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VAN DE VOORZITTER 

 
 
Ondanks dat de zomer alweer een tijdje achter ons ligt, mogen we de afgelopen periode niet 
klagen voor wat betreft de weekeinden, als Avanti op zaterdag en zondag zijn competitie-
wedstrijden speelt. 
We hebben in ieder geval nog niet met afgelastingen te maken gehad. 
De competitie is voor iedereen in volle gang, en daar waar sommige teams het moeilijk hebben 
zijn er ook teams die deze eerste periode zeer goed zijn doorgekomen. 
We hebben wel enkele weken geleden helaas moeten besluiten om ons Dames 2 elftal terug te 
trekken uit de competitie, omdat het wekelijks een gevecht werd om een elftal op de been te 
brengen. Jammer dat dit juist moest gebeuren in het jaar dat onze damesafdeling hun 40- jarige 
bestaan heeft gevierd. 
 
Op 30 september j.l. vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering 
werden Fons Heestermans en Willy Welvaarts door de aanwezige leden verkozen tot nieuwe 
bestuursleden van onze vereniging. 
Fons gaat vanaf heden de functie van penningmeester bekleden, waarbij hij op de achtergrond 
nog zal worden bijgestaan door onze voormalig penningmeester John Kools. 
Willy zal zich de komende periode gaan oriënteren op diverse functies binnen het bestuur, 
waarbij hij zich zal laten begeleiden door Will de Laat. Vanaf deze plaats wens ik Fons en Willy 
heel veel succes toe en heet beiden welkom in het bestuur.  
Bert van Engelen nam na 11 jaar afscheid als bestuurslid, maar zal gewoon als 
jeugdcommissielid verbonden blijven met Avanti. 
 
Tijdens deze vergadering werd ook duidelijk dat het bestuur in de toekomst de vrijwilligers-
vergoedingen drastisch zal moeten verminderen, wil onze vereniging het hoofd boven water 
blijven houden. Ook werd het beleid ten aanzien van de gele en rode kaarten danig gewijzigd 
omdat Avanti in de regio koploper dreigde te worden in het vergaren van de vele kaarten.   
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering waren er ook enkele jubilarissen binnen onze 
vereniging. 
Patrick Beekmans werd gehuldigd in verband met zijn 25-jarige lidmaatschap en Rien van den 
Broek, Nol van den Boogaard, Jan Baijens en Toon van den Broek kregen de gouden speld in 
verband met hun 50-jarige lidmaatschap. 
Tevens werd Toon van den Broek door de aanwezige leden benoemd tot erelid van onze 
vereniging. 
 
De wekelijkse rik- en jokeravonden gaan ook weer van start.  
Vanaf 21 oktober is weer iedereen, lid of geen lid van onze vereniging, van harte welkom in 
onze kantine om een kaartje te komen leggen. De aanvang van deze avonden is steeds om 
20.00 uur en men kan inschrijven vanaf 19.30 uur. 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 
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TAAKVERDELING BESTUUR 
 
 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn er twee nieuwe bestuursleden, Fons 
Heestermans en Wil Welvaarts, gekozen en is Bert van Engelen afgetreden als 
bestuurslid. Voor de goede orde, Bert blijft gewoon lid van de jeugdcommissie. 
 
Tijdens de bestuursvergadering van 10 oktober, de eerste vergadering in de nieuwe 
samenstelling, zijn de taken van de bestuursleden verdeeld.  
Dit heeft geleid tot het volgende plaatje: 
 
Jack Brus    : Voorzitter 
 
Fons Heestermans   : Penningmeester 
 
Ton Zandbergen   : Secretaris en PR 
 
Ben vd Mosselaer   :  Communicatie en vice-voorzitter 
 
Will de Laat  : Contactpersoon jeugdafdeling, Kantine, Commerciële 
   zaken en sponsoring, 2e penningmeester 
 
Bert vd Moosdijk   : Technische zaken en 2e secretaris 
 
John van Boxmeer   : Wedstrijdsecretaris en LERC 
 
Kees Portegijs   : Accommodatie en wedstrijdmaterialen/-kleding 
 
John Kools    : Financiële ondersteuning 
 
Wil Welvaarts   : Jeugdzaken, Commerciële zaken en Sponsoring 
 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door Jack Brus, Fons Heestermans en Ton 
Zandbergen. 
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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

30 SEPTEMBER 2011 
 

Aanvang vergadering : 20.05 uur 
Aanwezige leden (volgens presentielijst): 54 
 
1. Opening vergadering door de voorzitter, Jack Brus 

Jack opent de vergadering met een speciaal welkom aan de aanwezige ereleden. 
Vervolgens een verzoek om een moment van stilte voor de herdenking van de overleden 
leden in het afgelopen jaar, te weten Erno ten Voorde, speler van het 12e, Sjef van Uden, 
erelid, en oud 1e elftalspeler en Elly van Wanrooy. Verder voor de onlangs overleden Jos 
van Dinther, Wil van Kronenburg en Rob van Iperen, de laatste drie weliswaar overleden 
na afloop van het vorige seizoen, maar omdat hun overlijden nog zo recent heeft 
plaatsgevonden, is het gepast ze ook nu te herdenken. Verder gedenken we alle andere 
overleden personen die dierbaar waren voor onze leden. Jack verzoekt alle aanwezigen te 
gaan staan voor een moment van stilte. 
 

2. Ingekomen stukken  
 Ingekomen zijn 15 afmeldingen voor de vergadering van vanavond. 
 Verder is binnen gekomen een vraag van Frans van Rozendaal. Deze vraag zal behandeld 

worden bij de rondvraag. 
 
3. Notulen ledenvergadering d.d. 1 oktober 2010 
 Deze notulen zijn opgenomen in de Avanti-krant van november 2010. 
 Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De voorzitter bedankt de secretaris. 
 
4-5. Jaarverslag secretaris en jaarverslag secretaris Jeugdafdeling over 2010/2011 

Beide verslagen zijn gepubliceerd in de Avanti-krant van september 2011.  
Over beide verslagen zijn geen vragen of opmerkingen. De voorzitter bedankt de 
secretaris en de secretaris van de jeugdafdeling voor het vele werk. 

 
6. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2010/2011 

Voor een toelichting op dit verslag geeft de voorzitter het woord aan de 2e penning-
meester, Will de Laat. 
Will begint met John Kools, de 1e penningmeester, te danken voor het vele werk dat hij 
heeft verricht om het financieel jaarverslag te maken. Vervolgens geeft Will allereerst een 
toelichting op de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Duidelijk wordt dat de 
uitgaven steeds dicht bij de begroting zijn gebleven. Aan de inkomstenkant blijven alleen 
de kantine-inkomsten achter. Dat resulteert dan in een klein exploitatie-tekort van € 2.401,-
-. Op de desbetreffende vraag van Gerard van Houtum over de uitgaven voor Avanti’80 
kan Will antwoorden, dat daar geen uitgaven voor zijn gedaan vanuit de vereniging. 
Daarvoor was wel € 3.000,-- begroot.  
Vervolgens geeft Will de Laat een toelichting op de balans per 30 juni 2011. Daar zijn 
verder geen vragen over.  
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7. Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft bestaan uit Pedro vd Ven, Frans van Rozendaal en Fons 
Heestermans. Aangezien Fons Heestermans ook kandidaat penningmeester is, is hij wel 
bij de controle van de boeken aanwezig geweest, maar heeft hij verder inhoudelijk geen 
bemoeienis gehad met de kascontrole.  
Pedro en Frans hebben de verklaring ondertekend, waarin zij aangeven dat de financiële 
administratie over het boekjaar 2010/2011 in orde is bevonden. De verklaring wordt door 
de voorzitter voorgelezen. De voorzitter dankt de kascommissie voor het verrichte werk.  
 

8. Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van de kascommissie om het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter dankt de 
vergadering voor het gestelde vertrouwen. 

 
9. Begroting 2011/2012 

Het woord is weer aan de 2e penningmeester, Will de Laat.  
De begroting van het volgende jaar laat een kleine trendmatige verhoging zien van de 
uitgaven in vergelijking met de uitgaven en de begroting van het afgelopen jaar.  
Over de begroting zijn geen vragen, de voorzitter dankt de penningmeester. 

 
10. Benoeming kascommissie 

Fons Heestermans en Pedro vd Ven treden af. Frans van Rozendaal blijft nog een jaar in 
de kascommissie. Noud Bouwmans en Mari Verhagen zijn bereid gevonden om de beide 
opengevallen plaatsen in te nemen.  

 
11. Mededelingen 

Jack Brus heeft een flinke serie mededelingen. 
- Bij een kampioenschap voor senioren en A-jeugd zijn er 250 consumptiebonnen plus een 

attentie. Voor de andere jeugdteams wordt er gezamenlijk door Supporters-vereniging, 
Club van 100 en Avanti’31 een attentie gegeven. 

- Ook in het nieuwe seizoen is er weer een “elftal van de week”, alleen in een iets andere 
opzet. In overleg met de Club van 100 is ervoor gekozen om in plaats van elke keer één 
elftal van de week, nu te kiezen voor steeds 3 elftallen tegelijk, wel steeds gelijk met een 
thuiswedstrijd van Avanti 1. 

- Na de seizoensopening op 4 september is er in december een après-ski middag 
- Het bestuur vraagt trainers/leiders/scheidsrechters om speciale aandacht bij onweer. 

Onlangs werd er bij een onweersbui op een trainingsavond gewoon door getraind. Het 
bestuur verwijst naar de richtlijnen van de KNVB die aangeven om, als er minder dan 10 
seconden tussen flits en donderklap liggen, trainingen en wedstrijden te staken.  

- Vanaf 21 oktober is het weer rikken en jokeren in de kantine, inschrijven vanaf 19.30 uur, 
voor leden en niet-leden. 

- John van Boxmeer probeert ook bij Avanti’31 het 35+ voetbal van de grond te krijgen. Tot 
dusver is er te weinig animo. 

- Iedereen wordt verzocht om jubilea, geboortes, huwelijken, maar ook ziektes binnen de 
vereniging te melden. Nu gebeurt het nog te vaak dat het bestuur niet tijdig op de hoogte 
is. Dat is vervelend omdat het bestuur graag niet alleen bij heuglijke omstandigheden, 
maar ook bij trieste gebeurtenissen belangstelling wil tonen.  

- De kantineprijzen worden per 1 oktober aangepast. Bier wordt op zaterdag en zondag 
€ 1,40 en door de week € 1,30. Frisdrank blijft door de week en zaterdag € 1,-- en wordt 
zondags € 1,40; koffie blijft alle dagen € 1,--. De snackprijzen worden voor enkele 
producten aangepast aan de marktontwikkelingen. 
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- De contributie wordt voor alle categorieën met € 1,-- per kwartaal verhoogd. Alleen voor de 
kaderleden blijft de contributie ongewijzigd. Nieuw is dat bij niet-automatische betaling per 
kwartaal een opslag van € 1,50 wordt berekend. Verder geldt een opzegtermijn van 3 
maanden, wat inhoudt dat altijd het kwartaal na opzegging nog moet worden betaald. Dit 
houdt verband met de afdracht van Avanti’31 aan de KNVB. Deze opzegtermijn geldt niet 
bij opzegging aan het eind van het seizoen, mits de opzegging vóór 15 juni heeft 
plaatsgevonden.  

 
- Een apart punt van aandacht is de nieuwe regeling voor gele en rode kaarten. Het bestuur 

stelt voor dat met ingang van komend weekend alle boetes behorende bij de rode kaarten 
en de gele kaarten met de codes 1 t/m 9 en 16 t/m 18 voor rekening van de speler zijn. 
Ook de kosten voor een schorsing na 4 of meer gele kaarten worden aan de speler 
doorberekend. De boetes dienen binnen 30 dagen na het oplopen van de betreffende 
kaart te worden betaald aan John van Boxmeer of zondags aan de weekdienst. Als na 30 
dagen niet is betaald wordt de spelerspas ingenomen. Het oorspronkelijke voorstel van het 
bestuur houdt in dat de regeling geldt voor de senioren en de A-B-junioren, terwijl voor de 
andere junioren geldt dat een alternatieve straf wordt opgelegd.  

 
Na enige discussie en vragen van Henk v. Liempd en Roy vd Steen wordt besloten dat ook 
voor de B-junioren een alternatieve straf wordt ingevoerd. Mogelijk gaat dit voor de 
toekomst bijvoorbeeld extra jeugdscheidsrechters opleveren. Om administratieve redenen 
wil het bestuur voorlopig wel vasthouden aan een betaaltermijn van 30 dagen. Rien de 
Laat vraagt om de leider wel te informeren, maar niet te belasten met het innen van de 
boetes. De vergadering gaat akkoord met dit zo aangepaste voorstel. Na afloop van het 
seizoen zal het bestuur deze regeling evalueren en zo nodig aanpassen. 
 
Resumerend geldt dus: 
 
De kosten voor gele en rode kaarten zijn: 

 
- Senioren   

De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de 
derde registratie       € 13,50  
Vanaf de vierde registratie elke registratie    € 21,30  
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede  
twee waarschuwingen in een wedstrijd    € 21,30  

- A-Junioren   
De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot en met de 
derde registratie       €   6,10  
Vanaf de vierde registratie elke registratie    € 12,10  
Strafoplegging bij directe straffen, alsmede  
twee waarschuwingen in een wedstrijd    € 12,10 

  
Voor de B, C en D-junioren wordt een systeem met alternatieve straffen ingevoerd.  
 

- De jubilarissen 
Ook dit jaar zijn er weer enkele jubilarissen. Allereerst Patrick Beekmans die 25 jaar lid is 
van Avanti’31. Patrick krijgt van Jack Brus de zilveren Avanti-speld en een attentie 
overhandigd. 
Vervolgens zijn er vier jubilarissen die 50 jaar lid zijn. Achtereenvolgens krijgen Nol vd 
Boogaard, Jan Baijens en Rien vd Broek de gouden Avantispeld en de bijbehorende 
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attentie. De vierde 50-jarige jubilaris is Toon vd Broek. Ook voor Toon is er de gouden 
speld en een attentie. Na het opspelden van de Avanti-speld somt voorzitter Jack Brus de 
lange lijst met functies op die Toon vele jaren lang voor Avanti’31 heeft vervuld en nog (zo 
is Toon elke dinsdag actief voor de OPA-ploeg) vervult. Jack vraagt de vergadering om te 
besluiten Toon vd Broek tot erelid van Avanti’31 te benoemen. De vergadering gaat 
unaniem en met applaus met dit voorstel akkoord. 
 

