavond 18 

december. 
Ook de traditionele Dropping / Speurtocht en de Kienavond 
georganiseerd door respectievelijk de Supportersvereniging en de 
Club van 100 vinden nog plaats in de laatste week van 2014. 
Drukke tijden nog, maar dit betekent wel dat onze club 
“springlevend” is. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 22 OKTOBER 2014 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
 De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan 

de aanwezige ereleden. Jack Brus meldt hierbij de afwezigheid 
van Toon vd Broek. Toon heeft afgelopen dinsdag tijdens 
werkzaamheden voor de OPA-ploeg een ongeval gehad. De 
vergadering wenst Toon een snel herstel toe. 

 Vervolgens memoreert de voorzitter het overlijden van ons lid 
Mies van Wanrooij op 84-jarige leeftijd. Verder zijn het afgelopen 
jaar drie oud-leden overleden, namelijk Mari de Laat, Jan vd Laar 
(oud bestuurslid van 1970-1972) en John van Nielen (oud 
hoofdtrainer). Verder zijn recent overleden onze leden Cor vd 
Berg (79 jaar) en Jos Bekkers (tot afgelopen juni speler van onze 
zondagveteranen). De voorzitter vraagt de aanwezigen om te 
gaan staan en deze overledenen te gedenken met één minuut 

stilte.  
 

2. Ingekomen stukken 
 Er zijn afmeldingen ontvangen van Astrid van Heeswijk, Ad van 

Kampen, Jan Tolk, Theo Schuurmans, Huub Groenendaal en Wim 
van Kaathoven.  

 Via de mail is een vraag binnengekomen van Anton Schellekens. 
Deze vraag wordt behandeld bij de rondvraag.  
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 18 september 
2013.  
De notulen waren opgenomen in de Avanti-krant van oktober 
2013.  
Naar aanleiding van de notulen vraagt Jan van Houtum naar de 
status van het Beleidsplan. Jack Brus antwoordt hierop dat naar 
aanleiding van de presentatie vorig jaar het beleidsplan op 
enkele punten is aangepast, maar dat het inderdaad formeel nog 
door de ledenvergadering moet worden vastgesteld. Dat zal 
volgend jaar gebeuren. 

De notulen worden verder met dank aan de secretaris 
goedgekeurd 
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4. Jaarverslag Secretaris 
 

5. Jaarverslag Secretaris Jeugdafdeling 
 
Beide verslagen waren via de website te downloaden en hebben 
ter inzage gelegen in de bestuurskamer. 
De secretaris meldt dat er met betrekking tot het jaarverslag een 
opmerking was binnengekomen van Gerard van Houtum over de 
vermelding van de Club van 100 in het verslag.  
De secretaris geeft aan dat in het jaarverslag alle Commissies in 

één paragraaf kort zijn behandeld. Daar is in het algemeen 
gesproken niets mis mee, maar het is inderdaad wel zo dat 
daardoor wat onderbelicht blijft wat de Club van 100 doet, met 
name in de ondersteuning van activiteiten van de Jeugdafdeling 
en bij kampioenschappen. In een volgend jaarverslag zal wat 
uitgebreider worden ingegaan op de doelstellingen van de 
verschillende Commissies binnen Avanti’31 
Jan van Houtum spreekt zijn waardering uit voor beide 
jaarverslagen. Naar aanleiding van het jaarverslag heeft hij 

enkele vragen/opmerkingen: 

- Komt er een vervolg op de sponsoravond die bij Fitland was 

georganiseerd? (Antwoord:  er wordt gewerkt aan een 

sponsorcommissie die ook naar een sponsoravond zal kijken). 

- Als het Clubblad in 2015 niet meer verschijnt, wat gebeurt er 

dan met de advertenties en komt er inderdaad een nieuwsbrief? 

(Antwoord: alle adverteerders zijn inmiddels geïnformeerd 

waarbij de alternatieve reclame-mogelijkheden zijn voorgelegd. 

