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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
De herfst regeert inmiddels op ons sportpark, maar tot nu toe hebben we nog weinig last gehad 
van afgelastingen. 
Alle teams zijn mooi op schema, en er zijn nu al teams die lijken voor de prijzen mee te gaan 
doen. 
 
Op 22 september j.l. vond in de Kajuit de zogenaamde “Heidag” plaats in het kader van het 
nieuwe beleidsplan. De beleidscommissie is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor  
een nieuw beleidsplan. 
De opzet van dit beleidsplan is van dien aard dat het uitspraken doet, en daardoor handvaten 
biedt aan leden en commissies van de vereniging, met betrekking tot specifieke onderwerpen 
en/of situaties. De heidag werd bijgewoond door het bestuur, de jeugdcommissie, bestuur 
supportersvereniging, en TC; de dag werd als zeer zinvol ervaren. 
 
Sportief gezien gaat het goed met ons 1e elftal, ondanks dat men nog steeds niet verlost is van 
de vele blessureperikelen. Tot op heden worden deze perikelen goed opgevangen binnen ons 
1e elftal gezien de resultaten, maar het 2e elftal is wel wekelijks het kind van de rekening. 
Als deze Avantikrant bij u op de deurmat valt, dan heeft Avanti 1 zijn eerste wedstrijd in het 
kader van de Brabant Cup tegen LEW uit Eindhoven al achter de rug. 
 
Iedereen die met regelmaat ons sportpark bezoekt, heeft de laatste weken te maken gehad met 
omleidingen, omdat de oversteek Zwembadweg en Structuurweg onder handen wordt genomen. 
Binnenkort zijn we weer verlost van deze overlast en zal men verder gaan met de aanleg van 
het nieuwe parkeerterrein. 
Het is op dit moment niet meer mogelijk om aan de beide kanten van de Avantilaan te parkeren. 
Hiertoe is een parkeerverbod ingesteld voor de linkerzijde (gezien vanaf de wielerbaan/ijsbaan) 
van de Avantilaan vanaf de Leemputtenweg tot aan de parkeerplaats van het zwembad. 
Het is ook in ons belang en niet in de laatste plaats voor de veiligheid van onze jeugdleden, dat 
het verkeer zowel van de Leemputtenweg als terug naar die Leemputtenweg kan rijden. 
Daarom wil ik dringend aan onze leden vragen om zich aan dit parkeerverbod te houden en om 
zoveel als mogelijk op de parkeerplaats bij het zwembad te parkeren. 
 
Tenslotte wil ik alle teams heel veel succes toewensen voor de komende weken, waarin de 
eerste periodetitelprijzen, georganiseerd door onze supportersvereniging, uitgereikt gaan 
worden. 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
 
 
Algemeen 
 
Inventarisatie technisch (jeugd)kader 
We zijn recent gestart met een inventarisatie van ons complete technisch (jeugd)kader (trainers, 
leiders en scheidsrechters). Zo willen we in beeld krijgen wat de ervaringen zijn van ons 
technisch kader, welke cursussen ze gedaan hebben, welke teams ze trainen en/of begeleiden 
en wat de ambities zijn de komende jaren. Wij willen heel graag de juiste trainers en leiders op 
de juiste plaats hebben binnen onze vereniging. Ook is het belangrijk dat we kwalitatieve 
stappen gaan maken, alles met als doel om onze (talentvolle) voetballers en voetbalsters beter 
te maken. Een vriendelijk verzoek aan ons kader is om de formulieren, voor zover dat nog niet 
gebeurd is, zo snel mogelijk in te leveren. 
 
Avanti betekent nog altijd vooruit en dat is precies wat we willen. En natuurlijk met zoveel 
mogelijk eigen en Schijndelse jongens en meisjes. 
 