12. Bestuursverkiezingen 
Lucien van Lieshout en Stefan Kastelijn worden benoemd tot stemcommissie.  
Aftredend zijn John Kools en Bert van Engelen. Bert stelt zich niet meer verkiesbaar en 
John Kools treedt af als penningmeester, maar blijft voor de periode van één jaar 
beschikbaar als bestuurslid om de nieuwe penningmeester van advies te kunnen voorzien.  
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden Fons Heestermans en Wil Welvaarts voor. 
Fons is kandidaat als penningmeester (moet als zodanig in functie worden gekozen) en 
daarmee tevens kandidaat lid van het Dagelijks Bestuur (bestaande uit voorzitter, 
secretaris en penningmeester). Wil Welvaarts is kandidaat als algemeen bestuurslid.  
 
De uitslag van de verkiezing is als volgt: 
Aantal uitgebrachte stembiljetten:  55 (blijkbaar heeft er één persoon gestemd die de 
presentielijst niet heeft getekend) 
Fons Heestermans: 54 geldige stemmen  gekozen als penningmeester, voor drie jaar 
Wil Welvaarts  :  49 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid, voor drie jaar  
John Kools  : 46 geldige stemmen  gekozen als bestuurslid, voor één jaar 
 
Fons en Wil nemen vervolgens plaats achter de bestuurstafel. 
 
Jack Brus neemt vervolgens afscheid van Bert van Engelen als lid van het bestuur. Hij 
benadrukt hierbij de vele taken die Bert voor zijn rekening heeft genomen tijdens de elf jaar 
die hij in het bestuur heeft gezeten, zoals o.a. de vertegenwoordiging van de jeugdafdeling 
binnen het bestuur, het AJAC, de kalenderactie en niet te vergeten het vele werk voor 
Paaspop. Gelukkig blijft Bert actief binnen de jeugdcommissie, waar, zo stelt Bert zelf in 
zijn afscheidswoord, nu eenmaal zijn hart ligt. Jack overhandigt Bert een cadeaubon en de 
gouden Avanti-speld van verdienste. Voor zijn vrouw Annie is er een bos bloemen.  

 
13. Rondvraag 

Vooraf is schriftelijk één vraag binnengekomen van Frans van Rozendaal, die vanavond 
zelf niet aanwezig kon zijn. Zijn vraag heeft betrekking op de vrijwilligers-vergoeding. Frans 
stelt voor om, in deze tijd waarin iedereen financieel pas op de plaats moet maken, de 
vrijwilligersvergoeding met 10% terug te brengen. Jack Brus antwoordt hierop dat de 
hoogte van de vrijwilligersvergoeding (met name het totaalbedrag) al langere tijd bij het 
bestuur als aandachtspunt staat genoteerd. De vergoedingen zijn dan ook al enige tijd niet 
meer verhoogd. Vanuit de vergadering brengt Jan v Houtum naar voren dat er inderdaad 
al lang over de vrijwilligers-vergoedingen wordt gesproken, maar dat het volgens hem 
belangrijk is dat goed wordt nagedacht over vragen als 
 . Wat is een vrijwilliger? 
 . Wat willen we als vereniging met vrijwilligersvergoedingen? 
 . Voor welke taken willen we in de toekomst wel of geen vergoeding meer geven? 
Jan onderschrijft dat we iets moeten doen om in de toekomst als vereniging positieve 
cijfers te laten zien, We geven veel geld uit en vrijwilligersvergoedingen nemen een groot 
deel van de uitgaven in.  
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Jack Brus onderschrijft de noodzaak om te bezuinigen. Het blijft alleen moeilijk om 
bestaande afspraken terug te draaien. Het bestuur zegt toe zich voor de nabije toekomst te 
gaan inspannen om het totale bedrag met 10% naar beneden te krijgen. 
 
Voor de rondvraag hebben zich verder gemeld Gerrie Russens, Jo Brus en Gerard van 
Houtum. 
Gerrie Russens vraagt zich of waarom er tijdens de rust bij het 1e elftal nog altijd door 
Avanti-spelers op de doelen wordt ingetrapt. Hem valt op dat tegenstanders dat meestal 
niet doen, maar Avanti zelf wel. Jack antwoordt hierop dat er met de begeleiding van het 
elftal over is en zal worden gesproken. 
Gerrie merkt verder op dat het aan de velden goed te zien is dat er bij de KNVB-
voetbaldagen dit jaar niet op de doelen van de wedstrijdvelden is getraind. Gevolg is dat 
de velden er nu veel beter bij liggen. Gerrie vraagt of deze afspraken ook volgend jaar 
gemaakt gaan worden. De voorzitter kan dat bevestigen. 
 
De laatste vraag van Gerrie heeft betrekking op de fietsenstalling. Gerrie vraagt zich af of 
er met de Gemeente en Fitland kan worden overlegd over de toekomstige plaats van de 
fietsenstalling. Nu staan alle fietsen binnen het hek bij Avanti wat een rommelige indruk 
maakt. Misschien kan er straks een fietsenstalling tegen het Avanti-terrein aan komen. 
Jack antwoordt dat het bestuur bij de Gemeente zal navragen of er al plannen zijn 
uitgewerkt m.b.t. tot de invulling van het parkeerterrein en de fietsenstalling. 
 
Jo Brus merkt op dat hij van mening is dat (en dit is in het algemeen bedoeld en niet 
speciaal op een elftal gericht) Avanti steeds vaker lijkt te voetballen onder het motto “lange 
ballen naar voren”. Jo vraagt zich af of de trainers dit soms van boven af krijgen opgelegd. 
Jack Brus antwoordt dat het bestuur niet gaat over de tactiek tijdens wedstrijden. Natuurlijk 
kan het best zo zijn dat niet in elke wedstrijd het mooiste voetbal gespeeld kan worden, 
maar dat in het algemeen gesproken het volgens hem niet zo is dat Avanti met opzet zo 
speelt als Jo nu naar voren brengt. Maar misschien dat de verschillende trainers naar 
aanleiding van deze vraag hun tactiek nog eens onder de loep willen nemen.  
 
Tot slot is het woord aan Gerard van Houtum die namens de Supportersvereniging dankt 
voor de prettige samenwerking met het bestuur gedurende het afgelopen jaar. Verder 
dankt hij Bert van Engelen en John Kools voor hun vele werk de afgelopen jaren en wenst 
hij Fons Heestermans en Wil Welvaarts veel succes met hun nieuwe taak.  
Gerard feliciteert de jubilarissen en Antoon vd Broek met zijn benoeming tot erelid.  
Tot slot geeft Gerard aan dat de Supportersvereniging ook het komende jaar daar waar 
mogelijk Avanti’31 zal ondersteunen. 
Na deze mooie woorden van de voorzitter van de Supportersvereniging sluit Jack Brus de 
vergadering met dank aan de inbreng van alle aanwezigen.  
Iedereen wordt gevraagd onder het genot van een drankje nog even te blijven napraten. 
 

 
 
Oktober 2011 
 
 
Ton Zandbergen 
secretaris 
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     Fons Heestermans en Wil Welvaarts sluiten aan achter de bestuurstafel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Annie kijkt hoe Jack de speld van verdienste aan Bert ov
 

erhandigt. 
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Op de foto's Patrick Beekmans, 25 jaar lid 
en Jan Baijens, Nol van de Boogaard, Rien 
van de Broek, 50 jaar lid en Toon van de 
Broek, 50 jaar lid en erelid van Avanti'31. 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Thema van de maand oktober 
 
 TECHNIEK, TACTIEK en CONDITIE, daar moet aan gewerkt worden. 
 
 
Tweede ronde KNVB-beker 
 
Op zaterdag 29 oktober wordt de tweede ronde van de KNVB-beker gespeeld, de volgende 
teams wisten zich te plaatsen voor de volgende ronde: 
B2, C2, D1, D3, F1 en F4. Alle teams veel succes!!! 
 
 
Nieuwe sponsors 
 
Zaterdag 15 oktober mocht Avanti C2 nieuwe tenues in ontvangst nemen, gesponsord door 
Flack Stucadoors b.v.. 
Het jeugdbestuur is deze sponsors zeer erkentelijk voor de gulle bijdrage!! 
 
 
Kalenderverkoop 
 
De afgelopen zaterdagen heeft het AJAC weer volop foto’s gemaakt voor de kalender 2012. De 
verkoopdata worden zo snel als mogelijk bekend gemaakt.  
 
 
Sinterklaas 
 
Het duurt nog even voordat hij weer in Nederland is, maar de data voor de Sinterklaas-
activiteiten bij Avanti zijn reeds bekend: 
 D-pupillen:  donderdagavond 24 november 2011 
 E-pupillen:  vrijdagavond 25 november 2011 
 F-pupillen:  zaterdagochtend 26 november 2011  
Het zullen weer leuke activiteiten worden, dus vergeet het niet te noteren in je agenda! 
 
Zaterdag 15 oktober is gestart met de kleurplatenactie voor de F- en E-pupillen. 
 
 
Verlichting 
 
Het is weer donker tijdens de trainingsavonden…. 
Dus graag extra aandacht voor goede verlichting op de fiets! 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
De verslagen van de jeugdteams mogen gemaild worden aan: website@avanti31.nl 
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Flack Stucadoors is de nieuwe sponsor van 
Avanti’31 C2 

 
 
De C2 van Avanti’31 heeft een nieuwe sponsor, namelijk Flack Stucadoors uit Schijndel. Robert 
Smits van Flack Stucadoors heeft het elftal in nieuwe wedstrijdkleding gestoken. Op de foto de 
spelers en begeleiding van de C2 met sponsor Robert Smits. Het spreekt vanzelf dat de spelers, 
begeleiders en het (jeugd)bestuur Robert Smits hartelijk danken voor zijn sportieve 
ondersteuning.  
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Hoi allemaal, 
 
Zondag 2 oktober was het dan zover, ik mocht pupil van de week zijn bij de wedstrijd Avanti- 
Boekel Sport. 
Het was een mooie zonnige warme dag en ik had er heel erg veel zin in. 
Om 13.30 uur was het dan zover, samen met papa mama en Fleur gingen we naar het 
voetbalveld. 
We werden in de bestuurskamer gastvrij ontvangen en ik werd al direct verwend met drinken, 
snoepzak, vaantje, een mooie foto, shirt en een hele mooie bal. 
Daarna mocht ik met Sjef mee naar de kleedkamer om mijn mooie nieuwe shirt aan te doen en 
een echt Avanti 1 tenue, het inspelen kon beginnen ! 
Na het inspelen mocht ik met Sjef (grensrechter) mee naar de scheidsrechter in de 
bestuurskamer om  “afspraken“ te maken, heel belangrijk ! 
Eindelijk was het 14.30 uur en de wedstrijd begon, samen met de spelers het veld oplopen, 
handje geven en proberen te scoren, en het lukte. 
De wedstrijd mocht ik in de dugout zitten en kon ik de wedstrijd goed zien, bij de rust was het 0-
1 dus werk aan de winkel voor de 2e helft. 
Gelukkig werd er de 2e helft gescoord door Avanti, 1-1 en dat was ook de einduitslag. 
 
Na de wedstrijd mocht ik weer met de scheidsrechter de bestuurskamer in, en daar kreeg ik van 
de scheids een echte gele kaart, hij had erop gezet “e eerste gele kaart Max ! Denk erom dat ’t 
je laatste is”! 
En of het nog niet genoeg was geweest gingen we naar de kantine waar ik een frietje en drinken 
kreeg, toen dit op was ging ik met mijn bal rond bij de spelers van het 1e voor een handtekening 
en mocht ik op de tafel nog een rondje lopen. 
 
Het was een geweldige fantastische verwendag ! Ik wil iedereen ook namens papa en mama 
hartelijk bedanken, ik zal het niet snel vergeten ! 
 
Groetjes Max van Heeswijk  
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JEUGDPORTRET 
 
Door Ingrid werd ik erop attent gemaakt dat bij een andere vereniging in onze regio in ieder 
clubblad ook een jeugd portret stond.  
Daarom vanaf nu ook bij ons aller Avanti. Wij willen en kunnen natuurlijk niet achterblijven, want 
wat moeten ze anders wel niet denken van ons cluppie.  
De eerste die wij te pakken kregen was Thijn, die op woensdagmiddag op ons sportpark was bij 
de training van onze F-jes, en spontaan zijn medewerking verleende aan ons vraaggesprekje.  
Daar gaan we dan.  
 
Avanti jeugd in de kijker !!!!!!!  
 