Verder wordt momenteel door Ben vd Mosselaer samen met 

de huidige redactie gekeken naar de mogelijkheden voor een 

nieuwsbrief). 

- In het jaarverslag wordt ingegaan op de gebeurtenissen rond 
en na de wedstrijd tegen Herpina. Jan spreekt zijn waardering 
uit voor de wijze waarop het bestuur heeft gehandeld en het 
vele werk dat is verricht. (Antwoord: dank voor de 
waardering, er is inderdaad veel op het bestuur afgekomen, 
we hebben, zonder zeker te weten wat de beste handelwijze 
zou zijn, geprobeerd er het beste van te maken. Wat 

uiteindelijk resteert is veel frustratie.  Die frustratie is 
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overigens duidelijk aan de KNVB kenbaar gemaakt).  
Zie verder agendapunt 10. 

 
6. Verslag Penningmeester 
 Het financiële verslag heeft ter inzage gelegen in de 

Bestuurskamer. Fons Heestermans geeft allereerst een 
toelichting op de uitgaven en inkomsten in het afgelopen 
boekjaar. Enkele opvallende zaken zijn de goede cijfers van de 
kantine, enkele meevallers bij de sponsoring door een groot 
aantal kledingsponsors, door de sponsoring van Fitland en C1000 

en de terugloop in de inkomsten uit reclameborden. Verder 
vallen op de stijging van de uitgaven door het abonnement op 
FOX. Voor het uitzenden van de voetbalwedstrijden in de kantine 
moeten we, buiten de normale kosten aan de KPN, ruim € 1000,- 
per jaar extra betalen voor openbare uitzending. Verder zijn de 
selectiekosten hoger uitgevallen omdat we besloten hebben om 
voor de selectie een vaste pot te maken, waar tegenover staat 
dat er geen bonnen (die ten laste van de kantine kwamen) meer 
worden gegeven. De hogere representatiekosten komen met 

name door de speciale jubilarissenavond.  
 Op een vraag van Roy van Helvoirt antwoordt de penning-

meester dat de tarieven voor reclameborden niet zijn gewijzigd. 
Op een vraag van Marcel Verhoeven wordt geantwoord dat Plus 
Supermarkt de sponsoring van de C1000 zal overnemen.  

 Na het overzicht van de uitgaven en inkomsten gaat de 
penningmeester nog in op de balans. Hij meldt daarbij dat de 
vermelde hypotheek (€ 27.000,--) op de kantine met een aantal 
extra aflossingen over vier jaar geheel zal zijn afgelost.  
 

7. Verslag kascommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Johan Schellekens, Gijs 
vd Boogaard en Mari Verhagen, heeft op 20 oktober 2014 de 
jaarrekening en de balans gecontroleerd. De kascommissie 
verklaart dat de jaarrekening de juiste weergave is van de 
inkomsten en uitgaven over het verenigingsjaar 01-07-2013 t/m 
30-06-2014 en dat de balans een getrouw beeld geeft van het 
eigen vermogen van de vereniging. De vergadering verleent naar 
aanleiding hiervan decharge aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid en keurt het financieel verslag van de penningmeester 
goed.  



 

 11 

De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun 
werk. 
 

8. Begroting voor het boekjaar 2014-2015 
De penningmeester presenteert de voorgestelde begroting. Hij 
wijst hierbij o.a. op de begrote inkomsten via de BTW-
verrekening met de JSSS, op de teruglopende sponsorinkomsten 
en op de gematigde stijging van de contributie, waarin overigens 
een extra verhoging van € 2,- per spelend lid in verband met een 
verhoging van de contributie door de KNVB is verwerkt.  