Gesprek met clubcoach KNVB 
Maandag 29 oktober hebben we een gesprek met de clubcoach van de KNVB, Joop Oosterveld. 
De KNVB wil graag helpen om clubs technische ondersteuning te geven. De KNVB noemt dit 
VTOM oftewel VoetbalTechnische Ondersteuning op Maat. Aanwezig deze avond zullen zijn 
Jack Brus (voorzitter), Astrid van Heeswijk (voorzitter jeugdcommissie), Vincent de Vroomen 
(voorzitter technische commissie) en Wil Welvaarts (voorzitter beleidscommissie).  
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 


        Huidige situatie Avanti ’31 op voetbaltechnisch gebied en het pad, dat we aan het  
        bewandelen zijn 
        Bespreken opstellen technisch beleidsplan  

        Promotie meisjesvoetbal 

        Opzetten Avanti ’31 voetbalschool 

        Promotie scholing algemeen (trainerscursussen) 

        Werving (jeugd)scheidsrechters 
 
Met deze bijeenkomst gaan we de aanzet geven tot ons voetbaltechnisch beleid(splan), waar de 
technische commissie mee aan de slag gaat. Zo snel mogelijk na 29 oktober zal de nieuwe 
technische commissie voor de eerste keer bij elkaar komen om verdere acties te bepalen.  
In de technische commissie zitten vertegenwoordigers van het prestatieve, recreatieve, 
vrouwen- en jeugdvoetbal. 
 
Prestatief 
 
Trainers 
De komende periode gaat de TC met de trainers van de selectie in gesprek over de invulling van 
de technische staf voor het volgende seizoen. We evalueren eerste met de trainers (Hans van 
Es, Hans vd Broek en Richard Schoenmaker) hoe het momenteel loopt en wat wensen en 
verwachtingen zijn voor de toekomst. Vervolgens gaan we met de verdere begeleiding van de 
selectie, de assistent-scheidsrechters en de leiders in overleg. 
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Medisch 
Frans van der Burgt is onze nieuwe hersteltrainer bij de selectie. Hij doet dat met verve en is ook 
druk bezig om zijn kennisniveau verder te vergroten. Binnenkort zal Frans een minicursus tapen 
volgen hij fysiotherapeut Frans Vonk in de Bundersstraat. Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. 
 
Spelersraad 
Sinds dit seizoen hebben we bij de selectie van het 1e en 2e elftal ook weer een spelersraad. 
Deze spelersraad, bestaande uit 3 spelers van zowel het 1e als het 2e elftal, is inmiddels 2 keer 
bij elkaar gekomen. Diverse onderwerpen passeren hier de revue zoals: 

 Samenwerking met de trainers 
 Winteractiviteit(en) 
 Gele en rode kaarten 
 Zorgverzekering 
 Medische onderwerpen 
 Kleding en materialen 
 Overige onderwerpen 

Spelers vinden het goed en nuttig, dat de spelersraad in het leven is geroepen en we gaan hier 
dan ook zeker mee door. De volgende bijeenkomst is donderdag 6 december na de training. 
 
Omroep Brabant Cup 
Omroep Brabant start dit jaar met de Omroep Brabant Cup. In Kasteel Helmond werd op 
donderdag 13 september de loting verricht voor alle teams, die zich voor dit ambitieuze toernooi 
hebben ingeschreven. Avanti ’31 werd gekoppeld aan het Eindhovense L.E.W., dat uitkomt in de 
5e klasse G en daar samen met Nederwetten koploper is met 13 punten uit 6 wedstrijden. In 
overleg met LEW is de wedstrijd vastgesteld op dinsdag 30 oktober om 20.00 uur. De wedstrijd 
wordt gespeeld op het sportcomplex van LEW, ’t Schoot. Sportpark ’t Schoot ligt aan de 
Elburglaan 53, 5651 BH  Eindhoven. 

Voor het complete programma van de 1e ronde van de Omroep Brabant Cup, zie 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1818671243/Uitslagen+en+speeldata+Omroep+Brabant+C
up.aspx 
 
Supporters op dinsdag 30 oktober zijn uiteraard meer dan welkom!  
 