1. Mag ik mij even voorstellen:  
                             Ik ben :              Thijn Huisman en ben 11 jaar  
                             School :             ‘t Kwekkeveld  
                             Ik voetbal in :    de D - 2  
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen: op mijn 5e jaar  
 
3. In welk team kwam je toen:   bij de mini’s  
 
Wie was toen jouw trainer/leider:   OPA Toon  
 
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:  het is een leuke sport, ik kan er veel 
       leren, en het is een mooie 
       vrijetijdsbesteding  
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team: links achter  
 
6 . Welke is jouw favoriete club:   PSV  
      van welke voetballer ben jij een grote fan: van Affelay  
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:  ja, van hip(pop)  
 
8. Kijk je wel eens t.v.                                  ja  
    naar welke programma’s:                              vnl. naar sport  
 
9. Mag je van papa en mama  
    s’avonds op TV wel eens voetbal kijken:         ja  
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,  
       wat je bij Avanti hebt meegemaakt:       jeugdzeskamp van het afgelopen voorjaar  
 
11. Heb je ook vriendjes/ vriendinnetjes  
       voetballen bij Avanti :                                     Jason Tuunter, Nicky Hosten en Roel 
       Kappen  
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:   leuke trainers en leiders  
 
13. Wat vind je minder leuk bij Avanti:         als wij verliezen  
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14. Waar heb je tijdens een  
       wedstrijd een hekel aan:            aan minder goed fluitende 
       scheidsrechters  
 
15. Kun jij je tijdens de wedstrijd  
       wel eens heel boos maken:   ja, als de aanmoedigingen van de 
       toeschouwers te luidruchtig zijn  
 
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden,  
       op gewoon gras of kunstgras:                   op kunstgras, want dan worden 
                                                                                 mijn schoenen niet zo smerig  
 
17. Heb je thuis ook wel eens een  
        minder goede bui:                                  als ik niet goed in mijn vel zit  
        en wanneer/waarom :                             als ik ruzie heb met mijn broertje  
 
18. Wat doe het liefste op de computer:  spelletjes en Hyves  
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld  
       worden volgens jou:            eigenlijk is alles goed, alleen de poort op  
       het kunstgrasveld, aan de kant van het 
       zwembad, zou wel eens gemaakt mogen 
       worden  
 
20. Wordt Avanti 1 dit seizoen kampioen: dat weet ik niet  
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen  
       van Nederland:                                      ik denk FC Twente  
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: nee  
 
23. Heb je nog meer familieleden 
      die bij het voetballen zijn:   mijn broertje Brent, die speelt in onze F-2 
 
24. Wat wil je later worden:    automonteur 
 
25. Ken jij, behalve je eigen trainers/leiders 
       nog meer mensen bij Avanti die zich 
       inzetten voor de jeugd, en noem er  na enige aarzeling, Opa Toon, Sjef 
       (buiten mij om) eens 5 op:                 Weber, Ton  Zandbergen, Erik van 
       Houtum, en o ja, Tonneke Steenbekkers  
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou 
       die bij Avanti voetballen:                    goed je best blijven doen 
 
27. Heb je nog een allerlaatste opmerking:     Doei        
 
Thijn,  
bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en voor wat je team betreft hoop 
ik toch dat er misschien nog een goed resultaat in zit.  
Jo Toelen                                                                                                          
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          G. van Houtum 

 

                                                                                  Namens de hele Avanti familie, 
                                                        maar toch ook vooral namens onze jeugd, 
                                                              heel, heel hartelijk dank voor de 
                                                                     schenking van de kopgalg.                                                      
 
 
 
 
                                                            
 
     

    Ons mini toernooi wordt gehouden op   
                                                 woensdag  30 mei  2012 
                                                                  De eerste sponsors voor dit  toernooi zijn al binnen. 
                                                                        Meerdere sponsoren zijn van harte welkom. 
                                                                         U kunt zich melden bij :  Jo Toelen. 
                                                                U weet het,  een kinderhand is snel gevuld. 
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              Supportersvereniging  

 
 

 

STAND 1e PERIODETITEL  
SEIZOEN 2011/2012 

 
 
De eerste periodetitel gaat over de eerste 9 wedstrijden die elk elftal speelt. Hierbij is het niet 
van belang of er wedstrijden uitgesteld of afgelast worden. De 9 eerst gespeelde wedstrijden zijn 
van belang.  
 
 
De stand per 16 oktober 2011 :  
 
 
  Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen   Saldo 
Avanti '31  8 7 7 0 0 21 39 7 32 
Avanti '31  Da 1 7 6 1 0 19 25 7 18 
Avanti '31  3 7 6 1 0 19 26 9 17 
Avanti '31  11 6 6 0 0 18 31 6 25 
Avanti '31  12  vet. 6 5 1 0 16 32 8 24 
Avanti '31  5 7 5 0 2 15 20 8 12 
Avanti '31  7 6 5 0 1 15 19 11 8 
Avanti '31  6 7 5 0 2 15 27 20 7 
Avanti '31  1 7 3 1 3 10 11 12 -1 
Avanti '31  10 7 3 1 3 10 14 23 -9 
Avanti '31  2 7 2 0 5 6 5 21 -16 
Avanti '31  4 7 1 3 3 6 11 31 -20 
Avanti '31  A 1 7 1 0 6 3 15 25 -10 
Avanti '31  9 6 0 2 4 2 10 19 -9 
Avanti '31  A 2 6 0 1 5 1 5 24 -19 
Avanti '31  Da 2 4 0 0 4 0 0 26 -26 
 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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AVANTI’31 6: OP ZOEK NAAR WRAAK! 
 

Het begin van de eerste competitiehelft, seizoen 2011 – 2012 

 
Afgelopen seizoen (2010 – 2011) 
Afgelopen seizoen hebben we ons tweede (en later bleek ook ons laatste) seizoen als Avanti’31 
8 afgesloten met een onverwachte en teleurstellende vierde plaats. Velen van jullie zullen het 
verhaal intussen wel kennen;  
De eerste competitiehelft van het seizoen 2010–2011 hadden we afgesloten met acht 
overwinningen en slechts één nederlaag. We stonden dus fier aan kop en hadden al een 
voorsprong van 4 punten op de nummer 2 van de ranglijst, Blauw Geel’31/OtterW.12. Maar na 
14 wedstrijden raakte we onze koppositie kwijt aan dit team van Blauw Geel. Dit kwam doordat 
we onze wedstrijden tegen de voorlaatste en de laatste (!) allebei hadden verloren. Ik en met mij 
velen anderen moeten nog steeds huilen als zij eraan terugdenken. Maar doordat ook Blauw 
Geel af en toe wat steken liet vallen, beloofde het nog een spannende titelstrijd te worden. Na 
18 wedstrijden was de tussenstand als volgt: 
1. Blauw Geel’38/OtterW.12 19 47 (71 – 24) 
2. Avanti’31 8   18 45 (53 – 23) 
3. Rhode 7   17 39 (63 – 17) 
4. Nijnsel 5   18 37 (63 – 39) 
We hadden het dus nog steeds in eigen hand om in mei met de kampioenschaal op het bordes 
van het gemeentehuis te staan en te worden toegezongen door een uitzinnige menigte op de 
markt. Maar toen…  
Toen stond plotseling Paaspop voor de deur. En aangezien we tweede paasdag alweer om 
kwart voor 9 aanwezig moesten zijn op sportpark ‘De Molenheide’, om vanuit daar te vertrekken 
richting Nijnsel, waar we om 10 uur moesten spelen, mocht dit wel als een kleine ramp worden 
gezien. Paaspop staat namelijk voor velen van ons team gelijk aan drie dagen niet douchen, niet 
slapen, veel te weinig vitaminen en jawel, (veel te)veel bier. We vertrokken dus uiteindelijk ook 
maar met elf letterlijk en figuurlijk beroerde spelers richting Nijnsel. Daar werden we vervolgens, 
hoe kon het ook anders, getrakteerd op een 1 – 6 nederlaag.  
Nadat we de week erna thuis nogmaals (dit keer onterecht) onderuit gingen tegen Boekel Sport 
8, wisten we dat we het kampioenschap definitief verspeeld hadden. De precieze eindstand 
moet ik U helaas schuldig blijven, maar we hebben de competitie, na 12 (!) wedstrijden zelf 
bovenaan te hebben gestaan, dus afgesloten op een beschamende vierde plaats. En het meest 
schrijnende is misschien nog wel, dat Blauw Geel’38/OtterW.12 uiteindelijk op haar eigen veld 
tegen ons kampioen is geworden… 

Op weg naar het nieuwe seizoen; Avanti’31 8 gaat voortaan door het leven als Avanti’31 6 
Nadat we het uiteindelijk teleurstellende verlopen seizoen hadden afgesloten met een 
uitmuntende barbecue bij Roel thuis, was het tijd voor een lange zomerstop, waar we hopelijk 
weer fris en fruitig uit zouden komen. Enkelen waaiden neer in het zonovergoten Sunny Beach 
(het schijnt dat Bertje daar in zijn jonge jaren zijn mooie ‘haaientandketting’ heeft gekocht), 
terwijl anderen tegelijkertijd op zoek gingen naar enkele Hagenezen in Chersonissos. Ook 
hadden sommige teamleden nog samen het Sziget-festival in Hongarije aangedaan. En het 
oudste, maar kleinste teamlid was op vakantie in Blanes, waar hij zich naar het schijnt keurig 
heeft gedragen tussen de vele knappe, maar jonge meisjes. 

Nadat iedereen weer terug was gekeerd van zijn welverdiende vakantie, zijn we direct van start 
gegaan met trainen. Onze spelpatronen, die wij stiekem hebben afgekeken van Xavi en zijn 
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kameraadjes, zouden op deze manier er weer in geslepen zijn voor de start van het nieuwe 
seizoen en we wilden ook conditioneel weer topfit uit de zomerstop komen.  

Echter er was dit jaar nog een reden om zo vroeg te beginnen met trainen; Harm van Oorschot, 
een betrouwbare voorstopper (hoewel zijn exotische voetbalnaam ‘Navèlina’ anders doet 
vermoeden), en de allrounder Ruben ‘The Beast’ van Puijenbroek kwamen ons team namelijk 
versterken. Zij moesten (overigens niet onverwacht) toch wel even wennen aan onze hoge 
spelniveau. Vooral voor Ruben was het op het begin aanpoten, aangezien hij nog nooit op dit 
niveau had gevoetbald. Na wat aanpassingsproblemen voor beiden, werd ons al snel duidelijk 
dat deze twee jongens twee aangename versterkingen voor ons team waren.  

Dit kwam ons ook goed uit aangezien de vurige leider van onze defensie, Stijn Voets, en de 
rappe, onnavolgbare, woeste, maar altijd vrolijke voorhoedespeler, Roel van Heeswijk (vorig 
seizoen nog goed voor 11 doelpunten), een half jaar stage gingen lopen in Nieuw–Zeeland. 
Hoewel dit een gigantische aderlating voor ons is, zijn we er toch van overtuigd dat Harm en 
Ruben hun uitstekend kunnen vervangen, waarna we in februari (als Stijn V. en Roel weer terug 
zijn) alsnog compleet kunnen beginnen aan de tweede seizoenshelft. 

Helaas kregen we in de zomerstop nog enkele malen slecht nieuws te horen. Het illustere 
trainersduo Hans & Gijs hield ten eerste op te bestaan. “Peoplemanager” Gijs vond het namelijk 
tijd voor een nieuwe uitdaging en verliet ons team met pijn in zijn hart. Maar Pascal, die 
afgelopen seizoen al de fijne kneepjes van het vak “leider” van zijn vader Gijs had geleerd en 
toen al een uitstekende vlaggenist bleek te zijn, stond klaar om hem op te volgen. Daarnaast 
werd er nog iemand aan de technische staf toegevoegd. Stefan Kerkhof, vorig jaar nog actief als 
speler, had zijn schoenen na een chronische en langdurige enkelblessure nu definitief aan de 
wilgen gehangen. In alles is te zien dat Stefan nog een beginnend leider is, maar ook hij zal 
onder de vleugels van Hans en Pascal uitgroeien tot een misschien wel even legendarische 
verzorger als Anton. Daarnaast hield ook na jarenlang te hebben gevoetbald bij Avanti’31 “de 
man van 10 miljoen”, maar bovenal onze vrije trappen specialist Cub Michiels, ermee op. Hij 
gaat zich nu richten op het coördineren van onze supporters bij thuis- en uitwedstrijden. Dit doet 
hij zo voortreffelijk dat hij nu al wordt geroemd door Mark Schellekens, de leider van onze harde 
supporterskern. 

Dat je na een goed seizoen ook te maken kunt krijgen met heuse transfers en getrek aan allerlei 
spelers, hebben we in de zomerstop aan den lijve ondervonden. W.E.C. 6 meldde zich zonder 
blikken of blozen pas op 9 augustus voor onze keeper Bram van Geffen. Nadat W.E.C. 6 eerst 
de speler zelf al had gesproken en een vorstelijk jaarsalaris met een bult tekengeld had beloofd, 
was er geen houden meer aan en stonden we met onze rug tegen de muur. Een ontevreden 
speler is in praktijk namelijk niet te houden, dus het stond vast dat Bram de overstap zou maken 
naar de zustervereniging uit Wijbosch. Later zou nog blijken dat we met W.E.C. 6 met een 
heuse wanbetaler van doen hebben. De transfersom van €14,95 hebben we namelijk (bij dit 
schrijven) nog steeds niet ontvangen, maar ik heb ondertussen van Hans vernomen dat het 
onderweg is in de vorm van een blad bier (?).  

Allemaal leuk en aardig, maar we zaten nu dus wel met een gigantisch probleem, want we zaten 
zonder keeper en de competitie zou al over minder dan een maand van start gaan. Na onderling 
wat gemaild te hebben met elkaar over hoe nu verder, kwam Stefan met de volgende speler uit 
zijn omvangrijke netwerk op te proppen: 
 
Voornaam:  Angel David 
Achternaam:  Azurín Condori 
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Nationaliteit:  Peru 
Geboortedatum: 29 mei 1991 
Leeftijd:  20 
Geboorteland:  Peru 
Positie:  Keeper 
 
Na het zien van enkele dvd’s (een reis naar Peru paste niet in het financiële plaatje) besloot de 
technische staf deze speler toch niet te contracteren, het risico was simpelweg te groot. 
Hierdoor hadden we slechts één optie over; Jordy Verhoeven. Jordy was al onze keeper 
geweest in het eerste seizoen van ons als Avanti’31 8, maar was na dat seizoen gestopt, omdat 
hij het niet meer kon opbrengen om op zondagochtend in alle vroegte te moeten springen en 
duiken. We wisten dus al dat hij een uitstekende keeper was. En hoewel sommigen van ons 
hierover nog niet zo lang geleden een ellenlange en voornamelijk felle discussie hebben 
gevoerd in ’t Kroontje, durf ik gerust te zeggen dat hij zelfs de beste keeper van heel Schijndel 
en omstreken is. Als we Jordy dus konden overtuigen om weer bij ons te komen keepen, konden 
we onze doelstelling om kampioen te worden voor dit seizoen handhaven. En zo geschiedde, 
Jordy ging enkele weken later alsnog overstag (“Nee Jordy, we hoeven nooit voor 11 uur 
aanwezig te zijn, echt niet!”), waardoor we met een frisse en versterkte spelersgroep op zoek 
konden gaan naar wraak voor een toch wel mislukt vorig seizoen! O ja, en over een frisse start 
gesproken; tussendoor werden we ook nog even Avanti’31 6 (dus niet meer Avanti’31 8). 
 