Aan de uitgavenkant wordt aandacht gevestigd op de huur van 
de accommodatie van de Gemeente.  
Daniëlle Eradus vraagt of de begrote inkomsten van ‘acties 
Jeugd’ niet aan de hoge kant zijn? (antwoord: hierin is verwerkt 
dat een deel van de inkomsten uit acties vanuit het afgelopen 
seizoen pas in juli 2014, dus in het nieuwe boekjaar, zijn 
afgedragen). Marcel Verhoeven merkt op dat de Gemeente wel 
elk jaar de huur flink verhoogt, maar dat er aan de kleedkamers 
en aan het trainingsveld weinig tot niets wordt gedaan. 

(Antwoord: het bestuur heeft de wethouder en het afdelings-
hoofd sportzaken van de Gemeente al uitgenodigd voor een 
bezoek aan ons sportpark). 

 
9. Benoeming kascommissie 

Mari Verhagen heeft drie jaar in de kascommissie vol gemaakt en 
treedt af. Johan Schellekens en Gijs vd Boogaard maken ook 
volgend jaar deel uit van de commissie. Hans van Roosmalen 
treedt als derde lid toe. 
 

10. Mededelingen 
De voorzitter heeft een aantal mededelingen: 
 

- Ook komend seizoen zijn er bij een kampioenschap voor senioren 
en A-jeugd 250 consumptiebonnen plus een attentie. Voor de 
andere jeugdteams wordt door Supportersvereniging, Club van 
100 en Avanti’31 een attentie gegeven.  
 

- Ook dit seizoen is er weer een team van de week. Net als het 

afgelopen seizoen is gekozen voor steeds 3 elftallen tegelijk, en 
steeds in combinatie met een thuiswedstrijd van Avanti’31 1. 
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- Vanaf 31 oktober tot de Kerst is er vrijdagavond rikken en 
jokeren in de kantine, inschrijven vanaf 19.30 uur en 
toegankelijk voor leden en niet-leden. 
 

- Vanaf januari 2015 zal het Clubblad niet meer verschijnen. Nadat 
al was gestopt met het ‘papieren’ clubblad is geconcludeerd dat 
het digitale clubblad niet die respons oplevert waarop we hadden 
gehoopt. Daarmee komt helaas een einde aan een jarenlange 
traditie. De website neemt steeds meer de plek in van het 
clubblad, zeker voor nieuws, maar er wordt momenteel door een 

aantal mensen hard nagedacht over een ‘Avanti’31-informatie-
bulletin’.  In dat informatiebulletin krijgt belangrijk nieuws een 
plek, maar ook enkele vaste rubrieken. Dit alles betekent wel dat 
onze adverteerders een andere optie (zoals reclamebord of 
vermelding op het scherm in de kantine) aangeboden zullen 
krijgen.  
Naar aanleiding hiervan is er een vraag van Henk van Liempd. 
Hij merkt op dat het clubblad eigenlijk ook in zekere zin een 
historisch archief is geweest en vraagt zich af hoe we dat verder 

gaan invullen? Geantwoord wordt dat er via de archiefcommissie 
in het verleden veel is opgeslagen en dat er vanuit de website in 
elk geval veel wordt bewaard bij VoetbalAssist. We gaan wel 
navragen hoe lang informatie daar bewaard wordt. Vincent de 
Vroomen vraagt of er geen digitaal archief zou moeten komen.  
 

- Iedereen wordt verzocht om jubilea, geboortes, huwelijken, maar 
ook ziektes binnen de vereniging te melden bij het bestuur. Het 
gebeurt nog altijd te vaak dat het bestuur niet tijdig op de 
hoogte is. Dat is vervelend omdat het bestuur graag niet alleen 

bij heuglijke gebeurtenissen maar ook bij trieste omstandigheden 
belangstelling wil tonen. 
 