Recreatief 
 
Trainen op donderdag 
Met onmiddellijke ingang hebben we het trainen voor de elftallen 3 t/m 13 op de donderdag als 
volgt georganiseerd: 
Het 3e elftal had en heeft de mogelijkheid om op donderdagavond voor zichzelf te trainen (o.l.v. 
Ton van Uden). Bij onvoldoende opkomst kunnen de spelers met de elftallen 4 t/m 13 
meetrainen of evt. (en alleen uiteraard in overleg met en na akkoord van de trainer) met het 2e 
elftal. Het is niet de bedoeling, dat de training van het 3e elftal aangevuld wordt met bepaalde 
spelers uit de teams 4 t/m 13 en dat vervolgens 4 t/m 13 met te weinig spelers aanwezig is om 
een training verzorgd te krijgen. Aanvang van de training is 19.30 uur. 
 
De training op de donderdagavond voor 3 t/m 13 wordt verzorgd door Bertie Havinga. Bij 
afwezigheid van Bertie zal Rick van den Hoogenhof deze voor zijn rekening nemen en is ook 
Rick verhinderd, dan is Stefan Kastelijn bereid de training te verzorgen. 
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Vrouwen- en meisjesvoetbal 
Vrouwenvoetbal is al jarenlang de snelst groeiende sport in Nederland is: 127.488 voetbalsters 
zijn lid van de KNVB, vijf jaar geleden waren dat er nog 96.897. Ook bij s.v. Avanti ’31 zien we 
een groei in het aantal voetballende meisjes bij de jeugd. Maar we willen graag, dat het verder 
gaat toenemen. Hier gaan we samen met de voetballende vrouwen en mensen, die het 
vrouwen- en meisjesvoetbal een warm hart toedragen, een plan voor maken en uitvoeren. 
 
Jeugdvoetbal 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we willen en moeten er hard aan werken om de 
voetbal(st)ers nog beter te maken samen met onze trainers. Hans van Es is onze nieuwe 
technisch jeugdcoördinator, die momenteel wordt ingewerkt door Sjef Weber, die er eind van dit 
jaar mee stopt. Ook Henk Broks en Jo Toelen (F-pupillen en mini’s) zullen Hans daarbij helpen 
samen met de jeugd- en technische commissie. 
 
Scheidsrechters 
Duidelijk is, dat we zowel bij de jeugd als bij de senioren altijd scheidsrechters kunnen 
gebruiken. Het loopt zeker niet over van de scheidsrechters. Heeft u interesse om (jeugd) 
wedstrijden te (bege)leiden, stuur dan een mail naar vincent@devroomen.org. We zullen 
zorgen, dat we snel in gesprek gaan met elkaar. Ook proberen we voldoende ondersteuning te 
geven middels het beschikbaar stellen van kleding, een vergoeding per wedstrijd en cursussen. 
 
Op dit moment volgen Roy van der Steen en André Danklof de BOS, de Basis Opleiding 
Scheidsrechter. Wil je meer weten over de cursus, ga dan een gesprek aan met Roy of André. 
 
 
 
 

Wij wensen alle teams met hun spelers, begeleiding en supporters 
veel succes en sportplezier toe in deze competitie! 
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Onze fotograaf Piet van Vorstenbosch is elke week actief om de verrichtingen van ons 
1ste elftal en onze A1 op de gevoelige plaat vast te leggen  
 
Vanaf heden kan iedereen deze foto’s bekijken door op de “Link” te klikken onder het 
verslag van de wedstrijden van deze teams. De foto’s staan in een map van Picasa en 
worden automatisch door dit progamma verkleind.  
 
Als iemand een foto in de originele grootte wil hebben, dan graag een mailtje sturen 
naar pvorst@home.nl  
Dan zorgt Piet dat dit wordt gerealiseerd. 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Website 
 
Vanaf medio september wordt géén weekprogramma meer gemaakt omdat alle informatie op te 
zoeken is op de website van Avanti, www.avanti31.nl.  
 
Wanneer het voor u nog niet duidelijk is waar u de informatie kunt vinden, kan de leider van uw 
team en/of de jeugdcommissie u hiermee helpen. 
 