Het nieuwe seizoen (2011 – 2012) 
Het nieuwe seizoen kon nu echt gaan beginnen! Iedereen had zijn karakteristieke tas, die 
gesponsord wordt door Eric van den Heuvel Montage en Installatiewerken, weer voor de dag 
gehaald. De tenues werden weer aangetrokken en de shirtjes, die Café/Zaal ’t Zuid sinds vorig 
seizoen sponsort, werden nog eens gladgestreken en strak in de broek gestopt voor de eerste 
vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen, uit tegen ODC 7. Omdat we op dat moment nog 
zonder keeper zaten, stond Martijn de eerste helft op doel. Dit was typisch een gevalletje van 
“eens, maar nooit weer”. Martijn beging namelijk een “klein foutje” door bij een terugspeelbal 
over de bal heen te schieten, waardoor de bal zo onze goal inrolde. Uiteindelijk werd dit ons niet 
fataal, want dankzij een hattrick van Roel (later zou blijken dat dit zijn laatste doelpunten voor 
zijn vertrek naar Nieuw–Zeeland waren), twee doelpunten van Thom, die liet zien dat hij nog 
steeds een neusje voor de goal heeft, en doelpunten van Lex, Rob en de debuterende Ruben, 
stapten we met een 2 – 8 overwinning van het veld. Het was dus duidelijk dat we het voetbal 
nog niet verleerd waren en dit misschien wel het startsein betekende van een miraculeus jaar… 
 
De tweede vriendschappelijke wedstrijd, thuis tegen Avesteyn 6, stond in het teken van het 
afscheid van Roel en Stijn V., die enkele dagen later voor een halfjaar stage richting Nieuw– 
Zeeland zouden vertrekken. Deze (afscheids)wedstrijd liep helaas iets anders dan gepland. We 
begonnen nog goed aan de wedstrijd en kregen al snel enkele kansen, waaronder Rob die 
alleen op de keeper afstormde, maar zoals altijd miste hij ook deze keer zijn eerste kans van de 
wedstrijd. Niet veel later liet Rob toch zien, waarom hij onze beste spits is. Na een pass van 
Paulo, een Portugese gastspeler, scoorde Rob door middel van een droge schuiver in de verre 
hoek: 1 – 0. Aangezien Jordy bij deze wedstrijd ook nog niet onze keeper was, stond Jan 
ditmaal de eerste helft in de goal. Dit deed hij niet onverdienstelijk, maar toch blunderde ook hij 
een keer opzichtig. Uiteindelijk moesten we de eerste helft zelfs al drie tegendoelpunten 
incasseren. Hieronder was het derde doelpunt een eigen doelpunt van Thom. Sommigen van 
ons vermoeden nog steeds dat hij dit expres deed en op deze wijze zijn ongenoegen aan Hans 
wilde laten blijken voor het feit dat hij laatste man moest spelen...  
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De tweede helft was het aanzien nauwelijks nog waard en er gebeurde ook niet veel meer. Lex, 
die met zijn herkenbare Pringles pet de tweede helft op doel stond, had dus nauwelijks tot niets 
te doen. Aan de andere kant liet Ruben nog wel eenmaal zijn voeten spreken door met een 
geplaatst schot de keeper te passeren. Bij deze goal zette hij zelfs nog even Rob te kijk door 
hem na enkele tegenstanders ook nog even uit te spelen. Op deze goal na werd er in de tweede 
helft niet meer gescoord, zodat deze wedstrijd geheel onnodig met 2 – 3 verloren ging. Roel en 
Stijn V. vertrokken door deze nederlaag dus met een minder goed gevoel naar Nieuw–Zeeland, 
maar gelukkig betrof dit nog maar een vriendschappelijke wedstrijd, zodat we onze belofte, dat 
we in de competitie nog altijd ongeslagen zullen zijn als zij zich eind januari weer bij ons zullen 
voegen, aan ze konden houden. 
 
Speelronde 1: Gemert 9 – Avanti’31 6 (04-09-’11) 
Eindelijk stond op 4 september onze eerste competitiewedstrijd op het programma. Helaas 
waren er al meteen enkelen afwezigen, zoals Jasper en Stijn G.. Zij lieten namelijk vandaag het 
zaakje weer eens lekker hangen, aangezien ze familiedag hadden. Omdat de schrijver van dit 
verslag vanwege deze familiedag niet aanwezig kon zijn, weet ik niet wat er zich precies heeft 
afgespeeld in Gemert. Maar ik heb me laten vertellen dat we een redelijke goede wedstrijd 
hadden gespeeld en met 3 – 4 gewonnen hadden. Saillant detail: de debutanten Harm en 
Ruben hadden vandaag de totale doelpuntenproductie voor hun rekening genomen. Harm had 
namelijk één keer gescoord en Ruben zelfs drie keer. Op deze manier hadden zij dus meteen 
hun visitekaartje afgegeven en alle twijfels, die leefden bij hun teamgenoten over hun 
voetbalkwaliteiten, waren definitief verleden tijd. Helaas hadden we wel drie tegendoelpunten 
om de oren gekregen, maar dit kwam mede doordat Jordy ook deze wedstrijd nog niet onze 
keeper was. 
 
Al met al kenden we dus net zoals vorig seizoen weer een prima start van de competitie. We 
waren ook meteen vol vertrouwen voor de derby van aankomende zondag tegen 
Schijndel/Vitam Catering 7, dat een goede ploeg scheen te zijn en ook haar eerste wedstrijd had 
gewonnen. 
 
Speelronde 2: Avanti’31 6 – Schijndel/Vitam Catering 7 (11-09-’11) 
Het was zover, Avanti’31 6 – Schijndel/Vitam Catering 7, de kraker van het weekend! Jordy 
maakte vandaag zijn rentree als keeper, dus de aanvallers van Schijndel hadden vandaag op 
voorhand al niet veel kans om tot scoren te komen. Na een uitgebreide warming-up (met o.a. 
diverse koprollen) onder aanvoering van Geert, die zich graag de “captain van de warming-up” 
laat noemen, waren we klaar voor nu al één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. 
Ook de supporters stonden weer in groten getale langs de lijn, dus het beloofde een leuke 
voetbalmiddag te worden. En dat werd het ook! 
 
In de eerste helft ging het spel over en weer, waarbij de scheidsrechter het niet altijd even goed 
zag, maar dat gold voor beide kanten. Als eerste kreeg Rob een grote kans, maar hij schoof de 
bal net naast met zijn linker. We bleven goed voetballen en iedereen zat kort op zijn 
tegenstander (dat bij ons wel eens anders is). Vooral de centrale middenvelder en tevens beste 
speler aan Schijndelse zijde werd kort op de huid gezeten door dan wel Thom of Harm. 
Uiteindelijk scoorde Rob de verdiende 1 – 0 door een schot van Ruben te verlengen met zijn 
hoofd, waardoor de bal net over de keeper heen vloog. Door deze voorsprong gingen we nog 
wat makkelijker voetballen, maar het was al snel duidelijk dat ook Schijndel zich vandaag niet 
zomaar gewonnen zou geven.  
 
In de rust werden er enkele wissels doorgevoerd. Martijn kwam o.a. in het veld voor Jan. Dit 
bleek een gouden wissel te zijn van Hans, want Martijn was erg getergd doordat hij geen 
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basisplaats had gekregen, dus hij had er duidelijk zin in. Al snel werd dan ook al vanaf de kant 
geroepen: “Alle ballen op haas!” Maar eerst kregen we nog een domper te verwerken. Schijndel 
kwam namelijk langszij door slecht uitverdedigen van Jasper. Hij beging namelijk een 
beginnersfout door de bal na een afgeslagen aanval van Schijndel door het midden weg te 
schieten. Hierdoor kon een middenvelder van Schijndel de bal oppikken en opstomen richting 
doel, waarna hij snoeihard met buitenkantschoen uithaalde en Jordy kansloos liet:  
1 – 1. We lieten ons echter niet van de wijs brengen en gingen onder leiding van Martijn op zoek 
naar de overwinning. Al snel kregen we een grote kans via een corner, maar na drie keer op de 
keeper te hebben geschoten zat de bal er nog niet in voor ons. Vervolgens werd Martijn 
aangespeeld aan de linkerzijlijn en na een mooie actie voorbij een tegenstander, rondde hij het 
ook nog eens perfect af door de bal voorbij de keeper te schieten. Hierdoor kwamen we dus 
weer op voorsprong (2 – 1), waarna we nooit meer echt in de problemen zijn gekomen. 
Schijndel kreeg nog wel enkele kansen zoals een vrije trap vanaf ongeveer 20 meter, maar dit 
leidde niet tot veel gevaar voor het doel. Nadat Martijn opnieuw goed was weggestuurd langs de 
zijlijn door Lex, gaf hij de bal voor op Rob, die het beheerst afrondde. We wonnen de derby dus 
uiteindelijk met 3 – 1 en dit gaf ons en onze vele toeschouwers een zaligmakend gevoel! 
 
Door deze overwinning stonden we op zes punten uit twee wedstrijden en kenden we dus een 
droomstart. Hier en daar werd er na afloop in de kleedkamer al gefluisterd dat we ons record 
van vorig seizoen (de eerste zes competitieduels op rij winnen) konden verbreken, maar dat 
bleek later iets te voorbarig te zijn… 
 
Speelronde 3: Boekel Sport 7 – Avanti’31 6 (18-09-’11) 
Na onze heldhaftige overwinning van een week eerder op Schijndel/Vitam Catering 7, stond 
vandaag de uitwedstrijd tegen Boekel Sport 7 op het programma. Tevens werd er vandaag op 
een heel ander niveau ook een belangrijke wedstrijd gespeeld, namelijk PSV – Ajax. Hierdoor 
waren Jasper, Lex, Rens en Stefan vandaag niet op een bijveldje in Boekel te vinden, maar in 
het Philips Stadion. De overige twaalf spelers van ons team reisden wel af richting Boekel en 
moesten het vandaag dus zonder die “stomme PSV-ers” doen. Maar dit zou geen probleem 
worden volgens de rest, aangezien “Manolevje & Co(r)” toch niet gemist zouden worden.  
Uiteindelijk hadden we ook geen enkel probleem met Boekel Sport 7, want de wedstrijd werd 
eenvoudig met 2 – 4 gewonnen door goals van Martijn, Rob en Ruben (2x). Doordat de schrijver 
van dit verslag zich dus in het Philips Stadion bevond, moet ik U de rest van het wedstrijdverslag 
helaas schuldig blijven. Wel heb ik later nog vernomen dat de goal van Martijn schijnbaar een 
prachtige vrije trap van rand strafschopgebied in de verre hoek moet zijn geweest, maar of dat 
dit waar is, durf ik niet met zekerheid te zeggen. 
 
Na drie wedstrijden hadden slechts drie ploegen de volle buit van negen punten binnen gehaald 
en was de competitiestand als volgt: 
 
1. Blauw Geel’31/OtterW. 15 3 9 (20 – 4) 
2. Nijnsel 5   3 9 (12 – 1) 
3. Avanti’31 6   3 9 (11 – 6) 
 
Dit had tot gevolg dat er op speelronde vier een heuse topper op het programma stond: 
Avanti’31 6 – Blauw Geel/OtterW.15. En aangezien wij dit seizoen met niets anders dan de titel 
genoegen zullen nemen, wilden we deze topwedstrijd koste wat kost winnen.  
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Speelronde 4: Avanti’31 6 – Blauw Geel/OtterW. 15 (25-09-’11) 
Nadat we zaterdagavond met z’n allen, zoals een hecht vriendenteam betaamt, op 
verjaardagsfeest bij Rens waren geweest en (niet te vergeten) als afsluiter nog een praalwagen 
van Lex zijn auto was gemaakt, waren de meesten er zondagochtend helemaal klaar voor!  
 
Goed, de topper was nu echt van start gegaan. We kwamen sterk uit de startblokken en kregen 
al snel enkele zeer goede kansen; Martijn schoot net voorlangs en een speler van Blauw geel 
kon ternauwernood een bal van de lijn halen na een inzet van Rob. Maar een oude voetbalwet 
luidt: “Als ie aan de ene kant niet valt, dan valt ie wel aan de andere kant”. En ja hoor, zo 
gebeurde het. Een speler van Blauw Geel legde aan voor een vrije trap van ongeveer 20 meter 
van het doel en schoot deze op een ongelooflijke manier in de kruising. Jordy stond aan de 
grond genageld en was kansloos, maar het was dan ook een wereldgoal die deze speler nooit 
nog eens zou maken (daar ben ik van overtuigd!). Wij baalden gruwelijk van deze tegengoal, 
waardoor we even van slag waren en Blauw Geel teveel lieten komen. Blauw Geel ging ook 
beter spelen en vond ook steeds vaker de vrije man doordat hun twee centrale middenvelders 
de rust bewaarden en het spel uitstekend verdeelden. Blauw Geel scoorde dan ook niet veel 
later op opnieuw wonderbaarlijke wijze de 2 – 0. Een speler van Blauw Geel liep over de 
linkerkant van het veld richting doel en wilde vermoedelijk met rechts buitenkantschoen een 
voorzet geven, maar in plaats van een voorzet belandt de bal in de rechterkruising. Dit lijkt 
onmogelijk (en dat zou het eigenlijk ook moeten zijn), maar Jordy kon nogmaals de bal uit het 
net vissen. Na het belachelijke juichen van de Blauw Geel speler (hij vierde zijn doelpunt door 
heel hard te roepen en kushandjes te geven naar enkele struiken rondom het veld), konden wij 
weer aftrappen en op zoek gaan naar de aansluitingstreffer. Deze kwam er ook nog voor rust. 
Tim gaf het beslissende (vierde) zetje na een klutssituatie, waar geen eind aan leek te komen. 
Dit was pas het eerste doelpunt van het seizoen van Tim, met wie in de kleedkamer graag 
“gestoeid” wordt, maar wel een hele belangrijke! We geloofden er weer in en hadden het gevoel 
dat we Blauw Geel toch nog een gevoelige tik konden bezorgen vandaag. 
 
De tweede helft stonden we echter nog niet koud in het veld of de bal lag er alweer aan de 
verkeerde kant in: 1 – 3. Dit keer had een speler van Blauw Geel een vrije doortocht richting 
goal, waarna hij Jordy in de korte hoek passeerde. Niet veel later kwamen we toch weer terug in 
de wedstrijd, doordat Rob in het strafschopgebied onreglementair onderuit werd gehaald, 
waarna Ruben de gegeven strafschop koelbloedig binnen schoot. Hierna bleven we kansjes 
creëren en werden we nog een aantal keer gevaarlijk uit dode spelmomenten, maar een derde 
doelpunt bleef uit. Blauw Geel scoorde tegen het eind van de wedstrijd nog wel een keertje. Dit 
doelpunt kwam ook weer op gelukkige wijze (voor Blauw Geel welteverstaan) tot stand. Een 
speler van Blauw Geel struikelde namelijk bijna over zijn eigen benen en stuurde op deze 
manier met de bal aan zijn voet twee spelers van ons het bos in. Hierna legde hij de bal breed 
op een medespeler, die de bal vervolgens snoeihard achter Jordy schoot. Hierdoor stond het 2 – 
4 en was ons verzet gebroken. Uiteindelijk viel zelfs nog de  
2 – 5 doordat Nico achterin plotseling de bal in de voeten van een tegenstander schoof, die dit 
foutje keurig afstrafte. Dit foutje zullen we Nico echter vergeven, want hij heeft al vaker op de 
training aangegeven dat hij niet alle kleuren even goed van elkaar kan onderscheiden. 
 