- Het voorstel voor de contributie voor seizoen 2014-2015 wordt 
via een sheet getoond. De verhoging is deels noodzakelijk omdat 
de KNVB de afdracht van de verenigingen voor actief 
voetballende leden met € 2,-- per lid heeft verhoogd. Daarnaast 
geldt de gebruikelijke indexering. Voor de meeste leden betekent 
dit dat de contributie op jaarbasis met € 4,- of € 5,- wordt 

verhoogd. Alleen voor donateurs en AOW/WAO-ers wordt dit jaar 
geen verhoging doorgevoerd. 
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Verder stelt het bestuur voor om gezinnen met tenminste drie 
betalende leden, waaronder twee jeugdleden, een korting op de 
contributie te gaan verlenen. Die korting bedraagt op jaarbasis  
€ 30,- op de contributie van het jongste jeugdlid. Daarnaast 
komt er, om ouders verder te stimuleren actief te worden bij de 
jeugdafdeling, een kortingsregeling die inhoudt dat als een ouder 
trainer/leider is bij de jeugd, dat dan een korting wordt gegeven 
van € 30,- op de contributie van het jongste jeugdlid. 
Vanzelfsprekend wordt er hierbij van uitgegaan dat het kaderlid 
zelf wel contributie betaalt. Men kan maar voor één van beide 

kortingsregelingen in aanmerking komen. De nieuwe 
contributiebedragen en de kortingsregeling worden binnenkort 
via de website verder bekendgemaakt. De vergadering gaat bij 
handopsteken zonder tegenstemmen akkoord met deze 
wijzigingen. 
 

- Sinds de nieuwjaarsreceptie van 2012 wordt op die middag de 
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Deze persoon is steeds 
iemand waarvan is gebleken dat hij/zij als vrijwilliger bijzondere 

waardevol is voor onze vereniging. Afgelopen seizoen was dat, 
als opvolgster van Jo Toelen en Noud Bouwmans, Els Zomers. Op 
3 januari 2015 zal bekend gemaakt worden wie dan weer de 
opvolger/ster van Els gaat worden.  
 

- De voorzitter staat vervolgens nog even stil bij het excessief 
geweld tijdens en na de wedstrijd tegen Herpinia. Ook in het 
jaarverslag van de secretaris is daar aandacht aan gegeven. 
Allemaal hadden we in de media wel eens kennis genomen van 
geweld op of rond het voetbalveld, maar nu hebben we er zelf 

kennis mee gemaakt. Zonder nu verder weer op de hele zaak in 
te gaan hebben we moeten vaststellen dat de nasleep van deze 
gebeurtenissen binnen Avanti’31 tot heel veel frustratie heeft 
geleid; dat geldt voor de direct betrokkenen en voor het bestuur, 
maar naar ons is gebleken eigenlijk voor de hele vereniging. Met 
name de gang van zaken in de beroepsprocedure heeft naar ons 
gevoel een erg onbevredigend verloop gehad. De toelichting die 
op ons verzoek vanuit de Commissie van Beroep is gegeven 
heeft dat gevoel van onvrede niet kunnen wegnemen, maar 

eigenlijk alleen maar versterkt. We hebben helaas moeten 
vaststellen dat de KNVB uit het trieste verleden maar weinig 
lering heeft getrokken. Het bestuur heeft bij de KNVB duidelijk 
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haar onvrede en frustratie geuit.  
 

- Afgelopen zomer is door veel vrijwilligers hard gewerkt aan het 
opfrissen van onze kantine. Een geweldig resultaat waar de 
vergadering met applaus haar waardering voor uitspreekt. 
Verder dank voor de bijdrages van de Woonwinkel en Stucbouw. 
De Supportersvereniging heeft voor de kantine een prachtige 
grote, hoge tafel ter beschikking gesteld. Hiervoor dank.  
 

- Het bestuur en de Stichting tot steun aan Avanti’31 overleggen 

momenteel over een bijdrage die de Stichting zou willen doen. 
Deze schenking moet duurzaam bijdragen aan de toekomst van 
Avanti’31. Er wordt met name gedacht aan het financieren van 
zonnepanelen. Daardoor zouden de energiekosten voor de 
vereniging flink verlaagd kunnen worden.  