 
Tweede ronde KNVB-beker 
 
Op zaterdag 20 oktober wordt de tweede ronde van de KNVB-beker gespeeld, de volgende 
teams wisten zich te plaatsen voor de volgende ronde:  
B3, D1, E2, F2, F3, F4,. Alle teams veel succes!!! 
 
 
Kleurplaten 
 
Ook dit jaar gaan alle F- en E-pupillen weer de bekende sinterklaaskleurplaten kleuren en 
verkopen;  informatie hierover volgt binnenkort…. 
 
 
Kalenderverkoop 
 
De afgelopen weken heeft Piet van Vorstenbosch volop foto’s gemaakt voor de kalender 2013. 
De verkoopdata zijn maandag 5 november en/of 12 november 2012. De leiding van de 
betreffende teams zullen hierover nog verder worden geïnformeerd. 
 
 
Sinterklaas 
 
Het duurt nog even voordat hij weer in Nederland is, maar de datum dat Sinterklaas voor de F-
pupillen een bezoek brengt aan s.v. Avanti’31 is bekend: 
 
 F-pupillen: zaterdagochtend 1 december 2012  
 D-pupillen: datum volgt zo snel als mogelijk 
 E-pupillen: datum volgt zo snel als mogelijk 
 
Het zullen weer leuke activiteiten worden, dus vergeet het niet te noteren in je agenda! 
 
 
Notulen Jeugdkaderbijeenkomst 
 
De notulen van de jeugdkaderbijeenkomst zijn verderop in het clubblad opgenomen. 
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BELANGRIJK: Verlichting op de fiets 
 
 
 
Het is weer donker tijdens de trainingsavonden…. 
Dus graag extra aandacht voor goede verlichting op de fiets! 
 
Dit ook omdat het deze weken extra druk is in verband met de 
werkzaamheden op het kruispunt  Zwembadweg / Structuurweg !!! 
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JEUGDKADERBIJEENKOMST 17-09-2012 
 
 
Aanwezig: Piet Vorstenbosch, Geert van de Oetelaar, Hans Langenhuijsen, Frank van de 
Boogaard, Hans van Roy, Andre Danklof, Sjef Beekmans, Pieter Fransen, Roy van de Steen, 
Hans Koenen, Mark van de Meerendonk, Mark van der Heijden, Rien de Laat, Harold van 
Houtum, Peter Sanders, Rico Sanders, Geert van Heeswijk, Jan van Engeland, Henk Broks, 
Wim van de Boogaard, Peter Ligtenberg, Dirk van de Sangen, Marc Mertens, Jo Toelen, Marcel 
Verhoeven, Roel Schoones, Astrid van Heeswijk, Huub Groenendaal, Roy van Helvoirt, Jan van 
Boxtel, Sjef Weber, Henk van Liempd, Hans van Es, Danielle Eradus 
Afwezig met afmelding: Bert van Engelen 
 
 
1. Opening 
Astrid opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse jeugdkader-
bijeenkomst.  
 
2. Terugblik seizoen 2011-2012 
In het afgelopen seizoen hebben we drie kampioensteams mogen huldigen, namelijk de F5, D2 
en C2. Na het winnen van de regio beker mochten we uiteindelijk ook de E1 nog huldigen als 
Districtskampioen Beker. Alle teams van harte gefeliciteerd!!! 
 
3. Mededelingen 
- Heidag; zaterdag 22 september zal er een “heidag” worden gehouden. Astrid licht toe dat op 

deze dag de verschillende besturen en commissies van onze vereniging met elkaar in 
overleg zullen gaan om te bekijken welke mogelijkheden tot verbetering er zijn voor s.v. 
Avanti’31. 

- Spelerspassen; ook afgelopen periode weer veel spelers/speelsters die pasfoto + formulier 
te laat hebben ingeleverd, ook na herhaaldelijk verzoek. Het verzoek aan de leiders om het 
inleveren te stimuleren als dit aan de orde is. 

- Spelerspassen; elk team heeft sinds dit seizoen een eigen kluisje/kastje… Let dus op als er 
spelerspassen van een ander team nodig zijn, maak hier goede afspraken over onderling. 
Jeugdcommissie kan hierin helpen. 