Na vier wedstrijden stootte Blauw Geel’31/OtterW.15 ons dus van onze roze wolk af en maakte 
zij een einde aan onze ongeslagen status. Maar we hadden vandaag ook gezien dat we zeker 
niet kansloos waren en zelfs de wedstrijd hadden kunnen winnen als we in het begin al onze 
kansen hadden afgemaakt. We hadden dus nog steeds veel vertrouwen in de rest van het 
seizoen, hoewel we inmiddels wel gezakt waren naar een (tijdelijke) vierde plaats op de ranglijst: 
 
1. Blauw Geel’31/OtterW. 15 4 12 (25 – 6) 
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2. Nijnsel 5   4 12 (18 – 3) 
3. DVG 5   4 9 (9 – 6) 
4. Avanti’31 6   4 9 (13 – 11) 
 
Speelronde 5: DVG 5 – Avanti’31 6 (02-10- ’11) 
Na de zure nederlaag tegen Blauw Geel’31 OtterW.15 kregen we gelukkig direct de kans om 
ons te revancheren. Vandaag moesten we namelijk op bezoek bij DVG 5, welke derde op de 
ranglijst stond met evenveel punten als wij.  
 
We begonnen, zoals gewoonlijk, weer goed aan wedstrijd. Na al enkele goede kansen gehad te 
hebben, kwamen we op 1 – 0 door een subtiel wippertje van Tim, die vandaag onze 
gelegenheidscaptain was. Maar dan begaat Geert een (onnodige) overtreding net buiten het 
strafschopgebied, waarvoor de scheidsrechter een vrije trap geeft aan DVG. Deze vrije trap 
werd al genomen, terwijl Jordy nog aan de ene kant van zijn doel de muur stond te formeren. De 
bal vloog zo in de andere hoek van het doel en de scheidsrechter keurde het doelpunt goed. 
Hierop werd hevig geprotesteerd van onze kant, maar de scheidsrechter stond in zijn recht 
(hoewel het wel een erg merkwaardig moment was) om het doelpunt goed te keuren. De stand 
was dus weer gelijk (1 – 1), maar dit zou niet voor lang zijn. Even later haalde Rob namelijk bij 
zijn eerste echte kans (!) direct doeltreffend uit door de bal in de linkerbovenhoek te schieten. 
Hierbij moet gezegd worden dat de keeper van DVG er niet echt goed uitzag, maar dat maakte 
niet uit, we stonden weer op voorsprong; 2 – 1. Hierna bleven we voetballen en creëerden we 
ook nog enkele goede schietkansen via Martijn en Rob. Deze vlogen echter allen over het 
vijandelijke doel heen. DVG stelde daar tot dan toe (behalve die goal) niets tegenover. Hans en 
onze wisselspelers waren langs het veld dan ook niet echt onder de indruk van deze ploeg. Er 
speelde alleen één hele vervelende spits in, die diverse spelers van ons uit hun spel probeerde 
te halen door constant te treiteren en gemene tikjes uit te delen. Dit werd al diverse keren 
aangekaart bij de scheidsrechter, maar die was daar totaal ongevoelig voor. Hierdoor ging langs 
de kant en op het veld het gerucht dat die vervelende spits wel eens de zoon van de 
scheidsrechter kon zijn… 
 
Oké, terug naar de wedstrijd. Als een donderslag bij heldere hemel gaf de scheidsrechter een 
penalty aan DVG. Na een ingooi van de tegenstander ging een speler van DVG (die vervelende 
spits, hoe kon het ook anders) opeens neer in ons strafschopgebied en riep: “Scheidsrechter, hij 
schopte mij zomaar neer” en wees hierbij naar Geert. Geert was zich echter van geen kwaad 
bewust en wist niet wat er gebeurde. Na lang twijfelen besloot de scheidsrechter uiteindelijk toch 
een penalty op appèl te geven, want hij had al toegegeven zelf helemaal niets gezien te hebben. 
Wij konden onze oren niet geloven en Geert wilde hierop direct gewisseld worden, want die 
dacht dat hij vandaag toch geen goed meer kon doen bij de scheidsrechter. Thom kreeg hierbij 
ook nog een gele kaart voorgehouden vanwege aanmerkingen op de leiding. Thom dreigde 
namelijk met zijn manschappen van het veld te marcheren als de scheidsrechter zo bleef fluiten 
deze wedstrijd. De scheidsrechter was hier niet bepaald van gediend en schotelde hem een gele 
kaart voor. Hierdoor wilde ook Thom, die over de nodige zelfkennis beschikt, graag gewisseld 
worden, want hij was bang dat hij met al een gele kaart op zak anders niet het einde van de 
wedstrijd zou halen. O ja, tussendoor werd de penalty nog even onberispelijk binnengeschoten, 
waardoor er halverwege de eerste helft al een 2 – 2 tussenstand op het scorebord stond. 
 
Met Jan en Ruben, die dus al halverwege de eerste helft waren ingevallen voor Geert en Thom, 
gingen we verder op zoek naar de overwinning. Tim had ons hier al vroeg een handje bij kunnen 
helpen, want hij kreeg al snel na de 2 – 2 twee dotten van kansen. Één keer faalde hij echter, na 
een goede pass van Martijn, oog in oog met de keeper door recht op de keeper te schieten en 
bij de andere kans passeerde de bal de keeper wel, maar eindigde deze uiteindelijk op de paal. 
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Maar gelukkig liet ook Ruben zich niet veel later direct gelden door te laten zien hoe je op goal 
moet schieten. Hij drukte de bal goed en schoot de bal ongenadig hard voorbij de keeper; 2 – 3. 
Alleen hierna gebeurde er weer iets opmerkelijks. Een speler van DVG pikte de bal op ruim 25 
meter van het doel op en wilde Jordy met een zondagsschot verschalken. Iedereen van ons 
vroeg zich af: “Wat is hij denkende? Jordy klop je niet zomaar en al helemaal niet op die 
manier”. Maar luttele seconden later vloog de bal net over Jordy via de onderkant van de lat zo 
de goal in. Zo gingen we met een 3 – 3 stand rusten, waarbij wij voor rust zeker tien kansen 
hadden gehad en DVG drie. We hadden dus duidelijk een lesje in effectiviteit gehad, wat we na 
de rust graag even recht wilden zetten. 
 
Na de rust wilden we onder aanvoering van Ruben snel het karwei afmaken, want DVG had 
zoals gezegd nog nauwelijks kansen gehad en wij al meer dan genoeg. We begonnen echter 
moeizaam, waardoor DVG zo nu en dan ook een kansje kreeg. Maar doordat DVG nog steeds 
niet goed in de gaten hadden dat ze vandaag met Ruben “The Beast” van doen hadden, kon 
Ruben vanuit het middenveld weer eens opstomen om doeltreffend uit te halen: 4 – 3. Toch gaf 
DVG het niet zomaar op en kwamen ze zelfs weer langszij in deze knotsgekke wedstrijd; DVG 
scoorde de gelijkmaker via een klutssituatie voor onze goal. Deze klutssituatie ontstond mede 
door eigen falen, want er werd weer eens te langzaam uitgestapt na ditmaal een afgeslagen 
corner. Hierna dreigden we even onze grip op de wedstrijd te verliezen, omdat er teveel gezeurd 
en gewezen werd naar elkaar. Gelukkig was Ruben de beroerdste niet vandaag en herhaalde hij 
zijn kunstje nog eens door zijn derde doelpunt van de middag binnen te schieten: 5 – 4. Toen 
gaf DVG met haar inmiddels gestoorde spits, die uit pure frustratie en woede tussendoor ook 
nog even zijn voet bovenop Nico zijn imposante borstkas plantte en Stijn G. zijn ballen wilde 
kraken, zich uiteindelijk gewonnen. Vervolgens scoorde Rob nog de 6 – 4, nadat eindelijk een 
ingestudeerde corner met Martijn wel eens goed ging. En even later zou diezelfde Rob ook nog 
de 7 – 4 eindstand aantekenen. 
 
Op deze manier heroverden we de derde plaats na deze rare wedstrijd. Daarnaast had Blauw 
Geel/OtterW.15 gelijk gespeeld, waardoor wij twee punten inliepen op deze nummer twee van 
de ranglijst. Nijnsel 5 was nu de ongenaakbare koploper met de maximale score van vijftien 
punten uit vijf wedstrijden: 
 
1. Nijnsel 5   5 15 (20 – 4) 
2. Blauw Geel’31/OtterW. 15 5 13 (26 – 7) 
3. Avanti’31 6   5 12 (20 – 15) 
 
Speelronde 6: Avanti’31 6 – Erp 8 (09-10-’11) 
De zesde competitiewedstrijd speelden we thuis tegen Erp 8. Iedereen was dit keer aanwezig, 
op Jordy na. Hij had namelijk zaterdagavond een familiefeest gehad en had daarom van tevoren 
al aangegeven dat keepen op zondagochtend geen optie voor hem was. Jordy lijkt op deze 
manier over net zoveel zelfkennis te beschikken als Thom een week eerder. Martijn, Rens, Rob 
en Tim waren zondagochtend speciaal voor deze wedstrijd al vroeg teruggekeerd van een 
weekendje vissen in Limburg, dus met de mentaliteit binnen deze ploeg zit het ook nog altijd 
goed. 
 
Er heerste zoals gewoonlijk een gezonde wedstrijdspanning bij iedereen, totdat tijdens de 
warming-up, wederom onder aanvoering van Geert, plotseling Twan van Kessel langs de kant 
werd gespot. Twan van Kessel is voor velen binnen ons team een held en sponsort tevens 
(samen met Café/Zaal ’t Zuid) enkele jongens van ons team bij het zaalvoetbal. De gezonde 
wedstrijdspanning sloeg dus bij velen van ons langzaam om in stress en pure zenuwen, want we 
wilden nu natuurlijk wel erg graag goed voor de dag komen tegen Erp.  
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Gelukkig gooiden de meeste jongens net voor de aftrap alle schroom van zich af en werd Erp 
direct onder druk gezet. We speelden een goede eerste helft, waarbij we ook voor kwamen via 
twee goals van Ruben, die zich intussen ontpopte als een ware goalgetter, en twee goals van 
Rob, die als topscorer van vorig seizoen het scoren ook nog niet is verleerd. De eerste goal was 
een intikker van Ruben, nadat Jasper de bal met zijn hoofd had verlengd na een goede corner 
van Jan, die overigens een uitstekende wedstrijd speelde en later ook door een schitterende 
assist Ruben in staat stelde om zijn tweede doelpunt van de wedstrijd te maken, hier hing echter 
wel een heel klein luchtje van buitenspel aan. De overige twee goals ontstonden uit razendsnelle 
counters, die langzaamaan ons handelsmerk beginnen te worden.  
 
We gingen dus met een 4 – 0 voorsprong de rust in, dus wij en onze supporters (met daaronder 
Twan van Kessel) konden tevreden zijn. Ruben vond het daarom, als een echte vedette, na de 
eerste helft wel welletjes en wilde graag gewisseld worden, zodat hij zichzelf kon sparen voor de 
topper van volgende week tegen de nummer één, Nijnsel 5. Hierdoor kwam Martijn erin voor 
Ruben en onze andere vedette Tim kwam er nog in voor Harm.  
 
De tweede helft was helaas van onze, maar ook van de zijde van Erp dramatisch en niet om aan 
te zien. Onze spitsen werden niet meer goed bereikt en tenslotte begon iedereen zich ook nog 
te ergeren en af te reageren op elkaar, wat ook niet echt meehielp aan ons toen al povere 
veldspel. Tot overmaat van ramp maakte Lex, die verder een goede wedstrijd keepte als 
vervanger van Jordy, ook nog eens blunder door een zacht rollertje door zijn handen en benen 
te laten glippen. Hoewel hier langs de zijlijn en op het veld smakelijk om werd gelachen, was het 
eigenlijk niet zo heel tof. We hadden namelijk graag voor de eerste keer dit seizoen eindelijk 
eens de “0” willen houden. Vooral ook, omdat Stijn V. helemaal vanuit Nieuw–Zeeland (terecht) 
commentaar had geleverd op ons groot aantal tegendoelpunten van dit nog maar kortlopende 
seizoen. Uiteindelijk zorgde Stijn G. nog wel voor een lichtpuntje in de tweede helft door een 
voorzet van Martijn raak te koppen. We wonnen de wedstrijd dus uiteindelijk nog eenvoudig met 
5 – 1. 
 
Tot onze verbazing had Blauw Geel’31/OtterW.15 na een gelijkspel van vorige week nu een 
nederlaag geleden. Hierdoor klommen wij, dankzij onze eigen overwinning, over Blauw 
Geel’31/Otterw. 15 heen en stonden we op de tweede plaats achter Nijnsel 5, die nog steeds 
alleen het gevoel van winnen kende: 
  
1. Nijnsel 5   6 18 (28 – 5) 
2. Avanti’31 6   6 15 (25 – 16) 
3. Blauw Geel’31/OtterW. 15 6 13 (27 – 10) 
4. Schijndel/VITAM 7  5 12 (14 – 5) 
 
En nu mochten we het volgende week laten zien tegen Nijnsel 5. Dit beloofde een spannende, 
maar zware wedstrijd te worden en om onze titelaspiraties levend te houden dienden we daar 
minimaal een gelijkspel te halen. Er kleefde echter een klein nadeel aan deze uitwedstrijd, we 
moesten daar namelijk al om 10 uur spelen, wat betekende dat we om kwart voor 9 vanaf 
sportpark “De Molenheide” moesten vertrekken. Dit werd zaterdagavond dus een avondje thuis 
blijven voor iedereen… (Proest!). 
 