 
11. Bestuursverkiezingen 

Drie bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar, te weten Fons 
Heestermans als penningmeester en Astrid van Heeswijk en Wil 

Welvaarts als bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten. De 
stemcommissie bestaat uit Ronny Everaerts, Anton Schellekens 
en Gerrie vd Broek. 
Uitgebracht zijn 59 stemmen, waarvan 43 op Wil Welvaarts, 53 
op Astrid van Heeswijk en 55 op Fons Heestermans. Alle drie zijn 
herkozen voor een termijn van drie jaar. 
 

12. Rondvraag 
Van Anton Schellekens is een schriftelijke vraag binnengekomen. 
Deze vraag gaat over de wenselijkheid dat er meer mensen een 

opleiding gaan volgen om de AED te kunnen bedienen. Hij roept 
dan ook mensen op zich voor een cursus (2 avonden in de 
kantine van Avanti’31) aan te melden. 13 personen melden zich 
voor deze cursus aan. De data worden via de website bekend 
gemaakt. 
 
Bert van Uden stelt voor, de nieuwsbrief straks ook via e-mail te 
gaan versturen. Ben vd Mosselaer antwoordt hierop dat dat 
zeker gaat gebeuren, ook gaat er gedacht worden aan de 

mensen die de Avantikrant nu nog op papier krijgen.  
Vervolgens vraag Bert of er in de kantine ook iets van de historie 
van de vereniging zichtbaar gemaakt gaat worden. Vanuit de 
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vergadering komen suggesties om iets met elftalfoto’s 
(kampioenen) te doen, eventueel via de beeldschermen.  
 
Gerard van Houtum feliciteert namens de Supportersvereniging 
de herkozen bestuursleden en dankt het bestuur voor de prettige 
samenwerking en voor het vele werk dat het afgelopen jaar is 
verzet. Gerard roept alle leden van de Supportersvereniging op 
om op 12 december naar de feestavond ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Supportersvereniging te komen.  
 

Vervolgens wordt Ton Zandbergen door de voorzitter 
toegesproken omdat hij inmiddels 10 jaar deel uitmaakt van het 
bestuur. Een cadeaubon en een bos bloemen als dank voor zijn 
inzet in deze periode.  
Dan is het de beurt aan drie leden die 25 jaar lid zijn. Daniëlle 
Eradus, Rien de Laat en Lucien van Lieshout krijgen, naast vele 
mooie woorden van de voorzitter, de zilveren speld en een 
aandenken. 
Tot slot is er één lid Wim van Wanrooij die naar voren wordt 

geroepen in verband met zijn 50-jarig jubileum. Ook voor Wim 
zijn er veel mooie woorden, is er de gouden speld en ook een 
aandenken. 
Eigenlijk was er nog een 50-jarig jubileum. Ook Bert vd Schoot is 
namelijk al een halve eeuw lid van Avanti’31. Hij was vanavond 
niet in staat bij de jaarvergadering aanwezig te zijn, maar hij zal 
bij de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd. De voorzitter vraagt 
de ledenvergadering om toestemming om Bert bij die 
gelegenheid te benoemen tot erelid, een voorstel waar met 
applaus op wordt gereageerd.  

 
Hiermee is het einde van de vergadering bereikt, de voorzitter 
dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en stelt voor om 
onder het genot van een drankje nog even na te praten. 
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Voor deze uitgave van Sportret zijn we op bezoek geweest bij een 
man die in een ver verleden deel uitmaakte van het 
beruchte/beroemde bierkransje. Een echte clubman en de meesten 
kennen hem als “de Welt’. 
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

GEERT VAN DEN OETELAAR 
 
Geert is 56 jaar oud en vrijgezel. Hij is geboren en getogen aan de 
Oetelaarsestraat te Schijndel. Geert komt uit een groot gezin. Hij 
heeft 5 zussen en 5 broers. Hij komt niet echt uit een 
voetbalfamilie. Geert is de enige die ooit gevoetbald heeft. Na de 
lagere school heeft hij op de LTS een timmeropleiding gevolgd. 
Daarna heeft hij 4 jaar gewerkt bij Pennings en daarna heeft hij 
nog verschillende werkgevers gehad. Momenteel zit hij in de ww.  
 