- Gele- en rode kaarten regeling; regeling blijft gelijk aan vorig seizoen. 
- Warming-up; op zaterdag mag de warming-up alleen nog maar op het trainingsveld 

gebeuren. Mochten er onverhoopt op zaterdag op hetzelfde tijdstip 3 teams thuis voetballen, 
mogen de teams die op het hoofdveld voetballen warmlopen op het hoofdveld, er mag dan 
NIET worden warmgelopen/geschoten in de doelgebieden. 

- Sponsoring; vanaf heden zit Jan Hellings in het hoofdbestuur en vragen en/of potentiële 
sponsors mogen aan hem worden doorgegeven. 

- Thuistoernooien; er zullen thuistoernooien worden georganiseerd voor de C-junioren,  
D-pupillen, E-pupillen en F-pupillen. Wat betreft het lager A- en B-toernooi, hiervoor moet 
voldoende interesse en aanmeldingen zijn. 

- Inventarisatie uittoernooien; elk team heeft het gewenste aantal uittoernooien doorgegeven. 
- Wassen tenues; alle teams geven aan dat het geregeld is. 
- Blessures; neem hiervoor contact op met Anton Schellekens, dan kun je een afspraak 

maken voor een behandeling. 
- Fluitjes, alle teams bij de E- en F-pupillen zullen 1 fluitje krijgen. 
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- Er zijn in de afgelopen periode een aantal leiders/trainers met een lange staat van dienst 
gestopt, tijdens de Nieuwjaarsreceptie zullen we op gepaste manier afscheid van hen 
nemen. 

 
4. Website 
Tijdens de bijeenkomst is een korte presentatie gegeven over de mogelijkheden en soorten 
informatie welke op de nieuwe website te vinden zijn. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie 
terecht bij Jan van Boxtel. 
 
Piet v. Vorstenbosch zal in de komende periode foto’s maken van alle spelers en begeleiders 
om op de website te plaatsen. 
 
5. Communicatie 
Via de website is het mogelijk om je aan te melden om een e-mail of sms te krijgen bij 
afgelastingen. 
Tijdens de bijeenkomst is toestemming gevraagd aan de begeleiders om mobiele telefoon-
nummers op de site te plaatsen. Dit wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 
 
6. T.C. jeugd 
Astrid legt uit dat Sjef Weber heeft aangegeven om te willen stoppen als Technisch Jeugd-
coördinator. Hij zal vanaf de winterstop zijn taken overdragen, vanaf dat moment zullen Henk 
Broks en Hans van Es de TC-jeugd gaan vormen.  Sjef blijft gelukkig wel betrokken bij onze 
vereniging, o.a. als trainer van E2. 
 
7. Jeugdkaderweekend 
We willen ook dit seizoen weer graag een jeugdkaderweekend organiseren, dit zal plaatsvinden 
in het weekend van 4, 5 en 6 januari 2013. Komende week zullen de brieven uitgedeeld worden 
om te inventariseren of er ook dit jaar weer voldoende animo is om het weekend door te laten 
gaan.  
 
8. AJAC 
Daniëlle geeft een korte terugblik op het afgelopen seizoen. Alle acties die georganiseerd zijn 
door het AJAC zijn goed verlopen. Deze kunnen natuurlijk niet worden georganiseerd zonder 
alle hulp van de vrijwilligers. Hiervoor zijn we dan ook iedereen erg dankbaar. Ook een woord 
van dank aan de club van 100, zonder hun geldelijke bijdrage zouden we niet alle activiteiten 
kunnen organiseren! 
 
Het programma van het komende seizoen zal niet veel afwijken van de afgelopen seizoenen. 
We gaan natuurlijk ook weer in 2013 de eindeseizoensactiviteiten organiseren. 
 
De eerste acties zullen dit seizoen de kleurplaten- en kalenderactie zijn, de verkoopdata zullen 
zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 
 
9. Rondvraag 
 
Sjef Beekmans vraagt of er mag worden afgerond op de goals tijdens de warming-up. Dit mag 
alleen op het trainingsveld, dus niet op de wedstrijdvelden. 
 