Speelronde 7: Avanti’31 6 – Nijnsel (16-10-’11) 
De vroege zondagochtend was voor velen zelfs iets te vroeg, waardoor we pas om iets na 9 uur 
bij Avanti vertrokken. Dit had alles te maken met het feit dat de meesten de afspraak van niet op 
stap gaan hadden geschonden. Sommige jongens waren nog naar Festyland geweest, maar 
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wat wil je als zelfs Hans, onze betrouwbare coach, zich niet aan de afspraak houdt, want ook hij 
was tot diep in de nacht op een feestje gezien. Dit beloofde dus al niet veel goeds…  
 
Nadat we Stefan, onze vlaggenist voor vandaag, eerst al via de telefoon hadden ontwaakt uit 
zijn coma (PSV en Stratumseind maken meer kapot dan je lief is), probeerde hij Lex even later 
voor het kleine bedrag van vijf euro in te palmen om voor hem te vlaggen. Toen Lex dit 
vanzelfsprekend weigerde, bood Stefan hem zelfs zeven euro en vijftig cent aan, waarop Lex 
opnieuw weigerde. Door deze lachwekkende actie gaat Stefan definitief de boeken in als “De 
slechtste leider ooit”, maar gelukkig had hij deze titel zichzelf al enkele weken eerder gegeven. 
 
Toen werd eindelijk het beginsignaal voor de wedstrijd met Stefan als onze trotse grensrechter 
gegeven. Het was lastig voetballen, omdat het veld erg nat was en de bal vaak flink doorschoof. 
We begonnen wel beter aan de wedstrijd dan Nijnsel en kregen ook wat kansjes, maar 
gaandeweg de eerste helft nam Nijnsel het initiatief over. Dit kwam mede doordat we steeds 
slapper gingen spelen. Nijnsel vloog er daarentegen zo nu en dan wel stevig in en speelde ook 
op het randje, misschien zelfs wel net iets erover. Sterspeler Ruben kreeg de eerste helft 
namelijk al een aanslag op z’n benen te verwerken en ook Tim mocht blij zijn dat hij nog op zijn 
beide beentjes kon lopen. We kwamen uiteindelijk al snel 0 – 1 achter doordat een speler van 
Nijnsel uit een corner de bal goed binnenkopte. Tegen dit doelpunt viel weinig te doen, 
aangezien Nijnsel bovenal uit fysiek bredere en grotere spelers bestond. Er gingen wel stemmen 
op dat het in eerste instantie eigenlijk helemaal geen corner was. Maar helaas stond Stefan nog 
een beetje te slapen, want hij had helemaal niets waargenomen. Maar goed we zullen hem niets 
verwijten, aangezien hij zaterdag de hele dag op Stratum had rondgehangen en het is ook niet 
makkelijk om onze vaste vlaggenist Pascal, die helaas verstek moest laten gaan, te vervangen.  
 
Ook wij kregen zoals gezegd enkele kansjes en uiteindelijk komen we zelfs op 1 – 1 via Rob, die 
de bal uit een vrije trap schitterend in de bovenhoek krulde. Nijnsel kreeg niet veel later echter 
alweer een opgelegde mogelijkheid op de 2 – 1, maar deze bal belandde uiteindelijk via de 
binnenkant van de paal zo in de handen van Jordy. We waren dus alweer gewaarschuwd, maar 
niet veel later ging het alsnog mis. Na een razendsnelle uitbraak, waarbij het voor ons 
middenveld en onze verdediging allemaal even te snel ging, kon een speler van Nijnsel vrij voor 
de goal zo de bal achter Jordy schieten: 2 – 1. Voor rust werd het zelfs nog erger, want Nijnsel 
maakte zelfs ook nog de 3 – 1. Een speler van Nijnsel besloot namelijk van ongeveer 20 meter 
uit te halen en door het natte veld kreeg de bal veel vaart en stuitte ook nog eens op, net voor 
Jordy, die al niet lekker in de wedstrijd zat doordat hij al enkele malen de bal in de bosjes moest 
gaan halen (“Sakkers, die takken prikken gewoon door m’n sok heen”). 
 
Hoewel we bij rust met 3 – 1 achter stonden, was onze situatie alles behalve uitzichtloos. Want 
Nijnsel was dan wel de betere partij, maar we wisten dat, als we er een schepje bovenop 
zouden doen, er nog zeker voldoende mogelijkheden zouden komen om de wedstrijd te winnen.  
We werden op onze wenken bediend, want vroeg in de tweede helft kopte Ruben prima raak uit 
een goede corner van Tim: 3 – 2. We zaten dus weer helemaal terug in de wedstrijd en hielden 
in deze fase van de wedstrijd ook goed druk op het doel van Nijnsel. Hierdoor kregen we enkele 
goede kansen, waaronder opnieuw een kopbal van Ruben uit een corner. Deze bal vloog echter 
op de lat en ketste zo terug tegen een speler van Nijnsel aan, vervolgens vloog de bal tegen de 
paal en weer terug tegen diezelfde speler van Nijnsel, waarna de bal via deze speler, die niet 
wist wat hem overkwam, achter ging. Ook hadden we nog een  penalty mogen/kunnen krijgen, 
want Rob werd in ieder geval niet volgens de regels onderuit gehaald in het vijandelijke 
strafschopgebied. Omdat wij in de tweede helft constant de aanval zochten (we moesten ook 
wel), kreeg Nijnsel ook enkele opgelegde kansen via hun razendsnelle counters, die allemaal 
liepen over hun snelle getructe rechtsbuiten. Dankzij zulke counters dook de spits van Nijnsel 
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tweemaal alleen op voor Jordy, maar één keer werd Jordy gered door de lat en de andere keer 
haalde Nico op het laatste moment de bal van de doellijn.  
 
Tegen het einde van de wedstrijd werd de sfeer om het veld wat grimmiger. Dit kwam mede 
doordat wij ervan baalden dat we ons derde doelpunt maar niet maakten, maar vooral doordat 
sommige spelers van Nijnsel bleven volharden in het maken van onnodige harde overtredingen. 
De scheidsrechter trad hierbij misschien ook wel te slap op door pas laat in de tweede helft de 
eerste gele kaart aan een speler van Nijnsel te geven. In de slotminuten, waarin wij veel risico 
namen, scoorde de spits van Nijnsel nog de 4 -2 na een afgemeten voorzet van hun 
rechtsbuiten, die daarvoor al sprintend met de bal zijn hielen had laten zien aan twee spelers 
van ons.  
 
Deze voetbalochtend eindige dus in mineur voor ons, aangezien we hier drie kostbare punten in 
de strijd (in hoeverre daar al sprake van is) om het kampioenschap hadden verloren. Door deze 
nederlaag staan we namelijk al zes punten achter op koploper Nijnsel 5, waardoor we onze 
titelaspiraties voorlopig even in de ijskast kunnen zetten. En doordat ook Blauw Geel’31/OtterW. 
15 weer eens had gewonnen, namen zij de tweede positie op de ranglijst weer in. Zelf staan we 
nu dus op een derde plaats met vijftien punten uit zeven wedstrijden, maar hierbij moet worden 
opgemerkt dat Schijndel/Vitam Catering 7 ons ook nog kan passeren als zij haar twee 
inhaalwedstrijden weet te winnen: 
 
1. Nijnsel 5   7 21 (32 – 7) 
2. Blauw Geel’31/OtterW. 15 7 16 (37 – 13) 
3. Avanti’31 6   7 15 (27 – 20) 
4. Schijndel/VITAM 7  5 12 (14 – 5) 
 
Het vervolg 
Naar verwachting zal de strijd om het kampioenschap dus gaan tussen bovenstaande vier 
ploegen, dit zijn namelijk simpelweg de best voetballende ploegen van de competitie. Hiervan 
heeft Nijnsel 5 momenteel verre weg de beste papieren. Maar wij hebben nu tegen alle drie de 
ploegen één keer gespeeld (één gewonnen, twee verloren) en waren tegen geen één ploeg de 
mindere partij. Daarnaast hebben wij tot aan de winterstop op papier het makkelijkste 
programma en komen na de winterstop Roel en Stijn V. ons versterken. Onze doelstelling tot 
aan de winterstop is dan ook om de achterstand op Nijnsel niet verder te laten oplopen dan zes 
punten, waarna we na de winterstop op volle oorlogssterkte de strijd om het kampioenschap 
kunnen hervatten. 
Want dit jongens, dit… dit kan nog steeds ons jaar worden! 

Voor de vaste supporters van Avanti’31 6, andere liefhebbers en om het ego van Rob Ruben te 
strelen, sluit ik dit korte en bondige verslag graag af met de doelpuntenmakers (in 
competitieverband) tot dusverre:  

1. Ruben     12 
2. Rob        9 
3. Martijn, Tim       2 
4. Harm, Stijn G.      1 
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Grand Café De Hopbel ondersteunt Avanti’31 8 
 
 
 
 
Avanti’31 8 heeft al vele jaren een trouwe sponsor aan Grand Café de Hopbel.  
Afgelopen zondag kon Avanti’s 8e elftal nieuwe sporttassen in ontvangst nemen. Een mooie 
aanvulling op de wedstrijdshirts en trainingspakken die de afgelopen seizoenen al door Mari 
Venrooy van De Hopbel waren geschonken. Het 8e wist vervolgens de 4e overwinning op rij te 
boeken, dus Mari weet wel wie hij sponsort. 
Vanzelfsprekend zijn spelers en begeleiders van het 8e van Avanti’31 en het Bestuur Mari 
Venrooy van Grand Café de Hopbel zeer erkentelijk voor zijn sportieve ondersteuning. 
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Retificatie Avantikrant Sportret Sjef Beekmans 

 

 

In het Sportret van Sjef Beekmans in de Avantikrant van september is helaas een fout 
geslopen: 

 

Onderschatte voetballer moet zijn: Luc Swanenberg (E3) 

Overschatte voetballer moet zijn: Demi de Zeeuw 

 

Op verzoek van Sjef zetten we dit graag even recht! 

 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal    
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Voor dit Sportret hebben we een man benaderd die medeoprichter is van het beroemde 
(beruchte) bierkransje. Omdat de Sportret-reporters ook lid waren van het bierkransje, hebben 
we buiten het interview ook nog wat oude verhalen opgehaald. Kortom, we hebben een gezellig 
gesprek gehad met: 
 
 

   JAN VAN ROOZENDAAL 
 
      
Jan is 52 jaar en zijn vriendin heet Fanny. Jan heeft twee kinderen, namelijk Sem die 20 jaar is 
en in het 2e van de dames voetbalt. Zijn zoon Wessel is 19 jaar. 
Na de Aloysiusschool is Jan naar de LTS gegaan en koos electro als richting. Later is hij ook 
nog aan de MTS begonnen, maar die heeft hij niet afgemaakt. Dat lag volgens Jan aan 
“verkeerde” vrienden met een kwinkslag naar beide ondergetekenden. 
 
Jan heeft nogal wat “baasjes”gehad. 
“Ik ben begonnen bij Piet van der Linden en daarna ben ik naar MAGO gegaan, om vervolgens 
bij Van Heeswijk te beginnen. Momenteel werk ik voor een klein baasje in Boxtel, genaamd 
Dijkhuizen. Dit bevalt mij prima, je bent niet zo’n nummer en je hebt meer hart voor de zaak. Ik 
leg elektriciteit aan, met name in het duurdere segment, de wat exclusievere uitvoering.” 
 
Jan woonde vroeger langs bakker van Loon, misschien bij velen van u wel bekend, en hij had er 
nog een leuke anekdote over. 
“ Mijn broer Mark en ik zaten op een dag in de woonkamer, welke grensde aan de Boschweg. 
Mark zat aan de straatzijde. Plotseling sprong hij op en rende hard de kamer uit. Ik kon niet 
meer weg en op dat moment reed een vrachtwagen onze woonkamer binnen. Het voertuig stond 
op 1 meter van mij stil. Ik besefte toen dat wij erg veel geluk hebben gehad. 
 
Jan kwam uit een gezin van 7 kinderen. 3 jongens en 4 meiden. Jan en Marc hebben 
gevoetbald bij Avanti. Hij is een van de weinige voetballers die de beginselen van het 
voetbalspelletje niet bij Piet Brus heeft geleerd. 
“Ik ben pas laat begonnen. Ik was 10 toen ik mij opgaf bij Avanti. Ik was niet echt een sterspeler 
en heb eigenlijk nooit in een standaardelftal gespeeld. Mijn leeftijdsgenoten waren Marcel 
Steenbakkers (Alias Gompie), Geert van de Oetelaar oftewel de Welt,  en Wim Smulders. Ik 
weet nog dat Marie Voets ons trainde.  
In die tijd werd het bierkransje opgericht. Bijna alle leden voetbalden in die tijd bij Avanti. En op 
zondag ging de helft van het bierkransje naar de Crazy Horse en de andere helft naar het Grifke. 
Een mooie tijd was dat. En in tegenstelling tot wat je tegenwoordig vaker ziet, hebben wij nooit 
gevochten of vernielingen aangericht. Wel wat kattenkwaad uitgehaald waarbij wij  een gratis 
overnachting hebben gehad in Benidorm en daar wilde ik het eigenlijk bij laten.” 
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Jan is bij de A2 kampioen geworden. 
“Wij konden kampioen worden bij Gestel. Ad Steenbakkers was onze leider, samen met Marie 
Verhagen. A1 moest diezelfde avond tegen Gestel in de finale voor de beker. Ad zei voor de 
wedstrijd dat hij er vanuit ging, dat we de avond ervoor rekening hadden gehouden met het 
belang van deze wedstrijd. We kwamen die nacht pas laat uit de kroeg en hadden meer dan 
genoeg gedronken. Toch werden we kampioen en A1 won ook zijn wedstrijd, zodat er later een 
groot feest is losgebarsten bij  Persons.” 
 
Hoewel Jan nooit in een standaardelftal heeft gestaan, vroegen we ons toch af wat voor soort 
voetballer hij was geweest. 
“Ik stond linksback of laatste man. Samen met Marcel Steenbakkers vormde ik een goed 
verdedigend koppel. Marcel was kopsterk en stelde zich altijd goed op. Als er dan toch een 
speler doorbrak, was ik met mijn snelheid vaak toch nog op tijd. Echt serieus waren wij niet 
tijdens het voetbal. Ik kwam  in het 3e bij Ben van Wanrooij en we trainden met de lagere 
elftallen. Toen Ben een keer een oefening wilde doen waarbij we steeds over de bal moesten 
springen, legde Marcel de bal tegen de cornervlag aan. Toen Ben vroeg of Marcel nog mee 
wilde doen, gaf hij als antwoord dat het niet ging omdat die bal tegen de cornervlag aan lag. 
Marcel werd direct naar huis gestuurd. We zijn overigens wel vaker door Ben naar huis gestuurd 
voor wat flauwekul. We hebben veel gelachen met Ben als trainer.” 
 