VIA ZIJN VRIENDEN IS HIJ BIJ AVANTI TERECHT GEKOMEN. 
“Op mijn 12e ben ik bij Avanti gaan voetballen, via onder andere 
Hans van Roy. Ik heb 1 jaar in de C1 gevoetbald, daarna heb ik 
nooit meer in een standaardelftal gevoetbald. Ik kan me een 
kampioenschap met de A2 nog goed herinneren. De eerste 
wedstrijd verloren we met 7-1 en uiteindelijk  werden we toch 
kampioen tegen Vlijmense Boys op het veld van St-Michielsgestel. 
Adje Steenbakkers en Marie Verhagen waren onze leiders. 
Medespelers uit die tijd waren Jan van Roozendaal, Marcel 
Steenbakkers, Gerard van Houtum en Wim Smulders. We waren 17 
en 18 jaar destijds en hadden nog geen last van het 18-  alcohol 
beleid, zoals dat tegenwoordig door de overheid is opgelegd. Onze 
stamkroegen ‘t Grifke en de Crazy Horse sponsorden ons met 
enkele vaten bier en we hebben een aantal dagen goed gefeest.  
Als ik mezelf moet omschrijven als voetballer dan denk ik dat ik 
geen technische speler was, maar een degelijke verdediger met 

altijd inzet.” 
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NA ZIJN JUNIORENTIJD IS GEERT OVERGESTAPT NAAR DE 
SENIOREN. 
“Ik kwam al snel in een “stevig voetballend” elftal. De oudere lezers 
kennen zeker Ben Mettler, Bert van Grinsven, Bert van Boxtel en 
Henk van Liempd nog wel. We waren een keer in Veghel aan het 
voetballen toen Bert van Boxtel zich aan het warmlopen was. Een 
speler van Veghel gaf aan dat hij van het veld zou gaan als Bert 
zou invallen. De reputatie van Bert was hem vooruitgesneld. De 
speler verliet toen inderdaad het veld, nadat Bert inviel. In dit elftal 

heb ik ongeveer 20 jaar gevoetbald, waarbij ik Henk Mettler en 
Wim van Wanrooij als leider heb gehad.  
Mijn andere  medespelers waren o.a. de gebroeders Van Rozendaal, 
Marcel Steenbakkers, Adrie Hellings en Henry van Uden. Op 
donderdag ging ik altijd trainen en daarna een potje ‘lammen’. Een 
spelletje dat we op dit moment nog steeds spelen op 
donderdagavond in de kantine. Groot verschil met die tijd was het 
bezoekersaantal. Destijds zaten we met 100 man in de kantine op 
donderdagavond. Dat is wel erg teruggelopen”. 

 
GEERT HEEFT NOG EEN BEHOORLIJK LANGE TIJD ACTIEF 
GEVOETBALD. 
Tot mijn 48e heb ik actief gevoetbald. Toen kwam er een tijd dat 
mijn moeder verzorgd moest worden en ben ik gestopt als actief 
voetballer. Ook het feit dat er vele nieuwe jonge spelers ingepast 
werden in dat elftal hebben mij doen besluiten om te stoppen met 
het voetballen. Ik had geen echte binding meer met die jonge 
jongens, Ik moet zeggen dat ik een mooie tijd als actief voetballer 
heb gehad bij deze mooie club”. 