Hans Koenen vraagt of er een mogelijkheid is voor zomerjacks of polo’s of iets dergelijks omdat 
tijdens warme dagen de coachjas te warm is. Hier is binnen de JC reeds over gesproken, tijdens 
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de bijeenkomst wis een groot aantal trainers/leiders voorstander van een trui. JC zal dit met 
hoofdbestuur bespreken. 
 
Wim van de Boogaard vraagt of het mogelijk is dat E3 lager wordt ingedeeld. Danielle geeft aan 
vandaag contact te hebben gehad met de KNVB en dat E3 en E4 per direct lager zijn ingedeeld. 
 
Wim van de Boogaard vraagt of het mogelijk is dat de netten uit de goals kunnen worden 
gehaald tijdens de winterperiode, de netten worden volgens hem kapot gemaakt. Astrid geeft 
aan dit door te leggen naar het hoofdbestuur. 
 
 
10. Sluiting 
Astrid bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Ook wil ze graag de medewerkers van de 
kantine, de EHBO, Club van 100, Supportersvereniging en de terreinmeesters bedanken voor 
hun inzet in het afgelopen seizoen. 
Verder wenst ze iedereen een sportief en leuk seizoen toe. 
 
 
 
Daniëlle Eradus 
Jeugdsecretaris 
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                                Avanti -EVVC 
 
Hallo ik ben Roy Migchels. Op zondag 30 september mocht ik pupil van de week zijn.  
Het was mooi weer met een lekker zonnetje. Om half 2 moesten we bij Avanti zijn. We mochten 
in de Bestuurskamer, daar kreeg ik lekker seven-up te drinken. 
We moesten even wachten en toen kreeg ik een heel mooi shirt met pupil van de week erop.  
Ook de scheids kwam even een hand geven. 
 
 Ik mocht mee in de kleedkamer bij de voetballers van het eerste. Na het omkleden gingen we 
naar het hoofdveld voor de warming-up. Voor de wedstrijd begon mocht ik op de middenstip 
tossen en de aftrap doen en een goal gaan scoren.  
Tijdens de wedstrijd mocht ik in de dug-out zitten. Het was een spannende wedstrijd tegen de 
koploper Vinkel. In de rust mocht ik met de reserve spelers een balletje trappen. 
Het werd 1-1, een mooie uitslag. 
 
Na de wedstrijd in de kantine werd ik erg verwend. Ik kreeg een bal waarop iedereen zijn naam 
heeft gezet en een vaantje van Avanti en een oorkonde. Ook mocht ik over de tafel lopen! Ook 
nog een broodje frikandel en drinken en een snoepzak gekregen.   
Alles was helemaal super die dag.        
 
 Avanti  “kei bedankt!!” 
 
Groetjes Roy 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!! 
 
 

 
Vandaag stellen wij aan U voor de jongste uit een echte voetbal familie, wonende in het 
buitengebied van Schijndel. 
Vader is ook al een bekende Schijndelaar, want onlangs dook hij nog op in een bekend 
dagblad met een foto in zijn varkensbedrijf, waar hij samen te zien was met een van de 
leerlingen van de lagere school hier op den Boschweg. 
Uit ervaring kan ik ook zeggen, een gastvrij gezin waar (bijna) iedereen welkom is.  
 
 
 
 
 
Wij stellen aan U voor :                                                                    
   
  Geon van Heertum 
  10   jaar 
  School   :  Kwekkeveld           
  Voetbalt in :  de  E-2  (en nu hoor ik er al veel zuchten, of niet Henk)   
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:   Toen ik 7 jaar was. Ik moest eerst het  
       zwemmen afmaken.           
 
3. In welk team kwam je toen   Ik kwam toen in de  F-5  
    Wie was toen jouw trainer/leider:                     Toen keek hij mij heel verwonderd aan !!! 
       Dat was jij toch. Mijn moeder was toen  
       onze trainster op de woensdagmiddag en  
       de vader van Dirk, Gerard Teeuwen, was  
       onze trainer op de vrijdagavond. 
  