Het was ons bekend dat de jeugd van Avanti vroeger vaak naar een toernooi in Hoek van 
Holland ging. 
“Dat waren ook leuke tijden. Ik ben er 4 keer geweest met een elftal. Als het op voetballen 
aankwam, dan werden we altijd laatste. De playback en het tafeltennis, wat ook onderdelen 
waren, die wonnen we vaak. We hebben erg veel plezier gehad in die tijd.” 
 
Iets wat in die tijd ten strengste verboden was betrof het wild voetbal.  
“Toch ben ik een paar jaar actief voetballer geweest bij de Kafmolen, wat een café-elftal was en 
meedeed in de wildvoetbalcompetitie. Jos Smits was destijds voorzitter en fel tegenstander van 
wild voetbal. Op zaterdag fietste ik vaak met Marcel Steenbakkers vanaf de Boschweg naar de 
Kafmolen. We kwamen dan langs Jos Smits die wel eens buiten stond. We groetten Jos altijd 
met onze tas van de Kafmolen achterop. Dat kon niet lang goed gaan. Jan van Weert, die ook in 
het bestuur zat, heeft ons een keer betrapt in Gestel op de Ruwenberg.  Met  10 man werden we 
betrapt en allemaal drie wedstrijden  geschorst.  Op mijn 24e scheurde ik mijn kruisbanden en 
ben ik gestopt met voetballen.” 
 
Ondanks dat Jan moest stoppen met voetballen is hij wel actief gebleven binnen Avanti. 
“Ik ben toen leider geworden van het 4e elftal van de senioren. Karel v. Lanen, Henk 
Verhoeven,Tiny van Uden en Nol van den Boogaart voetbalden in dat elftal. We zijn het eerste 
jaar gedegradeerd en daarna drie maal tweede geworden. Bij een wedstrijd tegen Erp was ik 
vlagger en ook al was de bal uit dan vlagde ik niet altijd. Karel v. Laanen wist dat wel  en 
voetbalde gewoon door. Daar is menig doelpunt uit voortgekomen. Karel stond altijd zo te 
pingelen dat hij de bal van de doellijn terughaalde om de keeper nog een keer te passeren. Op 
mijn 28e ben ik helemaal gestopt bij Avanti.” 
 
Later heeft Jan zich nog wel aangemeld, maar dat was van korte duur. 
“Ik was 38 en kwam in de bestuurskamer en daar zat Huub Groenendaal. Ik zei tegen Huub dat 
ik weer wilde gaan trainen en misschien voetballen. Of hij voor mij voetbalschoenen, een shirt 
en een voetbalbroek kon regelen. Huub zei: die spullen krijg je alleen maar als je in het eerste 
elftal speelt. Nou dan begin ik toch gewoon in het eerste, zei ik tegen Huub. Ik heb die spullen 
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nooit gehad. Ik heb nog bijna een jaartje met de lagere elftallen getraind, maar toen ben ik ook 
definitief gestopt. 
 
Toch herinneren we ons Jan als een persoon die erg gemakkelijk liep en geen moeite had met 
grote afstanden.  
“Ik kon inderdaad redelijk hardlopen en ik heb zelfs  de 27 km van de kangoeroeloop in Vught en 
een halve marathon in Best gelopen samen met Eric Hellings. Dat was vóór de echte problemen 
met mijn knie. We liepen in die tijd elke maandag met tweeën en uiteindelijk liepen we met 16 
man. Ook dat was een leuke periode.” 
 
Uiteindelijk is Jan niet helemaal verloren gegaan voor Avanti. Zoals zo vaak worden vaders 
leider als hun zoon gaat voetballen. 
“Ik ben leider geworden met Gerben van den Hurk van het elftal van onze Wessel en Glenn van 
den Hurk toen hij ging voetballen. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Toen Wessel stopte met voetballen 
ben ik ook gestopt. Door Jan Hellings werd ik daarna gevraagd om  leider te worden van de 
dames 2. Mijn dochter Sem ging bij de dames voetballen en ik ben toen samen met “den bolle” 
leider geworden, wat ik nog steeds doe. De meiden zijn altijd positief. Ik kan me nog herinneren 
dat we in het eerste seizoen 180 (!!!) goals tegen kregen. In het tweede seizoen waren we blij 
als we al een goal maakten. Vorig seizoen eindigden we als derde. Doordat de meiden zo 
positief blijven is het ook leuk om leider te zijn.” 
 
De hobby’s van Jan zijn tennissen en darten. 
Fanny was inmiddels aangeschoven en haar vroegen we naar de goede en slechte 
eigenschappen van Jan. 
De goede zijn volgens Fanny dat Jan lief en sociaal is. Hij is een harde werker en heeft altijd 
goeie zin. 
De slechte eigenschap is dat Jan geen nee kan zeggen. Hij moet meer aan zichzelf denken. En 
verder komt hij nooit op tijd. 
 
Hierop stelden we Jan nog wat vragen: 
 
Waar erger je je aan:      Oneerlijkheid en drugs 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland dan  Verkoop woningen stimuleren.  
        (Voor de geïnteresseerden: het 
         huis van Jan staat te koop. Een 
         echte aanrader) 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  De eurocrisis 
 
Naar welke internetsite surf je het meest   Brabants-Dagblad.nl 
 
Auto        Renault 
 
Beste trainer        Ben van Wanrooij 
 
Stad        Schijndel 
 
Jeugdidool       Piet Keizer 
 
Moeilijkste beslissing ooit     nog niet gehad 
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Makkelijkste beslissing ooit     Van baan veranderen 
 
Onderschatte voetballer     Marcel Steenbakkers 
 
Overschatte voetballer     Koeman 
 
Hoogtepunt       Kampioenschap A2 en 3e plaats                         
        met de dames 
 
Dieptepunt       Te veel 
 
Politieke voorkeur      PVV 
 
Televisie       De late versie van De wereld  
        draait door.  
 
Beste muziek       Hard Rock 
 
Beste film       Once upon a time in the West 
 
Beste boek       De vrouw die met vuur speelde 
 
Eten        Frites 
 
Drank        Pilske 
 
Acteur        Harrison Ford 
 
Vakantie       Naar de zon 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen  Met het bierkransje 
 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant    Darten en tennissen  
 
Welke totaal niet      en paardensport totaal niet 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  Wim van Hanegem 
 
Wil je nog iets toevoegen?  
“Ik hoop dat de dames 1 en 2 leuker en beter gaan samenwerken in de toekomst.” 
 
 
Jan, bedankt voor je tijd en hopelijk blijf je nog lang actief binnen onze vereniging! 
 
     
 
     Noud Bouwmans 
     Frans van Rozendaal 
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 VERJAARDAGEN NOVEMBER  
 
 

 
01 november  Roland Pennings 
  Hans v.d. Broek 
  Gijs Schellekens 
02 november Ghuilherme Tomosz 
03 november William Duinkeren 
  Fiona v.d. Heijden 
04 november Rico Tuunter 
  Joerie v. Roij 
05 november Bart Merks 
  Sam Rijkers 
07 november Gerard v. Houtum 
  Kevin Danklof 
  Jesper Goyaarts 
08 november Harold Russens 
09 november Anton Schellekens 
  Ralf Meijs 
  André Danklof 
11 november Roel Thijssen 
  Geert Habraken 
  Bert v. Engelen 
  Eefje v. Son 
13 november Twan Schellekens 
  Roel v. Heeswijk 
14 november Annie Vervoort 
  Sam Habraken 
15 november Mark v.d. Ven 
16 november Carlie v.d. Ekart 

17 november Robin v. Engeland 
  Harrie v. Doremalen 
18 november Frank Gevers 
  Sjoerd Jans 
  Dirk v. Oirschot 
20 november Matthijs Smits 
21 november Jan v. Houtumn 
  Riek Tibosch 
  Kay v. Doorn 
22 november Martien Kastelijn 
24 november Niels Hellings 
  Pieter v. Kaathoven 
25 november Aron v. Balveren 
26 november Jos Bekkers 
27 november Stefan Kastelijn 
  Marco v. Uden 
28 november Frans v.d. Burgt 
  Koen Verkuijlen 
  Thiago Pina Magalhaes Silva 
  Sanne v. Heeswijk-vd Wijst 
29 november Nol Merks 
  Ben v. Uden 
  Rowan de Wit 
30 november Hans v. Roy 
  Jill Klemans 
  Tom v.d. Oetelaar 
  Jo v.d. Meerendonk 



 

LEDENMUTATIES 
 
 
NIEUWE LEDEN 
PCMY80Q Quirijn Scheijvens Leemweg 12 2-01-99 
GNKB33F Nick Smulders Woudseweg 10 10-06-96 
PCPF29Z Edgar Bektjan Karel Doormanstr. 44 7-08-06 
GQXJ853 Bas vd Hurk Schutsboom 6 6-10-00 
BXVH06L Joan van Loon De Weerelt 10 26-05-62 
 
 
OUD LEDEN 
MDLV10N Robert van Boxtel 6-02-99 
MCYB273 Hamed Ibrahimi 19-09-99 
FVCG00J Zakarya Ibrahimi 3-03-92 
GFXP51O Rosanne van Esch 1-10-89 
BXWF699 Mike Kruissen 10-06-88 
NTHS534 Bart Schellekens 2-07-98 
NTTQ93M Vinthusan Raveendranathan 23-01-94 
BYCR31P Chantal Verhagen 29-01-81 
MLMZ515 Yvonne Verkuijlen 11-07-92 
GMMN329 Marco Rijkers 30-12-74 
 
 
 
 

 37



 

  

 
 
 
 

AON DE TAP 
 

 
 
 
 
 
 
Ut zal dur nie beter op worre Tinus. Alles wort duurder en du sport zal ut merke. Veul gemintes 
gaon ekstra koste durbverekene aon du klups en ok minder supsiedie geve. Hoe du klups dees 
opvane weet ik nie, zu zulle iets moete doen, of zu ut geire doen of nie. 
Ik ha al geheurt da in du kantiene du preise omhog gaon. Ok du kontriebutie zal omhog gaon. 
Vergoedinge worre afgeskaft of worre minder. Ut zen maatregelen waaroan men nie zal 
ontkomme. 
 
Ik zie ok veul minder supporters langs de lein. Da betekent minder inkomste aon du kassa en ok 
in du kantiene. Du minse bleive vort liever taus en keike nor aandere sporte op de televiesie.  
Vur ons uurste zeug ut miskien beter zen um zaterdags te speule en dan um zeuve of aagt uur. 
Wu hebbe un goei verligting en kunstgras. Dus wurrum nie. 
 
Wa daagte gei van ons uurste Klaas? 
Ik weet ut nie Tinus. Een week speule zu hil goet en un aander week is ut nie best. 
Ut valt vur deze treener nie mee um un goeij elleftal samen te stelle, die elleke week dur staon. 
Tog hebbe zu, en da ha ik nie verwaagt, nogal wa punte gehaolt. Kampioen worre? En da hoeve 
we daagt ik o knie te worre. Unne goeije derde klasser is vur Avantie goet.  
Late wu ut mar afwaagte Klaas. 
Witte wa ons Truus zin? 
Zu moete zaterdags sovens eerder nor bed gaon, dan lope zu zondags wa harder. 
 
 
      
 
 
       Klaas en Tinus 
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       GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Maik v. Roy     
      
Leeftijd      17       
 
Woonplaats      Schijndel      
 
In het dagelijks leven    Logistiek medewerker    
 
Elftal       A1     
 
Positie      Rechtsback     
 
Hoe lang voetbal je al?    10 jaar   
 
In het veld heb ik een hekel aan   Schuppende tegenstanders   
 
Zou graag willen voetballen met   Georginio Wijnaldum     
Waarom:      Topvoetballer    
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  Maik wordt altijd als Mike geschreven op de 
moeten worden bij Avanti’31 ?   opstelling     
         
Andere hobby’s?     Op stap    
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Op naar winst 
        
Maak me wakker voor    ’N lekkerwijf!     
 
Nooit meer      Met de bus op vakantie    
 
Met een miljoen ga ik    Doen waar ik zin in heb   
    
Toekomstplannen     Genieten van het leven     
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Kampioen moet lukken  
 
Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven:   
Waarom kwek je altijd zo hard als je 
zat bent?     Oorzaak: drank    
Heb je een vraag aan degene die van  
jou de balpen krijgt ?     Waarom noemen ze jou altijd schompes?  
 
Aan wie speel jij de balpen door?   Laurens v.d. Einden   
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RIKKEN EN JOKEREN 
 
 

 
 

 

 

 

 

VANAF 21 OKTOBER 2011 

AANVANG 20.00 UUR 

 

INSCHRIJVEN VANAF 19.30 UUR. 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Tot in de kantine van Avanti 
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF….” 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
 
Dinsdag 20 september 
 
Op deze dinsdag werd er i.v.m. vakanties slechts een wedstrijd gespeeld. 
 
Deze partij ging tussen Bert v. Alebeek (65) en Cor Mooy (30). Na een voor beide partijen matig 
begin wist Cor als eerste het gevoel te krijgen en kon daardoor een kleine voorsprong 
opbouwen. Bert, die zijn goede spel nog niet heeft kunnen vinden, moest lijdzaam toezien hoe 
Cor zijn voorsprong niet meer uit handen gaf en de partij in de 21e beurt winnend wist af te 
sluiten. Bert kwam niet verder dan 42 caramboles en scoorde een gemiddelde van 2.  
Cor kwam met 30 caramboles uit op 1.43. 
 
 
Dinsdag 27 september 
 
De eerste partij werd gespeeld door Bert v. Uden (40) en Bert v. Alebeek (65). Het was Bert v. 
Uden die in deze partij sterk begon en al snel een voorsprong wist te nemen. Ook op deze 
avond wilde het bij Bert v. Alebeek niet goed lukken; desondanks wist hij zich halverwege de 
wedstrijd met goed spel  terug te knokken. Bert v. Uden liet zich hierdoor echter niet van de wijs 
brengen en met regelmatige scores kon hij de overwinning toch binnenhalen. Dat lukte in de 18e 
beurt, waardoor hij ook nog 2 bonuspunten mocht bijschrijven.  
Bert v. Uden behaalde een gemiddelde van 2.22. Bert v Alebeek kwam met 36 caramboles uit 
op precies 2. 
 
De volgende partij ging tussen Jos v. Heeswijk (70) en Adrie v. Liempd (38). Vooral de laatste 
had in de afgelopen weken laten zien dat hij in een uitstekende vorm verkeerde. Beide spelers 
gingen echter zwak van start en hadden veel moeite om tot een aanvaardbaar niveau te komen. 
Hierdoor  ontstond er een lange partij, waarin tot het laatst niet duidelijk was wie er aan het 
langste eind zou gaan  trekken. Het was uiteindelijk Jos die met een serie van 12 de beslissende 
kloof wist te slaan. Het duurde echter toch nog  de 34e beurt voordat de laatste carambole 
gemaakt werd. Jos kwam daarmee uit op een gemiddelde van 2.06. Adrie scoorde met 34 
caramboles een schamele 1 gemiddeld. 
 
Ook de partij tussen Jo v. Uden (32) en Cor Mooy (30) kende een zeer matige start. In de eerste 
12 beurten werd er slechts 1 carambole geproduceerd. Hierna wist Cor zich enigszins te 
herstellen waardoor hij een  mooie voorsprong op kon bouwen. Jo kon hier weinig tegenover 
stellen. Gelukkig voor hem kon hij aan het einde aan de partij zijn achterstand nog enigszins 
dragelijk maken  omdat Cor moeite had om zijn laatste caramboles te maken. De partij duurde 
27 beurten en werd gewonnen door Cor, die uitkwam op een gemiddelde van 1.11. Jo, die niet 
verder kon komen dan 20 caramboles, kwam uit op 0.74. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door  Cor Geerts (40) en Leo v. Boxel (36).  
Het was voor Leo zijn eerste duel van deze competitie. Ondanks een matig begin kon Leo toch 
een voorsprong nemen. Dat was te danken aan het wel zeer zwakke spel dat Cor in het begin 

 41



 

op de tafel legde. Op geen enkel moment wist Cor deze avond zijn normale niveau te halen en 
Leo kon dan ook uitlopen naar een grote voorsprong. Met een laatste serie van 4 wist Leo in de 
19e beurt nog net de 2 bonuspunten te pakken, waarmee hij zijn eerste 12 punten binnen heeft. 
Leo behaalde een gemiddelde van 1.89. Cor kwam in deze voor hem slechte partij niet verder 
dan 19 caramboles en een gemiddelde van 1. 
 
 
Dinsdag 4 oktober 
 
Op deze dinsdag stond er een inhaalprogramma gepland. 
 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Adrie v. Liempd (38). Leo won zijn 
enige wedstrijd tot nu toe met bonus, terwijl Adrie na een goed begin afgelopen week een 
matige partij speelde. Het was echter Adrie die al snel zijn oude ritme wist te vinden en hij wist al 
snel een mooie voorsprong op te bouwen. Wat Leo ook probeerde, het wilde in deze wedstrijd 
niet lukken. Het moet gezegd worden dat hij van Adrie ook weinig kansen kreeg om zich in de 
wedstrijd te spelen. In slechts 14 beurten maakte Adrie zijn 38 caramboles vol, wat hem voor de 
derde keer de bonuspunten opleverde. Leo bleef steken op 21 caramboles en kwam daarmee 
uit op een gemiddelde van 1.50. Adrie behaalde 2.71. 
 
De volgende partij ging tussen Henk Kanters (24) en Mari Pennings (34). Beide spelers hadden 
moeite om hun ritme te vinden, waardoor er een partij ontstond waarin weinig spectaculairs 
gebeurde. Vooral Mari kwam maar zelden tot een aanvaardbaar niveau. Hiervan wist Henk  
goed te profiteren en hij wist de partij in slechts 19 beurten naar zich toe te trekken, waardoor 
ook hij 2 bonuspunten wist te verdienen. Mari moest genoegen nemen met slechts 16 
caramboles en een zeer pover gemiddelde van 0.76. Henk scoorde een mooi gemiddelde van 
1.26. 
 
De derde partij van de avond ging tussen Cor Geerts (40) en Bert v. Uden (40). Normaal 
gesproken weten beide spelers er een spannende pot van te maken, maar daar was deze avond 
geen sprake van. Het was Bert die als een raket vertrok en al snel een grote voorsprong wist op 
te bouwen. Wat Cor gedurende de wedstrijd ook probeerde, het wilde deze avond niet lukken.  
Bij Bert daarentegen liep het zo goed dat hij de wedstrijd in slechts 13 beurten wist uit te stoten 
en daarmee naast een gemiddelde van 3.08 eveneens 2 bonuspunten wist te behalen. Cor bleef 
steken op 20 caramboles en een gemiddelde van 1.54. 
 
Hierna speelden Jo v. Uden (32) en Bert v. Alebeek (65). Bert heeft in de eerste wedstrijden van 
de competitie zijn ritme nog niet kunnen vinden. Ook in deze partij begon Bert niet goed en keek 
daardoor al snel tegen een achterstand aan. Jo speelde een gedegen wedstrijd zonder 
uitschieters. Door regelmatig te scoren had Jo halverwege de partij een mooie voorsprong 
opgebouwd. Bert wist in het tweede gedeelte nog wel wat van zijn achterstand af te knabbelen, 
maar bedreigen kon hij Jo niet meer. Jo maakte de partij in 20 beurten uit en behaalde een 
gemiddelde van 1.60. Bert scoorde toch nog 51 caramboles en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 2.55. 
 
De laatste partij van de avond ging tussen Leo v. Boxel (36) en Mari Pennings (34). Beide 
spelers hadden hun eerste wedstrijd van de avond verloren en waren daardoor gebrand op een 
revanche. In het begin van de wedstrijd hadden beide spelers moeite om hun bedoelingen waar 
te maken. Het was Leo die als eerste zijn ritme wist te vinden en een voorsprong kon nemen. 
Mari scoorde in deze beginfase erg matig en leek regelrecht op zijn tweede nederlaag van de 
avond aan te lopen. Toch lukte het hem om de partij in 2 beurten volledig op zijn kop te zetten. 
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Met een serie van 9 en 11 scoorde hij maar liefst 20 punten en pakte daarmee gelijk de leiding 
van de wedstrijd over. Leo kwam deze achterstand niet meer te boven en moest toezien hoe 
Mari in de 17e beurt zijn laatste carambole scoorde en daarmee de wedstrijd en de bonuspunten 
wist te behalen (gemiddelde precies 2). Leo behaalde 28 caramboles en een gemiddelde van 
1.65. 
 
Dinsdag 11 oktober 
 
Op deze dinsdag werd een volledig programma afgewerkt. I.v.m. het mee spelen van ons 
nieuwe lid Bert v.d. Greef  is het spelschema wat veranderd, waardoor er in de eerste helft van 
de competitie wat verschuivingen zullen plaatsvinden. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (38) en Cor Geerts (40). 
Beide spelers kwamen maar moeilijk uit de startblokken. Het was Adrie die als eerste zijn ritme 
wist te vinden en met een mooie serie van 8 wist hij een beslissende voorsprong te nemen. Ook 
nu had Cor te veel moeite om zijn goede spel te vinden en hij moest dan ook toezien hoe Adrie 
in de 23e beurt zijn laatste en winnende carambole wist te maken. Met een gemiddelde van 1.65 
voor Adrie en 1.48 voor Cor bleven beide spelers onder hun gemiddelde. 
 
Ook in de 2e partij tussen Mari Pennings (34) en Cor Mooy (30) wisten beide spelers hun 
moyenne niet te halen,  al moet gezegd worden dat Mari er heel dicht bij zat. Ondanks een 
matig begin wist Mari de wedstrijd in 21 beurten uit te maken, wat goed was voor een 
gemiddelde van 1.61. Cor kwam in deze wedstrijd niet verder dan 20 caramboles en een 
gemiddelde van 0.95.  
 
De volgende wedstrijd ging tussen Jos v. Heeswijk (70) en Bert v.d. Greef (32). Het was de 
eerste partij die Bert speelde en dat was ook wel te zien. Vooral in het begin had Bert moeite om 
zijn ritme te vinden, maar naar gelang de partij duurde kwam hij steeds beter in de wedstrijd. 
Ook Jos had moeite om zijn ritme te vinden, maar eenmaal op stoom was er geen houden meer 
aan. Met regelmatige scores en een mooie serie van 14 wist Jos een beslissende kloof te slaan. 
Met een sterk slot wist hij zelfs de 2 bonuspunten binnen te slepen door in 19 beurten zijn 70 
caramboles vol te maken (gemiddelde 3.68). Bert bleef in zijn eerste partij steken op 25 
caramboles en een gemiddelde van 1.32. 
 
Hierna kwamen Leo v. Boxel (36) en Bert v. Alebeek (65) aan de tafel. Beide spelers hebben 
hun draai nog niet kunnen vinden. Vooral Bert heeft moeite om zijn kwaliteiten die hij heeft in 
daden om te zetten. Ook in deze partij kwamen beide spelers maar moeilijk op gang. Het was 
Leo die zich als eerste wist te herstellen en met enkele goede beurten een mooie voorsprong 
wist te nemen. Met een mooie eindsprint wist ook Leo nog op de valreep de 2 bonuspunten 
binnen te slepen. Bert kwam niet verder dan een schamele 34 caramboles en een gemiddelde 
van 1.78. Leo behaalde 1.89. 
 
De laatste partij van de avond tussen Bert v. Uden (40) en Jo v. Uden (32) werd tevens de 
langste. Vanaf het begin van de partij hadden beide spelers moeite om tot een aanvaardbaar 
niveau te komen. Vooral Bert speelde zijn slechtste partij sinds lange tijd, al moet gezegd 
worden dat het geluk hem menig maal in de steek liet. Ook Jo speelde geen al te beste partij, 
maar het was goed genoeg om met de overwinning aan de haal te gaan. In de 24e beurt kon Jo 
zijn laatste carambole maken en kwam uit op een gemiddelde van 1.33. Bert scoorde slechts 28 
caramboles en een gemiddelde van 1.16. 
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Dinsdag 18 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Bert v. Uden (40).  Al 
snel was duidelijk wie de partij zou gaan winnen. Terwijl Jos in zijn eerste 5 beurten 29 
caramboles wist te maken, kon Bert hier slechts een schamele 2 caramboles tegenover zetten. 
Jos speelde vanaf het begin een gewonnen wedstrijd, maar deed er toch nog 20 beurten over 
voordat hij zijn laatste carambole wist te maken. Bert kwam ook in deze partij niet verder dan 22 
caramboles en scoorde een matig gemiddelde van 1.1. Jos kwam uit op 3.50 en greep daarmee 
net naast de bonus. 
 
In de volgende partij kwamen Bert v.d. Greef (32) en Henk Kanters (24) tegen elkaar. Het werd 
een gelijk opgaande strijd die gewonnen leek te worden door Henk. Helaas voor hem wist hij zijn 
laatste 3 caramboles maar moeilijk te maken. Hierdoor kon Bert terugkomen in de wedstrijd en 
zelfs als eerste (na 23 beurten) de eindstreep bereiken. Doordat Henk in de nastoot zijn 
ontbrekende 3 caramboles nu wel wist te maken, rolde er alsnog een remise uit. Bert kwam uit 
op een gemiddelde van 1.39 en Henk scoorde 1.04. 
 
Ook in de derde partij van de avond kwam Henk Kanters (24) weer aan de tafel. Nu nam hij het 
op tegen Cor Mooy (30). En ook nu was Henk gedurende de gehele partij de bovenliggende 
partij. Ondanks dat hij ook nu enkele gemakkelijke ballen miste, wist Henk zijn verkregen 
voorsprong vast te houden tot het einde. Hij gebruikte nu nog een beurt meer dan in zijn vorige 
partij, waardoor er een gemiddelde van precies 1 uitrolde. Cor kwam in een matige partij niet 
verder dan 20 caramboles en een gemiddelde van 0.83. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v. Liempd (38) en Bert de Greef(32). Adrie, die 
deze in deze competitie  nog slechts 1 nederlaag leed, speelde ook deze avond een zeer goede 
partij. Met constant spel en enkele mooie series wist hij Bert al snel ver achter zich te laten. Wat 
Bert ook probeerde, het wilde in zijn 2e partij van de avond niet lukken en hij moest dan ook 
lijdzaam toezien hoe Adrie de partij in slechts 15 beurten verdiend naar zich toe wist te trekken. 
Adrie kwam uit op een mooi gemiddelde van 2.53. Bert scoorde met 17 caramboles nog net 
boven de 1 nl. 1.13. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Jo v. Uden (32). Jo, die 
de laatste weken goed in vorm is en enkele mooie overwinningen wist te behalen, speelde ook 
deze avond een gedegen partij. Cor daarentegen moest ook deze avond erkennen dat de goede 
vorm nog ver te zoeken is. Jo wist de partij in 19 beurten te beslechten en scoorde daarmee ook 
nog 2 bonuspunten. Jo kwam hierdoor uit op een gemiddelde van 1.68. Cor die 31 caramboles 
produceerde scoorde 1.63. 
 
Hierna volgt de stand. 
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     EN NOG VIJF    
  STAND  BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012    
      LIBRE     
18-10-2011   CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

  GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  
             
A.v.LIEMPD.  6 224 180 113 5 1  66,95 1,98 38 1 
B.v.UDEN.  6 194 207 107 3 3  54,50 1,81 40 2 
J.v.UDEN.  6 160 244 118 3 3  52,00 1,36 32 3 
M.PENNINGS.  5 152 128 86 4 1  50,71 1,77 34 4 
J.v.HEESWIJK.  5 309 132 100 4 1  48,14 3,09 70 5 
C.MOOIJ.  6 143 198 128 2 4  47,67 1,12 30 6 
C.GEERTS.  6 184 228 121 2 4  46,00 1,52 40 7 
L.v.BOXEL.  4 121 125 69 2 2  37,61 1,75 36 8 
B.v.ALEBEEK.  5 216 178 104  5  33,23 2,08 65 9 
H.KANTERS.  4 83 108 85 2 1  26,58 0,98 24 10 
B.vd.GREEF.  3 74 132 57  2 1 23,13 1,30 32 11 
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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 

    Dinsdag 27 december 2011 

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

 
 

.   
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puzzel 
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