 
VERVELEN DEED GEERT ZICH NIET. 
“Ik was 20 jaar toen ik benaderd werd door Mart van Heeswijk om 
jeugdleider te worden bij Avanti. Ik ben bij de C1 begonnen, waar 
destijds Gerard van Houtum en Leo van Uden leider waren en Jose 
Turu trainer was. Dat was een lichting waar o.a. Mark Kuipers en 
Rene Kastelein in speelden. Daarna ben ik 5 jaar leider geweest, 
samen met Jan Hellings, van de C2, C1 en D1. Tim Deelen en Bart 
van der Sangen stonden o.a. in die elftallen. Ik ben nooit trainer 

geweest maar altijd leider en regelde alles rondom het elftal, zoals 
het invullen van de formulieren, en ik fungeerde uiteraard als 
vlagger. Hierna ben ik samen met Bert van Uden 5 à 6 jaar leider 
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geweest van de B1, waar Mark Stabel ook samen met mij leider 
van was. Daarna ben ik als leider van B1 samen opgetrokken met 
Hans van Es. Vorig jaar ben ik een jaar leider/vlagger geweest van 
het eerste elftal van Avanti. Wat mij betreft maakt het niet veel uit 
of je moet vlaggen bij de jeugd of bij de senioren. Hans was vorig 
jaar trainer van de selectie en ik werd er goed bij betrokken, 
waarbij ik mijn mening kon geven. Hans was trainer van het eerste 
elftal. Ik kende de jongens en Hans van Es is wat mij betreft de 
beste trainer die ik ooit heb meegemaakt. Hans kan jongens 
motiveren. Hij trainde op standaard situaties zoals ze in de 

wedstrijd voor kwamen en het was mooi om te zien dat dit er ook 
uitkwam in de wedstrijd. Hans kon keihard zijn naar de jongens, 
maar hij was altijd eerlijk en recht door zee. In al die jaren dat ik 
leider ben geweest is het maar 1 keer gelukt om kampioen te 
worden en dat was met C2. Het kost me veel tijd, maar ik vind dat 
niet erg, ik heb er ook veel plezier van.  
 
NA AL ZO LANG BIJ AVANTI ACTIEF TE ZIJN KON HIJ WEL 
VERTELLEN WAT AVANTI VOOR HEM BETEKENT. 

Ik ben inderdaad al bijna mijn hele leven actief binnen Avanti. 
Avanti is een club waar veel jonge en oudere mensen hun vertier 
hebben, op welke manier dan ook. Het is een 
gezelligheidsvereniging waar iedereen gelijk wordt behandeld. 
Kortom, een club waar je altijd terecht kunt en dat zie je niet 
overal. 
 

WE WAREN BENIEUWD NAAR DE HOBBY’S VAN GEERT. 
Afgelopen jaar ben ik erg druk geweest met het bouwen van een 
nieuw huis. Ik kijk alles met betrekking tot voetbal. Elke donderdag 
zit ik ook in de kantine om te lammen met een aantal Avanti-leden. 
Ook het kamp, wat elk jaar in januari geregeld wordt voor de 
leiders en scheidsrechters, is een schot in de roos. En een mooi 
initiatief. Goed om te zien dat 60 jeugdleiders en scheidsrechters 
elk jaar samen een prachtig weekend beleven. 
De goede eigenschappen van Geert zijn volgens hem dat hij 
afspraken nakomt, altijd op tijd is, sociaal is en van het leven 
geniet. 
De slechte eigenschap is dat hij nooit naar huis kan. 
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Hierna legden we Geert nog een aantal vragen voor, waar hij als 
volgt op reageerde: 
 
Waar erger je je aan     Alcoholbeleid van de  
        regering 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland dan       Niet bezuinigen op de 
zorg 
 

Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  Oorlog in het Midden 
        Oosten met de I.S. 
 
Naar welke internetsite surf je het meest Avanti 31 en Klik Sport 
 
Auto        Kia  sportage 
 
Beste trainer        Frank de Boer 
 

Stad        ??????? 
 
Jeugdidool        Cruijff 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit    Mijn huis bouwen 
 
Onderschatte  voetballer     Dailey Blind 
 

Onderschatte voetballer     Royston Drenthe 
 
Hoogtepunt        Als mijn huis klaar is 
 
Dieptepunt        Overlijden van  
        familieleden 
 
Politieke voorkeur      PVDA 
 

Tijdschriften        V.I. en de krant 
Televisie        Sportprogramma’s en 
        actualiteiten 
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Beste film                                                  Penoza 
 
Beste boek                                           Van der Gijp 
 
Eten                                                   Hollandse kost 
 
Drank                                                   Pilske 
 
Vakantie                                             Griekenland 

 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen                  Met het bierkransje 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur  
in de eredivisie      Ajax en Davey  
   Klaassen 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV   Roland de Boer 

 
 
Geert, bedankt voor je tijd en als we van iemand verwachten dat 
hij nog jaren lang actief zal blijven binnen onze vereniging dan ben 
jij het wel. Succes. 
                                                                        

 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN DECEMBER 
 

 
    

01 dec. Rien de Laat 
02 dec. Henny de Jong 
  Sven van Uden 
03 dec. Mark der Kinderen 
  Johan v.d. Spank 
05 dec. Jo van Uden 
  Emiel v. Heesch 
06 dec. Ad Sterks 
07 dec. Antoon v.d. Broek 
  Henk v.d. Broek 
08 dec. Albert v.d. Bogaard 
09 dec. Gino Hosewol 
  Milou Gevers 
  Max Neijndorff 
  Mari van Gorkum 
  Jesse van Loon 
  Don Voets 

Luke Veroude 
10 dec. Sem v.d. Brand 
12 dec. Sjef Beekmans 

Kevin Bax 
Richard v. Loosbroek 
Sten van Uden 

13 dec. Jur van Heeswijk 
  Boy Kolhek 
  Hans v. Roosmalen 

Marco Hoogerbrug 
14 dec.  Hans v.d. Brand 
15 dec.  Ad v.d. Meerakker 
  Geert v.d. Oetelaar 
17 dec. Paul v.d. Bruggen 
18 dec. Bert v.d. Moosdijk 

Erwin v.d. Bergh 
Jennes van Wershoven 
Els Zomers 
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19 dec. Ryvano v.d. Aa 
  Tom den Engelsman 
  Henk Verhoeven 
20 dec. Ruud Cromsigt 
21 dec. Jelmer Broks 

Harm v.d. Boogaard 
Vera v. Dijk 

22 dec. Chris Steenbakkers 
Dick Engels 
Michael Schelle 

23 dec. Robert Bolwerk 
  Jan Verhoeven 

Mark Pijnenborg 
25 dec. Erik Karamian 
27 dec. Marcel Wouters 

Maickel Manders 
28 dec. Jan Baijens 
  Jeroen Brands 
  Mendy van Grinsven 

30 dec. Harold v.d. Broek 
Sam v.d. Oetelaar 
Stan v.d. Hurk 

31 dec.  Annie Verhoeven 
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LEDENMUTATIES 
 

 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

MHRD09B René van Prooijen Tijmhof 39 6-5-1986 

QRXS38U Ties Groenendaal Madeliefstraat 4 10-6-2008 

FNDT85Q Jan Kapteijns Hoogheem 279 12-6-1989 

FYPR477 Stan Voets Tweelingen 17 21-9-1996 

QSYJ42Y Jurre Hegmans Gladiolenhof 25 3-11-2001 

QSYJ02I Pim Heijmans Nieuwe Molenheide 17 10-11-2006 

QSYH936 Sten van Uden Houtstraat 2 A 12-12-2006 

QSYH67Z Ryvano vd Aa Vijverweg 1 -188 19-12-2007 

 
 

 

 

 

Oud leden 
knvb nr naam geb.datum 

GJSR69K Maikel vd Akker 15-4-1995 

FKZC36E Jan Verhoeven 23-12-1983 

QLFZ459 Mendy van Grinsven 28-12-2001 

GNCL07Y Marcel van Grinsven 22-9-1967 
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