4. Wat vind je leuk aan het voetballen :        Het samen spelen in een team en  
       natuurlijk het scoren. 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team: Ik speel nu soms links achter en soms 
       links half. 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                        Ik ben voor AJAX. 
     Van welke voetballer ben jij een grote fan:    Christiano Ronaldo van Real Madrid. 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:  Van alles, als het maar muziek is. 
 
8. Naar welke t.v. programma’s kijk je het meest:  Nicolodeon. 
                                               
9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden op T.V.: Ja. 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:         De jeugdzeskamp met al dat water. 
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11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes  Ja,  Dirk, Emiel, Rai en Lucas. 
      voetballen bij Avanti:                                       (moeder Ingrid heeft nog bij de dames 
         van Avanti als keepster gefungeerd)   
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:                Ik vind alles bij Avanti leuk. 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:          Alles is goed. 
 
14. Waar heb je tijdens een wedstrijd 
       wedstrijd een hekel aan:                     Na enig nadenken: als de scheids niet  
       goed fluit. 
 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
      wel eens heel boos maken:                 Nee, nooit. (We hadden geen ander 
       antwoord verwacht) 
 
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:                       Op het kunstgras. 
                                                                                                  
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                          Nee.  (bijna niet te geloven) 
       en wanneer/waarom:                                    (Niet meer van toepassing) 
 
18.  Wat doe het liefste op de computer:  Spelletjes. 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
      worden volgens jou:                                        Alles gaat naar wens. 
 
20. Wordt  Avanti 1 dit seizoen kampioen:       Ik hoop het wel, maar denk het niet. 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
      van Nederland:                                                AJAX  
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen:  Kort maar krachtig:  NEE. 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
      die aan voetbal doen:                                      Igor, mijn broer, Murièl, mijn zusje en mijn 
       neefje Joost voetbalt bij Volkel. 
 
24. Wat wil je later worden:                      Dat weet ik nog niet. 
 
25. Ken jij, behalve je eigen leiders,  
       nog meer mensen bij Avanti,   
       die zich inzetten voor de jeugd, en noem  
       er (buiten mij om) eens 5 op :                      Henk, Ton,  Sjef,  Roy  en  Ron. 
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:                             Allemaal zeker blijven voetballen. 
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27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking:       Nee. 
 
 
 
Geon,  bedankt voor de leuke gesprekje. 
 
We konden merken dat hij goed voorbereid was, want alvorens te antwoorden werd er 
eerst heel goed nagedacht. 
 
We hopen dat Geon en zijn ploegmaten nog enkele plaatsen gaan stijgen want de wil is er 
wel, maar het geluk laat ze een beetje in de steek. 
Als wij met z’n allen onze  E-2  nu eens ‘n keertje komen aanmoedigen, moet het toch 
lukken. 
 
 
 
Groeten, 
 
Jo Toelen 
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NIEUWE TRAININGSPAKKEN VOOR F3 
 
 
 
 

De firma Swanenberg Transport heeft de spelers van de F3 verrast met nieuwe 
trainingspakken.  
Op de foto tonen de spelers en begeleiding van de F3 met trots hun nieuwe outfit.  
Het spreekt voor zich dat spelers en leiders dhr. Swanenberg hartelijk danken voor deze 
mooie geste. 
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              Supportersvereniging  
 

  

 
PERIODETITELS SEIZOEN 2012/2013 

 
 

            Onderstaand de stand in de eerste periode na de wedstrijden van 14 oktober j.l.. 
        De eerste periode gaat zoals bekend over de eerste negen gespeelde wedstrijden. 

          
          

Plaats 
  Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor  Tegen 

 
Saldo

1 Avanti '31  13  vet. 7 6 0 1 18 25 13 12 
2 Avanti '31  8 7 5 2 0 17 30 11 19 
3 Avanti '31 Vr.  1 7 5 0 2 15 29 10 19 
4 Avanti '31  12 7 4 1 2 13 21 16 5 
5 Avanti '31  1 7 4 1 2 13 11 12 -1 
6 Avanti '31  7 6 4 0 2 12 26 11 15 
7 Avanti '31  10 7 4 0 3 12 13 18 -5 
8 Avanti '31  9 5 3 1 1 10 25 10 15 
9 Avanti '31  5 4 3 1 0 10 19 6 13 

10 Avanti '31  A 1 6 2 0 3 9 14 16 -2 
11 Avanti '31  3 7 2 1 4 7 15 17 -2 
12 Avanti '31  6 6 2 1 3 7 9 12 -3 
13 Avanti '31  2 7 2 0 5 6 9 15 -6 
14 Avanti '31  4 7 2 0 5 6 12 34 -22 
15 Avanti '31  11 7 1 2 4 5 13 15 -2 
16 Avanti '31  A 2 4 1 0 3 3 11 22 -11 
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              Supportersvereniging  
 

  
 

 
 

      
 
 

28 december 2012 
 

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

  

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

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 
 

 
 
 
 
Naam team  : _________________________________________ 
 
 
 
Deelnemer  1  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  2  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  3  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  4  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  5  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  6  : _________________________________________ 
 
 
 
Dit inschrijvingsformulier kan worden ingeleverd in de kantine op het sportpark. 
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 GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Chiel Smits      
      
Leeftijd     19      
 
Woonplaats     Schijndel     
 
In het dagelijks leven    Student (Small Bussines & Retail Management) 
    
Elftal      10e     
 
Positie      Rechts/linkshalf     
 
Hoe lang voetbal je al?   3 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan  Onderlinge negativiteit   
 
Zou graag willen voetballen met  Peter Crouch   
Waarom:     Die heeft lange benen, dan kan ik misschien een 
       keer een flinke panna uitdelen.   
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?  Hesjes wassen   
         
Andere hobby’s?    Stappen    
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Ik heet Chiel en niet Glenn 
        
Maak me wakker voor   Laat me maar mooi liggen    
   
Nooit meer     Verliezen    
 
Met een miljoen ga ik    Een mooie wagen kopen    
    
Toekomstplannen    Eigen bedrijf    
       . 
Hoe ver ga je komen met je team  Middenmoot 
 
Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven   Ik val niet zo op broers 
        
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?    Waarom scoor jij het mooist in eigen goal? 
      
Aan wie speel jij de balpen door?  Mick Kusters 
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VERJAARDAGEN IN NOVEMBER 
 

 
01 nov. Roland  Pennings 
 Gijs  Schellekens 
 Hans vd Broek 
 Beau  Smits 
02 nov. Guilherme Tomosz 
03 nov. Fiona vd Heijden 
04 nov. Rico  Tuunter 
 Joerie v. Roij 
05 nov. Sam  Rijkers 
07 nov. Jesper  Goyaarts 
 Kevin  Danklof 
 Gerard v. Houtum 
08 nov. Harold  Russens 
09 nov. Ralf  Meijs 
 Anton  Schellekens 
 André  Danklof 
11 nov. Bert v. Engelen 
 Eefje v. Son 
13 nov. Roel v. Heeswijk 
14 nov. Annie  Vervoort 
 Sam  Habraken 
15 nov. Mark vd Ven 
16 nov. Carlie vd Ekart 
17 nov. Ton v. Uden 
 Robin v. Engeland 
 Nick v. Doorn 
 Harrie v. Doremalen 
 
 
 
 
 

 
18 nov. Sjoerd  Jans 
 Dirk v. Oirschot 
 Frank  Gevers 
 Sem vd Eerden 
20 nov. Matthijs  Smits 
21 nov. Riek  Tibosch 
 Jan v. Houtum 
 Kay v. Doorn 
 Rody  Bayens 
22 nov. Martien  Kastelijn 
 Luka  Korsten 
 Nick  Kerkhof 
24 nov. Pieter v. Kaathoven 
 Niels  Hellings 
25 nov. Aron v. