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SV AVANTI’31 KIEST NIEUWE VOORZITTER 
 
 
 
Tijdens de jaarvergadering die op vrijdag 1 oktober j.l. in de kantine van Avanti werd 
gehouden kozen de leden van sv Avanti’31 Jack Brus tot nieuwe voorzitter van hun 
vereniging.  
Jack kreeg het vertrouwen van alle aanwezige leden. Zijn eerste officiële daad als 
voorzitter was het opspelden van de gouden Avanti-speld bij zijn voorganger Will de 
Laat, die 10 jaar het voorzitterschap had bekleed. 
 
Tijdens de vergadering werden verder de bestuursleden Ben v.d. Mosselaer en Kees 
Portegijs voor een nieuwe bestuursperiode herkozen.  
Ook aftredend voorzitter Will de Laat werd als bestuurslid gekozen. 
 Verder werd Bert v.d. Moosdijk gekozen als nieuw bestuurslid en Ton Zandbergen 
als secretaris van de vereniging.  
 
Op de foto’s Jack Brus tijdens zijn dankwoord aan scheidend voorzitter Will de Laat 
en zijn vrouw Tiny; en Jack en Will na de bestuursoverdracht achter de bestuurstafel. 
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VAN DE VOORZITTER 

 

In mijn eerste voorwoord als voorzitter van sv Avanti’31 wil ik mij even voorstellen. 
 
Mijn naam is Jack Brus, getrouwd met Astrid en samen hebben we twee zonen, 
Renzo (17), Mauro (15) en een dochter Joucke (13). 
Renzo en Mauro voetballen respectievelijk in A-1 en B-1 van onze vereniging. 
Wij zijn sinds 1989 woonachtig in Eerde, gemeente Veghel, en ik ben werkzaam bij 
VanderLande Industries. 
 
Sinds 1983 ben ik actief als vrijwilliger bij sv Avanti’31 in diverse functies, zoals leider 
en trainer bij de jeugdafdeling, jeugdcommissielid, leider seniorenafdeling en 
bestuurslid van de supportersvereniging, waarvan ik de laatste 6 jaar fungeerde als 
voorzitter. 
Begin dit jaar ben ik benaderd door het bestuur met het verzoek of ik me mogelijk 
beschikbaar wilde stellen als opvolger van Will de Laat, namelijk voorzitter van sv 
Avanti’31. 
Natuurlijk moest ik hier goed over nadenken, want voorzitter zijn van deze hele 
mooie vereniging is niet niks. Na enkele maanden wist ik het zeker. Ik ga deze 
uitdaging aan en stel mij beschikbaar.  
Ook ben ik zeer tevreden dat Will de Laat verbonden blijft als bestuurslid, zodat hij 
voor mij dus een hele belangrijke mentor zal zijn de komende periode. 
Tevens wil ik natuurlijk ook Kees Portegijs, Ben van de Mosselaer en Ton 
Zandbergen feliciteren met hun herverkiezing, en Bert van de Moosdijk ook 
feliciteren met zijn verkiezing in het bestuur. 
 
Deze periode zal ik me gaan inwerken door middel van vele vergaderingen van 
commissies bij te gaan wonen, zodat ik snel op de hoogte ben van de huidige stand 
van zaken binnen onze vereniging. 
Op dit moment ken ik veel vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij onze vereniging, 
maar ook heel veel vrijwilligers nog niet. Graag wil ik natuurlijk met deze mensen in 
contact komen. 
 
De algemene jaarvergadering op 1 oktober j.l. had een schitterend einde met de 
benoeming van Jan van Houtum als Lid in de Orde van Oranje Nassau door 
Locoburgemeester Bart Claassen.  
Jan, namens de gehele vereniging nogmaals van harte gefeliciteerd.   
 
Door deze benoeming kwam de rondvraag in het gedrang.  
Daarom wil ik alle leden, die behoefte hebben om hun vraag toch nog te stellen, de 
gelegenheid geven om dit alsnog mondeling of schriftelijk aan mij te doen. 
Tenslotte wil ik alle teams heel veel succes toewensen voor de komende periode. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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TAAKVERDELING BESTUUR 
 
 
Afgelopen week is het Bestuur voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij 
elkaar gekomen.  
Eén van de eerste punten die besproken moesten worden was de onderlinge 
taakverdeling. Afgesproken is het volgende : 

  
Jack Brus Voorzitter 

 
John Kools Penningmeester 

 
Ton Zandbergen Secretaris 

 
Ben van de Mosselaer Communicatie, PR, vicevoorzitter 

 
Will de Laat Sponsorzaken, kantinebeheer, 2e penningmeester 
  
Bert van de Moosdijk Technische zaken, Scheidsrechterszaken,  

2e secretaris 
 

Kees Portegijs Accommodatie en Wedstrijdmaterialen 
 

Bert van Engelen Jeugd 
 

John van Boxmeer Wedstrijdsecretaris, Scheidsrechterszaken, LERC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijwilligersbeleid is niet als aparte functie opgenomen.  
Ben v.d. Mosselaer en Bert v.d. Moosdijk zullen zich de komende tijd gaan buigen 
over een nadere invulling van het vrijwilligersbeleid 
 
Ton Zandbergen en Ben v.d. Mosselaer zullen samen inventariseren wat er op het 
gebied van PR allemaal speelt en zo nodig onderling een aantal PR-taken verdelen. 
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JUBILARISSEN  BIJ SV AVANTI’31 
 
 
Tijdens de jaarvergadering van Avanti’31 op 1 oktober is een aantal leden gehuldigd 
in verband met hun 25-jarig of 50-jarig jubileum.  
 
Een zilveren Avanti-speld voor het 25-jarig lidmaatschap was er voor Natasja v.d. 
Braak, Frans Schuurbiers, en Mari van Dijk.  
Een bijzonder jubileum geldt voor Anton Schellekens: 33 jaar lid van Avanti en ook 
33 jaar verzorger bij Avanti’31. Eerst voor het tweede elftal, maar inmiddels al vele 
jaren voor het eerste, tweede en de A1. Daarnaast staat Anton altijd klaar voor 
spelers van de andere elftallen.  
De gouden speld voor 50-jaar lidmaatschap was er voor de broers Rein en Bert van 
Uden.  
 
De ledenvergadering benoemde Bert van Uden vervolgens tot erelid van sv 
Avanti’31. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet, ondermeer als speler, vervolgens 
als trainer en leider, als lid van de redactie van de Avanti-krant en als organisator van 
de jaarlijkse dropping. 
 
De felicitaties van het Bestuur voor alle jubilarissen. 
 
 

 
       Mari v. Dijk, Natasja v.d. Braak, Anton Schellekens en Frans Schuurbiers 
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Rein v. Uden 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Bert v. Uden 
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Door de aderen van Bert en Rein van Uden stroomt blauwwit bloed 
 
   

‘We kregen voetballen met de 
paplepel ingegoten’ 
 
Als er één familie verbonden is aan de Boschwegse voetbalclub Avanti ’31 dan 
is het wel de familie Van Uden. Dat blijkt wel uit het feit dat als ik zelf mijn 
meisjesnaam laat vallen in Schijndel ik vaak de reactie krijg: ‘Ben de gè d’r één 
van de Van Udens van Avanti dan? Heel gek is die reactie niet, want zowel Bert 
van Uden (62) als zijn broer Rein van Uden (63) vierden vrijdag 1 oktober hun 
50-jarig lidmaatschap bij de voetbalclub en ontvingen de gouden clubspeld. 
Bert werd vanwege zijn verdienste voor Avanti zelfs benoemd tot erelid. 
 
“Dat was echt een verrassing”, reageert Bert. “Daar ben ik best trots op.” Zijn broer 
Rein vult meteen aan: “Dat word je echt niet zo maar, dan moet je wel iets betekend 
hebben voor de club.” Bert en Rein komen uit een gezin van zeven jongens en drie 
meiden. Het blauwwitte bloed stroomt door hun aderen. “We kregen voetballen met 
de paplepel ingegoten”, vertellen ze. “Onze pa was ook een fanatiek voetballer. Hij 
voetbalde in het eerste van Avanti. We konden nog niet lopen of hij ging al met ons 
voetballen.” 
Dit wierp voor Bert zijn vruchten af. “Ik heb alle standaardelftallen doorlopen en stond 
van mijn zeventiende tot mijn zesendertigste in het eerste elftal.” Een in de ogen van 
de schrijver van dit artikel, in de geschiedenis unieke prestatie.  
Rein had vooral veel plezier in het voetballen. “Ik was niet zo’n beste voetballer”, blikt 
hij terug. “Ik had geen zin om te trainen. Ik vond het wel goed maar had wel veel 
plezier.” 
Rein was een volgens zijn tegenspelers ‘irritante verdediger’. “Ik stond bij wijze van 
spreken bovenop de voeten van mijn tegenspeler. Dat begon soms te irriteren. Ze 
probeerden weg te lopen maar ik bleef volgen. Ze maakten me uit voor homo. Ik 
kreeg er dan steeds meer lol in. Ik irriteerde net zo lang tot ze boos werden. Ik 
jaagde ze op tot de achterlijn.” 
Ook de andere jongens uit het gezin voetbalden. “En ook die van ome Harry”, 
vertellen Bert en Rein. “Die hadden ook een Jo, Bert en Henk. Op de opstelling stond 
daarom altijd een extra vermelding. LZN stond voor Leonard’s zoon en HZN voor 
Harry’s zoon.”  
Ze kunnen zich nog goed de grote Ford van hun vader herinneren. “Die laadde hij 
dan helemaal vol, soms zaten we er wel met zijn tienen in. We gingen dan voetballen 
in Nijnsel.”  
Ook de familietoernooien staan nog in het geheugen gegrift. “Door heel Nederland 
voetbalde de familie Van Uden tegen andere families. Je moest van onze pa wel een 
echte Van Uden zijn anders mocht je niet meedoen. Maar ja, wij hadden er ook 
genoeg.” 
 
Bert kreeg tegen het einde van zijn voetbalcarrière last van zijn spieren. Toen hij 
stopte werd hem gevraagd om trainer te worden van de A-junioren. “Dat heb ik zeker 
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vier of vijf jaar gedaan. Dat ging redelijk goed”, zegt hij bescheiden. Rein: “Ik kreeg 
altijd te horen dat ze jou een fijne trainer vonden”. Het waren volgens Bert mooie 
jaren. “We wonnen twee keer de beker. Dat was in de tijd dat Pascal Langenhuijsen 
in het eerste speelde.” 
Jongere trainers met diploma namen het van Bert over. “Ik werd begeleider van de 
selectie en later leider van het tweede. Tot een jaar of zes geleden trainde Bert 
verschillende lagere elftallen. Daarnaast zat hij in het LERC en nog steeds in de 
redactie van de Avantikrant. 
 
Broer Rein was dan misschien wel niet de beste voetballer, maar hij hield het wel het 
langste vol. “Tot mijn 57ste heb ik gevoetbald”, laat hij weten. “Toen kreeg ik last van 
mijn knie.” Vooral ook ‘de derde helft’ was volgens hem erg gezellig. Rein is het 
creatieve brein van de familie. Daar plukte ook Avanti haar vruchten van. “Ik heb voor 
Avanti getekend, de huisstijl ontworpen, reclameborden, het logo en een paar jaar 
geleden de nieuwe cover van de Avantikrant. Hij heeft al dertig jaar een eigen bedrijf 
in belettering en reclame. “Nog een jaar dan mag ik ook met pensioen en ga ik me 
toeleggen op mijn hobby kunstschilderen.” Op het moment dat dit interview 
plaatsvindt, zijn de kinderen en kleinkinderen nog maar net de deur uit. “Iedere 
dinsdag is het hier gezamenlijk eten”, verklaart hij. “Een mooie traditie.” 
 
Bert was schilder en is al even met pensioen. Hij geniet van zijn vrije tijd en zijn vier 
kleinkinderen. “En ik fiets en biljart graag en ga graag op vakantie.” 
Op de vraag of ze nog wel eens naar het eerste van Avanti komen kijken antwoordt 
Bert: “Eigenlijk te weinig. Ik ben altijd zoveel van huis weggeweest. Nu vind ik het fijn 
om op een mooie zomerdag met mijn vrouw te gaan fietsen.” Ook Rein is niet vaak 
meer op het Avanti-terrein te vinden. “De binding wordt minder. En ik heb het druk 
met van alles en nog wat.”  
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VERRASSEND EINDE VAN DE 
JAARVERGADERING 

 

De jaarvergadering eindigde op 2 oktober j.l. verrassend toen loco-burgemeester 
Bart Claassen en enkele leden van het oranjecomité vanuit de bestuurskamer de 
kantine van Avanti binnenkwamen. Zij werden gevolgd door de familie van Jan van 
Houtum. De reden voor dit bezoek werd snel duidelijk, Jan van Houtum ontving voor 
zijn jarenlange inzet voor Avanti, maar ook voor vele andere maatschappelijke 
verdiensten, een koninklijke onderscheiding. 

Het Bestuur van Avanti feliciteert Jan van harte met zijn onderscheiding. 
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‘Mijn vader was ziekenfondsbode, ik ben met vrijwilligerswerk opgegroeid’ 
 

‘Als kind haalde ik voor Avanti de toto op’ 
 
Met een smoesje werd Jan van Houtum (64) naar de kantine van Avanti gelokt. 
Wil de Laat vroeg of hij Bert en Rein van Uden wilde huldigen vanwege hun 
vijftigjarig lidmaatschap. In eerste instantie vond Jan dat een taak van de 
voorzitter, maar toen hij erover nadacht leek het hem toch een bijzonder idee 
omdat het zijn zwagers zijn.  
Naast de gouden jubilea werden vrijdag 1 oktober ook nog vijf zilveren 
jubilarissen geëerd. En toen stond Jan opeens zelf in het middelpunt. Hij werd 
er compleet door overvallen, totaal verrast en ontroerd. Zelfs de kleinkinderen 
hadden het niet verklapt. Ze mochten mee naar een geheim feestje. 
 
Jan van Houtum kreeg vanwege zijn verdienste voor de Schijndelse gemeenschap 
door locoburgemeester Bart Claassen de versierselen opgespeld die horen bij de 
Koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw Coby 
ontving enkele jaren geleden al een lintje voor wat zij gedaan heeft voor met name 
de korfbalclub Avanti. Met de betrokkenheid bij de gemeenschap zit het dus wel 
goed bij de familie Van Houtum. 
Vanwege zijn verdienste bij de vereniging nam Avanti het initiatief om Jan te eren.  
 
“Op jonge leeftijd ben ik gaan voetballen en ik kwam kijken naar het eerste elftal, ik 
denk zo’n beetje vanaf midden jaren vijftig”, vertelt Jan. “Als kind haalde ik de toto 
op. Ik had zo’n zeventig tot tachtig adressen van de Wielse kamp tot aan Gemonde 
en op de Boschweg.” 
Jan was geen onverdienstelijk voetballer. “Ik heb ook nog in het eerste gevoetbald. Ik 
raakte geblesseerd en moest een liesoperatie ondergaan. Toen heb ik een stapje 
terug gedaan.” Jos Smits polste Jan of hij er iets voor voelde om penningmeester te 
worden. “Dat heb ik een paar jaar gedaan en daarna kwam ik in het algemeen 
bestuur.” De Avanti-man bekleedde diverse functies: secretaris, voorzitter en 
voorzitter van de stichting tot steun van Avanti. Hij was nauw betrokken bij de 
verbouwing in 1985 en later in 1998. Thuis bewaart hij een archief met allerlei 
knipsels en kranten over de club. “Wil je iets weten over de geschiedenis van Avanti, 
dan zoek ik het terug”, meldt hij. Samen met Coby heeft hij twee kinderen en vier 
kleinkinderen. “Twee kleinzoons voetballen bij Schijndel”, vertelt hij. “Als ik dan naar 
de wedstrijd kom kijken vragen ze: ‘opa, jij bent toch voor Avanti?’. Waarop ik 
antwoord: ‘ja dat klopt, maar vandaag ben ik voor jou.’” 
 
Jan groeide op in noodwoningen aan de Heikantstraat en verhuisde later naar de 
Bunderstraat. Hij had dus even zo goed bij Schijndel terecht kunnen komen. “Nee, 
hoor. Dat was niet ter sprake. Ik had verschillende ooms die actief waren voor Avanti. 
Die invloed was echt sterk in die tijd.” 
De actieve Schijndelaar heeft vooral mooie herinneringen aan de club. “Het 
kampioenschap in 1991 was prachtig. We hadden een treintje gehuurd en reden 
door het dorp naar de Hopbel. Het zag er zwart van het volk. Nog dagen daarna was 
iedereen door het dolle heen.” 
Ook de dagjes en weekendjes uit staan in het geheugen van Jan en Coby gegrift. 
“We zijn met de bus naar Parijs en naar Duitsland geweest. Dat was heel gezellig. 
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We hebben veel gelachen. Vooral ook om de chauffeur. Alles ging mis. Hij wist de 
weg niet, hij miste de koffie-stop, we kregen een lekke band en hij had ook nog eens 
zijn eigen familie bij zich. Hij was chauffeur voor G-Oss reizen maar wij noemden het 
Chaos-reizen ”, lacht Jan. 
 
Met warme gevoelens denkt hij terug aan de jaren zeventig. “Als bestuur deelde we 
alles, we bespraken problemen, gingen naar recepties in de hele regio. Dat was heel 
gezellig.” Ook het kienen in die tijd is volgens hem het vermelden waard. “Dat waren 
geweldige dagen. Het was hard werken, maar we hebben veel geld verdiend voor de 
club en ook plezier gemaakt.” 
Jan beseft dat we nu in een andere tijd leven. “Met veel tweeverdieners. Mensen 
hebben het druk. En de verenigingsmentaliteit is veranderd. Vroeger ging iedereen 
naar de plaatselijke voetbalclubs. Nu is er veel meer aanbod en het betaald voetbal 
trekt de supporters bij de amateurclubs weg.” 
Volgend jaar bestaat Avanti tachtig jaar. “En ik hoop, dat dat goed gevierd wordt. 
Avanti is toch dé club op de Boschweg. Die moet je uitstraling geven. Het 
ledenaantal staat onder druk. Je ziet het langzaamaan afbrokkelen, maar ik hoop dat 
het goed blijft gaan met ons clubje en dat de nieuwe voorzitter Jack Brus zijn draai 
kan vinden. Ik kijk uit naar het tachtigjarig bestaan.” 
 
Naast een voetbalhart heeft Jan ook een sociaal hart. “Ik doe al vijftig jaar 
vrijwilligerswerk, en Coby ook”, vertelt hij. “Mijn vader was ziekenfondsbode, die zag 
veel in de gezinnen waar hij kwam. Als er dan hulp geboden moest worden liet hij 
ons regelmatig klusjes doen. Ik ben er dus mee opgegroeid.”  
Jan werkte tot 2004 voornamelijk in het bankwezen. Toen hij met de Vut ging kreeg 
hij nog meer tijd om zich in te zetten voor de gemeenschap. Hij richtte de 
voedselhulp mee op die onder de Vincentiusvereniging valt. Hij was penningmeester 
van het muziekfonds van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en hij is nog vice-
voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Verenigde Zorgcentra 
Schijndel. “En een vrijwilliger weten ze te vinden. Ik heb ook al telefoontjes gehad 
van de KBO, de LOS en het kerkbestuur”, schetst hij. Samen met zijn vrouw Coby 
vierde hij onlangs het feit dat ze dit jaar samen 130 jaar zijn. Een lintje voor deze 
actieve Schijndelaar is meer dan verdiend. En zeker ook de vakantie waarvan hij nu 
geniet in Spanje.  
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EXCLUSIEF VOOR ALLE AVANTI LEDEN !!! 

 
 
 
Nu voor maar  € 5,00  naar PSV – Spakenburg  op 
woensdag 10 november a.s. !! 
 
Wil je op woensdag 10 november a.s. gaan kijken naar deze 
wedstrijd om de KNVB beker (aanvang 18.45), geef je dan 
z.s.m. op (vóór 24 oktober a.s.) bij Jan Hellings, Borne 42, 
of via 06 13258514. 
 
Kaartjes alleen tegen contante betaling !! 
 
 
 
OOK VOOR FAMILIE EN VRIENDEN !! 
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              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl     

                                                               
                                    

                                                              
       

 
 

28 december 2010 
 

 
Op dinsdag 28 december 2010 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 :       

                
 

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.   
Het gaat weer een leuke en gezellige tocht worden, dus houdt deze datum alvast vrij!                      
 
Supportersvereniging       
S.V. Avanti ‘31 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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                  sv Avanti’31-Bladella 

 
Zondag 26 september. De grote fijne sportieve voetbalmiddag was gekomen voor 
mij. Ik moest om half twee aanwezig zijn in de bestuurskamer. Daar werden we 
hartelijk ontvangen. We kregen met z'n allen een lekker glaasje drinken en daarna 
kreeg ik toch een prachtig voetbalshirt aangeboden, een Avanti-pet met daarin 
pennen, snoepjes en een sleutelaanhanger. Toen mocht ik gaan omkleden met de 
spelers van sv avanti'31. O, o wat spannend was dat. Toen ging ik met de spelers 
een balletje trappen op het veld. Dat vond ik vet cool. Om half 3 begon de wedstrijd 
:AVANTI tegen BLADELLA. Ik mocht de aftrap doen. Gaaf joh. Daarna ging ik op de 
bank de wedstrijd mee bekijken. In de eerste helft werd het 2-0 voor Avanti. In de 
tweede helft werd het 2-2. Het was een aantrekkelijke wedstrijd. Na de wedstrijd 
mocht ik weer mee naar het kleedlokaal. Op het laatst kreeg ik een bal waar alle 
namen van de spelers op werd gezet. O, o daar was ik super blij mee. En ha, ha ik 
kreeg ook nog frietjes. Nou ik ben zo verwend geweest, ik vond het echt heel, heel 
erg leuk. En ons pap en ons mam ook. Daarvoor willen wij ook iedereen hartelijk 
bedanken voor deze fantastische dag. Ook wil ik nog extra JO TOELEN en PETER 
mijn leider van F3 heel erg bedanken. Door hun ben ik tenslotte uitgekozen voor 
pupil van de week . En dat was gewoon grandioos.  
 
Groetjes Tim en Familie 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Tim samen met “Man of the Match” Rens Verhagen         
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                  SV AVANTI’31-RKVVO 
 
 
Zondag 10 Oktober 2010    

  
Hallo allemaal, 
  
Ik vond het heel erg leuk om pupil van de week te zijn. Jammer dat Avanti 1 heeft 
verloren! Het leukste vond ik om een doelpunt te maken bij de keeper van de 
tegenstander. Het was dus eigenlijk 2-2 in plaats van 1-2. Ik vond het ook heel leuk 
om een balletje te trappen met de jongens voor de wedstrijd. Dank jullie wel voor de 
onvergetelijke middag en de mooie kado's. De frikandel smaakte ook erg goed. Mijn 
papa en mama en zusje vonden het ook erg gezellig.  
  
Groetjes van Justin Heukers 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                      
                               Justin samen met “Man of the Match” Nick Verhagen 
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VACATURE 
 
 
 
MENSEN OPGELET !! 
 
 
 
AVANTI 2 ZOEKT NOG STEEDS EEN VERZORGER  !!! 
 
IETS VOOR U ??? 
 
OF KENT U IEMAND, GEEF HET DAN DOOR AAN ONS, WIJ 
BENADEREN DEZE GRAAG !!! 
 
 
 
MELDEN GRAAG BIJ DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 
 
 
 
Jan Hellings 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 

 
Avantikrant september 2010 
 
Per abuis is de bijdrage van de jeugdcommissie niet geplaatst in de Avantikrant van 
september 2010. Deze informatie is via de website alsnog verspreid. 
 
 
 
Thema van de maand oktober 
 
De basis voor een overwinning is maximale inzet van iedereen!!! 
 
 
 
Jeugdkaderbijeenkomst 
 
Op maandagavond 27 september 2010 is de jeugdkaderbijeenkomst voor het 
nieuwe seizoen gehouden. De opkomst was helaas minder als voorgaande jaren. De 
notulen van deze bijeenkomst zijn in deze Avantikrant gepubliceerd. 
 
 
 
Vervoer uitwedstrijden 
 
Bij deze het verzoek aan alle ouders, verzorgers & begeleiding teams om op de 
opstelling te kijken of u bent ingedeeld om te rijden bij een uitwedstrijd van uw 
zoon/dochter. Tevens worden per team vervoerslijsten uitgereikt. 
 
 
 
Sponsoren 
 
Met de start van het nieuwe seizoen hebben we weer een aantal nieuwe sponsoren 
mogen verwelkomen bij onze jeugdafdeling: 
 

 Avanti C1 is volledig in het nieuw gestoken door Thea’s Bikeshop 
 Avanti D3 is volledig in het nieuw gestoken door Autobedrijf van Boxtel 
 Avanti A1 heeft voetbaltassen ontvangen van de Kaaskoning 
 Avanti C1 heeft voetbaltassen ontvangen van Kepo 

 
Wij willen alle sponsoren hartelijk danken voor deze sportieve geste!!! 
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Data thuistoernooien 
 
De data voor de thuistoernooien bij de jeugdafdeling zijn gepland: 
 

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

 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Wilt u ook graag uw verslag op de website van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan het verslag in een word-bestand naar estherverhoeven@versatel.nl.  
Esther zal dit vervolgens op de site plaatsen (foto’s zijn ook welkom). Iedereen mag 
een verslag in sturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of anderen die de 
wedstrijd bijgewoond hebben. 
 
 
 
Kalender 
 
Komende weken zijn/worden van alle jeugdteams teamfoto’s gemaakt voor op de 
kalender voor 2011.  
Op maandag 8 of 15 november zullen deze kalenders in geheel Schijndel door de  
D-pupillen en C-junioren worden verkocht. 
 
 
 
Spelerspassen 
 
Dit seizoen moeten de eerste spelerspassen alweer worden vervangen (dit i.v.m. 
geldigheidsduur van 5 jaar). Binnenkort zullen dus ook een groot aantal 
spelers/speelsters van onze jeugdafdeling een verzoek ontvangen voor het 
aanleveren van een nieuwe pasfoto + begeleidend formulier. 
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C1 KRIJGT SPORTTASSEN VAN  

KEPO BV 
 

 
 
De spelers van de C1 hebben dit seizoen nieuwe sporttassen gekregen van  
KEPO bv.  

Spelers en begeleiding danken Kees Portegijs voor deze sportieve bijdrage. 
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                  JEUGDKADERBIJEENKOMST 
27-09-2010 

 
Aanwezig: Piet Vorstenbosch, Geert van de Oetelaar, Sjef Beekmans, Rien de Laat, 
Peter Sanders, Roel Schoones, Teun van Roosmalen, Nick Verhagen, Roy van de 
Steen, Mark van de Meerendonk, Ferry Dekker, Hans Langenhuysen, Mark der 
Kinderen, Aron van Balveren, Geert van Heeswijk, Henk Broks, Marcel Welte, Wim 
van de Boogaard, Mark van der Heijden, Dirk van de Sangen, Peter Ligtenberg, Jo 
Toelen, Henk van Liempd, Astrid van Heeswijk, Bert van Engelen, Jan van Boxtel, 
Huub Groenendaal, Guus van de Schuit en Danielle Eradus 
Afwezig met afmelding: Sjef Weber 
 
 
1. Opening 
Astrid opent de vergadering en heet iedereen welkom op de jaarlijkse jeugdkader-
bijeenkomt. Graag willen we nog even stilstaan bij het feit dat in het vorige seizoen 
jeugdleider Mari der Kinderen is overleden. Middels 1 minuut stilte wordt door alle 
aanwezigen Mari herdacht. 
Daarna geeft Astrid als eerste het woord aan Marjon Heestermans, die vanaf dit 
seizoen de ledenadministratie verzorgt. Zij deelt elftaloverzichten uit en vraagt aan 
alle leiders en trainers om de gegevens te controleren, eventueel te corrigeren en 
daarna weer bij haar in te leveren, zodat we zeker weten dat alle gegevens kloppen.  
 
 
2. Terugblik seizoen 2009-2010 
Zoals velen het afgelopen seizoen al hebben meegekregen hebben we een groot 
aantal kampioenschappen mogen vieren binnen de jeugdafdeling. Hierop zijn we 
natuurlijk bijzonder trots. Ook op het feit dat de A1 is gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse. Zoals reeds vermeld in het jaarverslag mogen we trots zijn op de 
gehele jeugdafdeling, we hebben het afgelopen seizoen weinig tot geen problemen 
gekend. We hopen natuurlijk dat deze lijn wordt doorgetrokken in het nieuwe 
seizoen. 
 
 
3. Mededelingen 
- Bekendmaking schorsingen: De afgelopen jaren is het altijd zo geweest dat 

wanneer een speler een schorsing kon verwachten, deze altijd op zijn laatst op 
donderdag bij zowel Avanti als de speler zelf bekend was. Met ingang van dit 
seizoen is dit gewijzigd. Door de invoering van het digitale systeem (sportlink) bij 
de KNVB kan het zelfs zo zijn dat we op zaterdagochtend nog bericht van een 
schorsing krijgen. We zullen dus met zijn allen extra alert moeten zijn als we een 
schorsing verwachten. 

- Schikkingsvoorstel bij rode kaart: Met ingang van het nieuwe seizoen heeft de 
KNVB het “schikkingsvoorstel” ingevoerd. Dit wil zeggen dat wanneer een speler 
een rode kaart heeft gekregen, de KNVB de straf zal bepalen aan de hand van 
het ingevulde rapport van de scheidsrechter. Op basis hiervan doet de KNVB een 
schikkingsvoorstel voor wat betreft het aantal geschorste wedstrijden. Mocht je 
niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel, kun je alsnog in beroep gaan tegen 
de straf en zal er dus alsnog een verweerschrift ingevuld moeten worden. 
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- Spelerspassen: Het verzoek aan alle leiders en trainers om bij doordeweekse 
wedstrijden de spelerspassen al op zaterdag mee te nemen. 

- Toernooien: Ook dit jaar zullen we weer een E-, F- en D-pupillen toernooi 
organiseren. Ook zullen we weer proberen om een avondtoernooi voor de lagere 
A- en B-jeugd te organiseren. Ook zal Dukes Trophy dit jaar weer plaatsvinden.   

- Inventarisatie uittoernooien: tijdens de vergadering is geïnventariseerd hoeveel 
uittoernooien de teams willen spelen. 

- Wassen tenues: alle teams geven aan dat het wassen van de tenues geregeld 
is. 

- Afgelastingen i.v.m. weersomstandigheden: Het is mogelijk dat er een regel 
gaat komen dat er bij een niet algehele afgelasting met de standaardteams op het 
kunstgrasveld gespeeld moet worden. Zodra deze regel definitief is zullen we 
iedereen hierover informeren. 

- Kunstgrasveld: Het verzoek aan alle leiders en trainers om met ons samen 
ervoor proberen te zorgen dat ouders/verzorgers het kunstgrasveld niet betreden 
tijdens trainingen en wedstrijden.  

- Spelerspassen: Vijf jaar geleden zijn de spelerspassen ingevoerd. Deze passen 
zijn vijf jaar geldig. Het komende seizoen zal dus een groot aantal passen 
verlopen. We zullen iedereen die een nieuwe spelerspas nodig heeft persoonlijk 
benaderen om een nieuw formulier in te vullen en een nieuwe pasfoto aan te 
leveren. 

 
 
4. Goed gefloten, scheids! 
Helaas is het, ondanks grote inspanningen, niet gelukt om de film ‘Goed gefloten, 
scheids!’ te vertonen tijdens de bijeenkomst. 
Deze film is via internet te zien via het adres: www.rimpeling.nl/goedgefloten/film 
 
 
5. Communicatie 
Binnen Avanti zijn we volop bezig met het verbeteren van de communicatie omdat dit 
één van onze verbeterpunten is. Als jeugdafdeling willen we het voorstel doen om 
meer via de mail te gaan communiceren richting de begeleiding van het team. Graag 
zouden wij van alle jeugdleiders/trainers het e-mail adres willen ontvangen, zodat we 
meer kunnen gaan mailen.  
Piet Vorstenbosch vraagt hierop of de mailadressen van de jeugdcommissie leden 
ook bekend worden gemaakt. Deze zijn vanaf heden op de website gepubliceerd. 
 
 
6. T.C. jeugd 
Helaas is Sjef Weber afwezig i.v.m. ziekte, hij heeft gevraagd een tweetal punten in 
de vergadering te bespreken: 
- Vragen en/of opmerkingen van ouders die niet binnen het team opgelost kunnen 

worden of waar een conflictsituatie dreigt te ontstaan. Probeer deze zoveel 
mogelijk in samenspraak met Sjef Weber of Henk Broks op te pakken. 

- Sjef gaat de komende maand met de begeleiding van de pupillen- en junioren-
afdeling apart een overleg plannen. Over de data worden jullie z.s.m. 
geïnformeerd. 
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7. Jeugdkaderweekend 
We willen ook dit seizoen weer graag een jeugdkaderweekend organiseren. 
Komende week zullen de brieven hiervoor uitgedeeld worden. Het zal in het weekend 
van 7, 8 en 9 januari gaan plaatsvinden. We moeten natuurlijk wel voldoende 
aanmeldingen hebben. De regel is ook dit jaar weer dat trainers/leiders die dit 
seizoen nog zelf bij de jeugdafdeling spelen helaas niet mee mogen. 
 
 
8. AJAC 
Bert blikt kort terug op het afgelopen seizoen. Alle acties die georganiseerd zijn door 
het AJAC zijn goed verlopen. Deze kunnen natuurlijk niet worden georganiseerd 
zonder alle hulp van de vrijwilligers. Hiervoor zijn we dan ook iedereen erg dankbaar.  
 
In het nieuwe seizoen zijn er wat wijzigingen in het AJAC. Monique van Houtum heeft 
helaas aangegeven te gaan stoppen binnen het AJAC. Gelukkig kunnen we ook een 
drietal nieuwe mensen verwelkomen in het AJAC, dit zijn Mariëlle van de 
Meerendonk, Nicole Langenhuysen en Pascal van de Bogaard. 
 
Het programma van het komende seizoen zal niet veel afwijken van de afgelopen 
seizoenen. We gaan natuurlijk ook weer de eindeseizoensactiviteiten organiseren. 
De 1e actie zal dit jaar de kalenderactie zijn, de verkoop (door C-junioren en D-
pupillen) zal op maandagavond 8 of 15 november 2010 zijn. 
 
 
9. Rondvraag 
 Hans Langenhuysen: Vraagt of het mogelijk is om naar de indeling van de 

kleedlokalen te kijken. De D-pupillen kunnen pas vrij laat in de kleedlokalen als er 
E-pupillen voor hen in het lokaal zitten. Jan van Boxtel gaat hier zoveel mogelijk 
rekening mee te houden bij het maken van de indeling. 
Tevens vraagt hij of het mogelijk is om ‘coldspray’ te krijgen voor het behandelen 
van blessures. Dit zal overlegd worden met Anton Schellekens. 

 
 Jo Toelen heeft het verzoek aan alle leiders en trainers om ervoor te zorgen dat 

er geen losse goals op het kunstgrasveld komen. Dit mag niet van de gemeente 
en deze goals kunnen niet vastgezet worden in de grond dus het is ook erg 
gevaarlijk. 
 

 Peter Sanders vraagt om duidelijke afspraken over het doorschuiven van spelers. 
Aangegeven dat deze afspraken reeds gemaakt zijn, maar blijkbaar niet voor 
iedereen geheel duidelijk. Met de begeleiding van de B-junioren zal dit extra 
besproken worden. 
 

 Roy van de Steen vraagt of het mogelijk is om de leiders en trainers eerder te 
informeren als er trainingen worden afgelast bij slechte weersomstandigheden, dit 
gebeurt nu door middel van een bericht op de website en telefonisch (indien 
mogelijk). Door Astrid wordt aangegeven dat ook de JC vaak laat wordt 
geïnformeerd, maar we zullen zeker proberen om iedereen z.s.m. te informeren. 
Tevens gaan we kijken naar de mogelijkheden van een sms-dienst. 
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 Wim van de Bogaard vraagt of het mogelijk is om de afstand voor de corners voor 
de E- en F-pupillen op het kunstgrasveld te markeren. We hebben hiervoor de 
KNVB benaderd maar dit mag niet. Tevens vraagt hij aan alle leiders en trainers 
of ze erop willen letten dat kinderen na het trainen en de wedstrijd, zeker in de 
wintertijd, goede warme kleding dragen als ze op de fiets naar huis gaan. 

 
 
10. Sluiting 
 
Astrid bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Ook wil ze graag de mensen van de 
kantine, de EHBO, Club van 100, Supportersvereniging en de terreinmeesters 
bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 
 
Verder wenst ze iedereen een sportief en leuk seizoen toe. 
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BEDANKT 

 
 
 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis en thuis! 
 
Hans van den Broek 
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ZESKAMPCOMITÉ 
 

ZOEKT NIEUWE MENSEN !!!!! 
 
 
 
Het comité binnen Avanti dat elk jaar belast is met de 
organisatie van de dorpszeskamp is op zoek naar 
nieuwe mensen. 

Zowel mensen in ons comité, als mensen die willen 
helpen bij de voorbereiding in de dagen voor de 
zeskamp, zijn welkom. 

Na volgend jaar bestaan we 25 jaar, dus nu is het een 
leuk moment om in te stappen.  

 

Heb je interesse, meld je dan aan bij iemand van het 
comité  !!! 
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Voor deze uitgave van Sportret hebben we een man benaderd, die er elke week 
mede  voor zorgt dat verschillende elftallen hun wedstrijden kunnen spelen. Vaak 
geen gemakkelijke en een ondankbare taak.  
Toch fluit hij elke week met veel plezier “zijn” wedstrijden. Mede door het bestuurslid 
Bertus van de Moosdijk , die zelf op een behoorlijk niveau heeft gefloten, is er 
momenteel geen gebrek aan scheidsrechters binnen onze vereniging.  Bertus is erg 
actief in het begeleiden van de scheidsrechters. We hebben een leuk gesprek gehad  
met: 
 
 

     WILLIE  WELVAARTS 
 
 
Willie is 46 jaar en getrouwd met Jolanda van Schijndel, de dochter van Jan van 
Schijndel. Jan is bij de oudere lezers van Sportret nog wel bekend: hij heeft in het 
verleden de lagere elftallen en samen met Sjef Weber de selectie getraind. Jan is 
later nog hoofdtrainer geweest van Olland en Irene. 
Willie en Jolanda hebben drie kinderen: Iris 18 jaar, Simone 16 jaar en Bart 12 jaar. 
Bart keept momenteel in D1 van Avanti. 
 
Na de lagere school is Willie  naar de LTS gegaan, richting bouw. 
“Ik heb toen geleerd voor metselaar/tegelzetter. Ik heb dat werk 9 jaar gedaan, totdat 
ik veel last kreeg van mijn rug. Ik kon dat werk niet meer blijven doen en baalde daar 
stevig van, omdat ik het vrije leventje op de bouw, ondanks dat er hard gewerkt 
moest worden, wel leuk vond. Daarna ben ik een half jaar werkzaam geweest in de 
groenvoorziening bij Verhulst uit Dongen. Na deze periode ben ik 18 jaar werkzaam 
geweest bij de gemeente Schijndel, eerst in de buitendienst en als landmeter.”  
Nadat Willie dat eigenlijk wel gezien had, is hij nog 8 jaar werfbeheerder geweest op 
de gemeentewerf te Schijndel. 
“Omdat ik toch nog wel ambities had om mij verder te ontplooien, ben ik in 2007 
gaan studeren voor teamleider afvalinzameling en reiniging en kort daarna kon ik aan 
de slag bij de gemeente Etten-Leur als opzichter openbare ruimte, waar ik onder 
andere 6 B.O.A.’s (bijzondere opsporingsambtenaren) aanstuur en verantwoordelijk 
ben voor de gehele afval inzameling.” 
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Willie is in Liempde geboren en heeft  1 zus, Marina, die nog ooit bij DVG heeft 
gevoetbald. 
“Zelf ben ik ook bij DVG begonnen als 8-jarig jongetje. Na 4 jaar ben ik echter alweer 
gestopt omdat ik bij de K.P.J. ging. Daar heb ik ook gevoetbald en gehandbald. Later 
ben ik bij de senioren gaan voetballen bij DVG, nl.  in het 4e.  
In die tijd leerde ik Jolanda kennen en gingen wij in Schijndel wonen. Logisch gevolg 
was dus dat ik bij Avanti terecht kwam. Ik kwam in het 9e elftal terecht met Henk van 
Hamond en Eric Verhoeven. Dat was een leuk elftal, waar Jan van Weert leider van 
was. Later kwam ik in een elftal terecht waar John van Boxmeer leider was. Met dit 
elftal was het regelmatig trammelant met de tegenstander. Als ik mezelf moet 
omschrijven wat voor een soort voetballer ik was, denk ik dat ik een harde werker 
was met een redelijk schot. Ik stond op het middenveld.” 
 
Na een zware knieblessure besloot Willie te stoppen met voetballen. 
“Uit bij Blauw Geel liep ik inderdaad tegen een zware knieblessure aan en besloot ik 
te stoppen met voetballen. Hierna heb ik nog 8 jaar getennist met Fons 
Heestermans, maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt.” 
 
Tegenwoordig zien we Willie wekelijks wedstrijden fluiten van de jeugd en de 
senioren en we vroegen ons af dat wel altijd even leuk is. 
“In 2007 heb ik mij aangemeld als scheidsrechter bij Avanti. Dat is iets waar ik geen 
spijt van heb gehad. Samen met Ton Zandbergen en Mark van der Heijden heb ik de 
basiscursus voor scheidsrechters gevolgd. Sindsdien fluit ik de jeugd en op zondag 
de senioren. Ik ga wel op zaterdag naar mijn zoon Bart kijken als hij moet voetballen, 
maar verder mogen ze me als scheidsrechter altijd laten fluiten in het weekend.” 
Wij waren benieuwd wat nu eigenlijk de uitdaging is die Willie ziet in het fluiten van 
wedstrijden, waarin je het als scheidsrechter bijna nooit goed doet. 
“Ik wil een wedstrijd tot een goed einde brengen en ik vind het frustrerend als je een 
wedstrijd moet staken, zoals een keer de wedstrijd tussen Avanti A1 en Engelen A1.  
Die wedstrijd was ook absoluut niet tot een goed einde te brengen.” 
Is het geen gevaar om als lid van Avanti wedstrijden te fluiten en dat je daardoor 
misschien een beetje bevooroordeeld bent? 
“Dat kan inderdaad een gevaar zijn. Ik heb dan ook voorgesteld om scheidsrechters 
met andere verenigingen uit te wisselen, zodat ik bijvoorbeeld in Den Dungen kan 
gaan fluiten, waar ik verder niemand  ken. Ik ga nu na een wedstrijd ook nooit naar 
de kantine. Dat doe ik bewust niet. Spelers van onze vereniging kunnen wel eens 
vervelend reageren na een wedstrijd en daar zit ik dan niet op te wachten. Ik vind het 
ook wel vervelend als een wedstrijd uit de hand loopt en heb daar het weekend wel 
wat last van. Toch blijf ik het leuk vinden en hetgeen ik zojuist heb verteld zijn dan 
natuurlijk ook maar incidenten.” 
 
Binnen Avanti is de begeleiding van Avanti goed geregeld volgens Willie. 
“Ja, en dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik denk dat het voor een groot 
gedeelte aan Bertus van de Moosdijk en John van Boxmeer  ligt dat er momenteel 
genoeg scheidsrechters zijn die elke week hun wedstrijden fluiten. Bertus zit 
momenteel in het hoofdbestuur van Avanti en heeft zelf altijd op een goed niveau 
gefloten. Hij begeleidt de scheidsrechters en staat ze met raad en daad bij. Ik heb 
persoonlijk veel aan de adviezen van Bertus gehad. 
Momenteel is Bertus een stukje beleid aan het maken, waar een aanvoerder en een 
leider zich aan te houden hebben ten opzichte van de scheidsrechter. Bertus 
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verwacht van die mensen het nodige. Is een leider rustig als vlagger, dan straalt hij 
dit ook uit op de spelers.  Er zullen dan ook goede afspraken worden gemaakt tussen 
leiders-aanvoerders en scheidsrechters en in dit kader zal er t.z.t. een avond 
georganiseerd worden tussen deze betrokkenen. Eigenlijk heeft het maar met één 
woord te maken, namelijk RESPECT. In het verlengde hiervan is ook afgesproken, 
dat er niet meer gesjoemeld gaat worden met gele en rode kaarten. Een kaart wordt 
altijd doorgegeven. Ook vind ik de scheidsrechtersavonden, die Bertus organiseert 
met alle scheidsrechters van onze vereniging, een goede zaak. Met praktijk-
voorbeelden is dit altijd een goed leermoment voor het scheidsrechtersgilde van 
onze vereniging. Al met al gaat Avanti goed om met de scheidsrechters en neemt ze 
serieus. Voortaan wordt er aan het einde van het seizoen ook een afsluiting 
georganiseerd voor de scheidsrechters bij Jan Hellings, waarbij een hapje en een 
drankje worden verstrekt.” 
 
Een hobby van Willie is kaarten, en dan met name pokeren en rikken, met een aantal 
vrienden. Verder is hij breed georiënteerd in de sport en daar gaat zijn aandacht ook 
naar uit. 
Hierna vroegen we Jolanda naar de goede en slechte eigenschappen van Willie. 
Volgens Jolanda is de goede eigenschap van Willie dat hij behulpzaam is en af en 
toe te goed van vertrouwen. De slechte eigenschap is tevens dat hij af en toe te goed 
van vertrouwen is en dat daar misbruik van wordt gemaakt; dit is een valkuil waar hij 
eigenlijk voor moet waken. 
 
Hierna stelden we Willie de gebruikelijke vragen: 
 
Waar erger je je aan:                    Verbale agressie en bellen in de trein. 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland:      Zwaarder straffen, bonussen aanpakken van  
      topbestuurders. 
 
Welke actualiteit grijpt je momenteel  
aan:      Bezuinigingen. 
 
Naar welke internetsite surf je het  
meest:     Momenteel vakantiesite.nl  Surf niet zo veel. 
 
Auto:      Toyota Corolla 
 
Beste trainer     Bert van Marwijk 
 
Stad:      Barcelona 
 
Jeugdidool:     Johan Cruijff 
 
Moeilijkste beslissing:   Weggaan bij de gemeente Schijndel 
 
Makkelijkste beslissing:   Verhuizen naar Stamhuys.  
 
Onderschatte voetballer:   Joris Mathijsen. 
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Overschatte voetballer:   Robin van Persie. 
 
Hoogtepunt:     Geboorte van mijn eerste kind Iris. 
 
Dieptepunt:     Overlijden van mijn vader. 
 
Politieke voorkeur:    C.D.A. 
 
Tijdschriften:     Kranten. 
 
Televisie:     Comedy en Spartacus 
 
Muziek:     Jaren 80, Simple Minds en U2. 
 
Beste boek:     Op vakantie en dan met name detectives. 
 
Eten:      Ben een boerenzoon en lust dus alles. 
 
Drank:      Biertje en witte wijn. 
 
Vakantie:     Amerika. 
 
Met wie zou je graag een avondje  
stappen:     Dirk Kuyt. 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur  
in de eredivisie     Ajax en Suarez. 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus 
op TV      Jan van Halst 
 
 
Willy, bedankt voor dit interview en we hopen dat we via dit artikel wat meer begrip 
hebben kunnen kweken voor het ” scheidsrechtersvak”. 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal. 
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ALSNOG GEFELICITEERD! 
 
01-oktober Rosanne van Esch 
03-oktober Sanne  Hellings 
 Terry de Laat 
 Linda  Verhallen 
05-oktober Ruud  Schepens 
06-oktober Aart vd Bogaard 
08-oktober Daan van Drunen 
 Mark van Overdyk 
09-oktober Hubert van Houtum 
 Nick  Mathijsen 
10-oktober Kai van Eeuwijk 
 Dylan  Pennings 
 Roel  Schoones 
11-oktober Jody vd Burgt 
 Johan  Schellekens 
12-oktober Martijn van Veghel 
13-oktober Henri van Doornik 
 Patrick  Raaijmakers
 Nico  Wagenaars 
14-oktober Tim  Clerx 
 Leo van Uden 
15-oktober Maikel vd Braak 
 Hans  Markus 
 Nicole  Markus 
16-oktober Frans  Mauriks 
 Patrick  Verhoeven 
17-oktober Huub  Janssen 
 Sjef  Weber 
18-oktober Bert van Alebeek 
 Bart van Heesch 
 Geert van Heeswijk 
 Milan  Lucius 
 Benny  Verhagen 
 Yvonne  Wondergem

 

 
19-oktober Wim vd Boogaard 
 Maik vd Heijden 
 Ductai  Ta 
20-oktober Timo  Eijkemans 
 Maik  Hellings 
 Jan  Tolk 
21-oktober Yara vd Braak 
 Raoul vd Dungen 
 Roel  Gevers 
23-oktober Bram  Boer 
 Ad  Mathijsen 
 Jan Willem Schellekens 
 Natasja vd Schellekens 
 Jos  Smits 
25-oktober Pascal vd Boogaard 
26-oktober Christian  Gevers 
 Tim  Kastelijn 
 Tonny  Rooyakkers 
 Bas  Ulehake 
27-oktober Kristel van Bezouw 
 Kris vd Meijden 
 Rosalie vd Oetelaar 
 Nicky  Rouvoet 
 Jeroen  Traa 
28-oktober Tim  Bijsterbosch 
 Pascal van Delft 
 Ron van Heeswijk 
 Ton  Steenbekkers
30-oktober Nathalie vd Oetelaar 
 Ruben van Puyenbroek 

31-oktober
  
Wil  van Kronenburg 

 Jan 
   Arnold  Wagenaars 

van Weert 

 



 

VERJAARDAGEN NOVEMBER 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
01 nov.: Hans v.d. Broek 
  Roland Pennings 
02 nov.: Guilherme Tomosz 
03 nov.: William Duinkerken 
  Fiona vd Heijden 
  Daan Verhoeven 
04 nov.: Joerie v. Roij 
  Rico Tuunter 
05 nov.: Evander v. Beek 
  Bart Merks 

Sam Rijkers 
07 nov.: Kevin Danklof 

Jesper Goyaarts 
Gerard v. Houtum 

08 nov.: Harold Russens 
09 nov.: André Danklof 

Ralf Meijs 
Anton Schellekens 

11 nov.: Bert v. Engelen 
Geert Habraken 
Eefje v. Son 

13 nov.: Roel v. Heeswijk 
14 nov.: Annie Vervoort 
15 nov.: Mark v.d. Ven 
16 nov.: Carlie v.d. Ekart 
17 nov.: Robin v. Engeland 

Tamarah Sluyter 
18 nov.: Frank Gevers 

Sjoerd Jans 
20 nov.: Nicole v. Dun 

Matthijs Smits 
21 nov.: Kay v. Doorn 

Jan v. Houtum 
Celine Vermeer 

24 nov.: Niels Hellings 
  Pieter v. Kaathoven 
25 nov.: Aron v. Balveren 
26 nov.: Jordy de Bijl 
  Ronny Keetels 
27 nov.: Ralph v. Heertum 
  Stefan Kastelijn 
28 nov.: Sanne v.Heeswijk-vd  
  Wijst 
  Thiago Pina Magalhäes 
  Silva 
  Leroy Venrooy 
  Koen Verkuijlen 
29 nov.: Ben v. Uden 
  Rowan de Wit 
30 nov.: Jill Klemans 
  Tom vd Oetelaar 
  Hans v. Roy 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Stefan Brouwers   
      
Leeftijd      23 jaar 
 
Woonplaats      Schijndel 
 
In het dagelijks leven     Student 
 
Elftal       Speler Senioren 6 – trainer F1 
 
Positie       Achterin 
 
Hoe lang voetbal je al?    14 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Tijd rekken 
 
Zou graag weer willen voetballen met:  Rafael v.d. Vaart 
Waarom:      Vind het een fantastische voetballer en  

      ben altijd fan van hem geweest. 
     

Waar zou meer aandacht aan besteed 
moeten worden bij Avanti’31 ?   Keepers in de jeugd.   

  
Andere hobby’s?     .Films  
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Ga zo door! 
        
Maak me wakker voor.  Goede films 

    
Nooit meer      Nog niet echt iets meegemaakt wat ik  
       nooit meer zou willen gaan doen. 
 
Met een miljoen ga ik     Investeren in studentenhuizen.  
    
Toekomstplannen School afmaken.   
     
Hoe ver ga je komen met je team  - 
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?      Waarom ben je trainer geworden bij  
       Avanti? 

 
Aan wie speel jij de balpen door? Koen van Engeland   . 
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VAN DOORNIK 
ZAALVOETBALTOERNOOI 

2010/2011 
 

 

30 DECEMBER 2010 
U19 (A-JUN.)/U17 (B-JUN.)/ 
U15 (C-JUN.)/U13 (D-PUP.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN  
BIJ VINCENT DE VROOMEN,  

MAIL VPS@FACILITYCONCEPTS.NU! 
 

DEELNAMEKOSTEN € 40 
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NIEUWE LEDEN VANAF 01-09-2010  
 
 

MKDN81G Tom Schellekens   NMHR43L Mariëlle Broks 

FXLQ05D Ramin Ahzami   USGZ633 Fons Heestermans 

         (steunend lid) 

NMGG754 Mark vd Meerendonk   NMFP563 Hans Langenhuijsen 

  (leider)       (leider) 

MJXC247 Shirley Couwenberg   NMQK10D Karsten Goyaarts 

LXZB49W Remy v. Aarle    LWKN489 Wouter v. Heertum 

FVBF01W Pascal Heessels   NMYB55V Ductai Ta 

NMYB28P Rick Mertens    NMYB09G Yara v.d. Braak 

NNBV234 Gert v.d. Meijden   NNBV348 Kris v.d. Meijden 

FQZJ189 Martijn v. Veghel   FJLR179 Leo Frunt 

FPRJ99Z Huub Janssen    BXWF699 Mike Kruissen (vlagger) 

NNTS25F Jamal Mahamud   NNTS22C Hassan Mahamud 

NNTS24E Bashir Mahamud   NNTS23D Max v. Heertum 

LZQC24J Anika v. Gaal    NPGT40U Tim Clerx 

NPTH14C Ruan v. Doremalen   GKNK71O Eric v.d. Broek 

NPHQ92T Rowan de Wit    NPXH855 Sjors Theuns 

NPXH95V Jip Schippers    NPXM59E Yusuf Mahamed 

NQGR74Y Mohamed Mahamud   NQHG53D David Viva 

 

 

GESTOPTE LEDEN T/M 22-09-2010 
 

MKRK703 Tijn v.d. Heuvel   MDMM28K Vandi Alieu Mansaray 
BXVY61L Edwin Rijkers      Kevin vd Heijden 
FWGF814 Rachird Anhony   FSXH48G Ferry Mathijsen 
MKRK62Q Giorgio Bolwerk   MNQG30V Ries Vink 
LWKN125 Adelin de los Santos   GMNW747 Adisa Baltic 
LWCG125 Thomas Bongers   MBMP740 Anke Brands 
MKTZ184 Macy v. Breugel   LZXT999 Thijs Dijkman 
MFWP786 Joaquim Guerreiro   LWCG095 Joacim Hoevenaars 
MDBV059 Melissa Horsten   MKZT012 Rick Markus 
MJXC269 Mark Petkovic    NFBH944 Ana Pina 
MGMS34E Kimberly vd Sanden   MGJW084 Ersin Tolay 
MNQG29R Edgar Trinta    LZFL03A Jaimy Vorstenbosch 
MTHQ236 Arpine Yagubov   GCYQ42Z Angelo Ankone 
MDPJ23L Tiago da Silva Santos  MNDN86K Sem Gruijters 
BXVX90Y Rein Mathijssen   FRSH11M Mittchell Marso 
FLYV11Y Richard Haridat   FRBL00R Bilal Benayyada 
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AON DE TAP 
 
 
 
 
 
 
 

Ut zal vur veul klubs un moeiluk jaoar worre Tinus. 
Es gu de Skendelse Koerant goet gelese het, dan wort du subsiediekraon un hil eint 
digt gedrait.   
Hoe veul klups dees oplosse, weet ik nie. Miskien wa minder akties hauwe die de 
klup gelt kosse. Nog meer egte vreiwilligers inzette en es da dan nog nie hellupt 
meer kontriebuutie. 
Gleuf de gei da di un oplossing is, Klaas?? 
Ik weet ut nie, Tinus, mar da er iets moest gebeure, da gleuf ik zeker. 
 
Hedde gei du stant gezien van ons uurste Klaas? 
Da is nie zo mooi, Tinus. Onze treener zi wel, volges du koerant, wei voetballen ie 
slegt, ut zit wa tege. Ik heb daor men bedenkinge over, Tinus. Zu valle eerluk gezeet 
men tege, miskien gog ut vurandere.  
Ut is te hope Klaas, want dees is nie leuk.  
En wa daagt-de gei van Skendel, Tinus, die brooie dur niks van. Hans Brus zal nie 
laage.  
 
Onze vurzitter hiet ok Brus. Ik vein dees wel un goei keuze.  
Ik ha tog liever un vrouw aon ut roer gehat, Klaas. Ik wis wel enkele kandidates, mar 
vrage nor un vrouwulukke kandidaat is nie gebeurt. 
Ons truus ha al gezeet, wedde da dur gin vrouw es veurzitter komt!. 
Ik waar ut wel un bietje mi du rins. 
Ik zelluf zie hum wel zitte. Deze rustige mins mi un egt Avantie hart. 
 
 
 
       Klaas en Tinus 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF ………… 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
Dinsdag 21 september. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (26) en Jos v. 
Heeswijk (70). Het werd een lange partij die in Jos v.Heeswijk uiteindelijk een 
verdiende winnaar kreeg. Liefst 26 beurten had Jos nodig om aan zijn 70 caramboles 
te komen, hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde van 2.69. Henk, die bleef steken 
op 20 caramboles, kwam niet verder dan 0.77. 
 
De volgende partij ging tussen Cor Geerts (40) en Bert v Uden (42). Beide spelers 
begonnen erg zwak aan de partij, waardoor er gevreesd kon worden voor weer een 
lange partij. Gelukkig wisten beide spelers zich te herstellen, wat resulteerde in een 
spannende wedstrijd. Het was na 32 beurten Bert die als eerste zijn caramboles vol 
wist te spelen en daarmee de overwinning binnen haalde. Cor bleef op 37 
caramboles steken, waardoor het gemiddelde uitkwam op 1.75 voor Bert en 1.54 
voor Cor.  
 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Leo v Boxel (36) en Adrie v. 
Liempd (40). Ook in deze wedstrijd hielden beide spelers elkaar prima in evenwicht. 
Lang was dan ook onzeker wie er aan het langste eind zou gaan trekken. Beide 
spelers eindigden de wedstrijd met 36 caramboles, waardoor de overwinning voor 
Leo was. Het gemiddelde was voor beide spelers 1.64. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Cor Mooy (28) en Gerrie 
Kastelijn (34). Ook deze partij eindigde boven de 20 beurten, waardoor er op deze 
avond geen bonuspunten verdiend werden. Het was Cor die te sterk was voor Gerrie 
die niet bij machte was om het Cor echt moeilijk te maken. Cor won de wedstrijd in 
25 beurten en een gemiddelde van 1.12. Gerrie, die niet verder kwam dan 12 
caramboles, scoorde 0.48.  
 
Gerrie heeft ondertussen laten weten dat het hem i.v.m. zijn ziekte niet meer lukt om 
zijn wedstrijden naar behoren te spelen en heeft besloten om te stoppen. Vanaf deze 
plaats bedanken wij Gerrie voor de tijd dat hij bij ons heeft gespeeld en wensen hem 
veel sterkte toe in zijn strijd tegen zijn ziekte. 
 
 
Dinsdag 28 september. 
 
De eerste partij van de avond ging tussen Jos v. Heeswijk (70) en Adrie v. Liempd 
(40). Het was jos die in deze wedstrijd het voortouw wist te nemen. Met een goede 
start bouwde hij al snel een mooie voorsprong op van 50 tegen 16 in de 11e beurt. 
Adrie kon in deze partij geen regelmaat vinden en scoorde teveel poedels, waardoor 
hij geen ogenblijk aanspraak kon maken op een eventuele overwinning. Gelukkig 
voor Adrie kon ook Jos zijn goede spel geen vervolg geven, waardoor hij toch nog 
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enigszins terug kon komen. Jos had uiteindelijk toch nog 25 beurten nodig om zijn 70 
caramboles vol te maken. Hij kwam daarmee uit op een gemiddelde van 2.80. Adrie 
bleef steken op 33 caramboles en een gemiddelde van 1.32. 
 
De tweede partij werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Cor Mooy (28). Beide 
spelers begonnen erg slecht met slechts 1 carambole in 4 beurten voor Bert en 0 in 5 
beurten voor Cor. Hierna begonnen beide spelers echter beter te spelen en wist Bert 
al snel een voorsprong te nemen. Toch wist Cor zich in de 10e beurt met een mooie 
serie van 12 weer in de wedstrijd te knokken. Het werd een lange partij, waarin Cor 
na weer een serie van 7 zelfs de leiding wist te nemen. In de 17e beurt wist Cor deze 
wedstrijd verdiend te winnen met een mooi gemiddelde van 1.65. Bert die uitkwam 
op 38 caramboles speelde zijn beste partij van de competitie en scoorde 2.24 
gemiddeld. 
 
Hierna speelden Leo v. Boxel (36) en Cor Geerts (40) tegen elkaar. Leo ging 
uitstekend van start en bouwde een grote voorsprong op van 16 tegen 3 in de 9e 
beurt. Het waren zowat de laatste wapenfeiten van Leo, want in het vervolg van de 
wedstrijd wist hij geen bal meer te raken en scoorde in 12 beurten nog slechts 6 
caramboles. Cor wist hier goed van te profiteren en behaalde met regelmatig spel 
met weinig poedels een verdiende overwinning. Hij deed dat in 21 beurten en kwam 
uit op een gemiddelde van 1.90. Leo bleef steken op 1.05. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Mari 
Pennings (36). Dat Jos steeds beter in vorm komt bewees hij al in zijn partij eerder 
op de avond. Ook in deze partij liet hij zien dat hij op de weg terug is. Met goed spel  
en weinig poedels nam hij al snel afstand van Mari die in deze wedstrijd niet in zijn 
ritme kon komen. Met een uitstekend slotstuk van 40 caramboles in zijn laatste 5 
beurten wist Jos dan ook overtuigend de zege naar zich toe te trekken. Mari kon hier 
niets tegenover zetten en bleef steken op een magere 15 caramboles. De 
gemiddelden voor beide spelers was 4.12 tegen 0.88. 
 
 
Dinsdag  5 oktober. 
 
Op deze dinsdag werden slechts 2 wedstrijden gespeeld. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Jos v. 
Heeswijk (70). Jos, die de laatste weken goed in vorm begint te komen, speelde ook 
deze avond weer erg sterk. Maar ook zijn tegenstander Cor speelde een goede 
partij, waardoor er een spannende strijd ontstond. Jos wist met enkele goede series 
echter een kleine voorsprong op te bouwen en deze tot het einde van de partij vast te 
houden. Jos won de wedstrijd in 18 beurten en veroverde daarmee ook weer 2 
bonuspunten. Met 3.64 scoorde Jos een goed gemiddelde maar ook Cor kon met 36 
caramboles en een gemiddelde van 2 terugkijken op een goede wedstrijd. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (36) en Adrie v. 
Liempd (40). Het werd een partij van uitersten, waarin bij de een (Adrie) alles lukte 
en bij de ander (Mari) niets. Mari kon in deze partij geen moment aanspraak maken 
op een goed resultaat. Adrie daarentegen speelde als in zijn beste jaren en wist met 
enkele mooie series (12 en 19) een grote voorsprong te nemen. In slechts 11 

 40



 

beurten wist Adrie de overwinning binnen te halen en liet daarmee Mari kansloos op 
een goed resultaat. Mari kwam niet verder dan 10 caramboles en een gemiddelde 
van 0.91. Adrie behaalde naast een gemiddelde van 3.64 ook nog eens 2 
bonuspunten. 
 
 
Dinsdag 12 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Cor Mooy 
(28). Het was Leo die al snel een voorsprong op wist te bouwen. Lang leek het er op 
dat Leo een makkelijke overwinning zou gaan behalen. Helaas liet hij het aan het 
einde van de wedstrijd afweten, waardoor Cor toch nog terug kon komen. In een 
spannend slot behaalden beide spelers hun caramboles en rolde er zowaar nog een 
remise uit. De partij werd in 20 beurten (net geen bonus) afgesloten, wat neerkwam 
op een gemiddelde van 1.80 voor Leo en 1.40 voor Cor. 
 
De volgende partij ging tussen Cor Geerts (40) en Mari Pennings (36). Mari, die 
vorige week een kansloze nederlaag leed tegen Adrie v. Liempd, zag ook nu zijn 
tegenstander als een raket vertrekken. In no time keek Mari tegen een 
onoverkomelijke achterstand aan. Wat Mari ook probeerde, het wilde ook deze 
avond niet lukken. Cor daarentegen speelde zijn beste wedstrijd van de competitie 
tot nu toe. Hij wist de partij in slechts 14 beurten winnend af te sluiten en kwam 
daarmee uit op een gemiddelde van 2.85, en pakte hierdoor ook 2 bonuspunten 
mee. Mari, die uitkwam op een schamele 18 caramboles, scoorde 1.28 gemiddeld. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Jo v. Uden 
(34). Beide spelers begonnen ronduit zwak aan de partij. Zowel Bert als Jo hadden 
moeite om een serie te maken. Halverwege lukte het Bert eindelijk om met een serie 
van 8 enigszins afstand te nemen. Ook Jo kwam hierna beter in zijn spel maar het 
missen van enkele makkelijke ballen brak hem uiteindelijk toch op. Bert besliste de 
partij in de 22e beurt en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.90. Jo, die niet 
verder kwam dan 24 caramboles, behaalde 1.09. 
 
Hieronder de stand, die enigszins vertekend is omdat het aantal gespeelde partijen 
i.v.m. vakanties erg ongelijk is. 
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12-10-2010
EINDSTAND GESP CARB CARB TOT AANTAL PLAATS

VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

J.v.HEESWIJK. 5 338 138 113 4 1 52,29 2,99 70 1
C.GEERTS. 5 193 167 97 3 2 50,25 1,99 40 2
B.v.UDEN. 5 206 138 114 4 1 49,05 1,81 42 3
A.v.LIEMPD. 5 170 186 99 1 4 44,50 1,72 40 4
M.PENNINGS. 6 145 222 114 2 3 1 42,65 1,27 34 5
L.v.BOXEL. 5 145 158 108 2 2 1 40,28 1,34 36 6
C.MOOIJ. 4 99 144 76 2 1 1 39,36 1,30 28 7
H.KANTERS. 4 84 182 112 3 1 32,31 0,75 26 8
J.v.UDEN. 3 89 134 69 1 2 26,18 1,29 34 9

EN NOG VIJF
BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011

LIBRE
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Steun Avanti en speel mee met de 
              
                  

SPONSORLOTERIJ 
 

Beste Avanti-mensen, 

Speelt U al mee met de sponsorloterij ??? 

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

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

 

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

Meld U vandaag nog aan s.v.p. !!! 

Verder zijn wij nog op zoek naar enkele mensen die  een 
vrije zaterdag op willen offeren om mee te gaan naar 
Amsterdam om leden te werven !!! 

Voor  info: Jan Hellings  06-13258514  



 

RUILBEURS  
 

SPAR VOETBALPLAATJES 
 
 
 
 

WOENSDAG 27 oktober ’10 
 

IN DE KANTINE VAN S.V. AVANTI’31 
 

VAN 15.00 tot 17.00 uur 
 
 
 

Gratis frisdrank voor de jeugd 
 

Gesponsord door de SPAR !!!! 
 
 

En gratis loterij voor de jeugd  
met leuke prijzen
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puzzel 
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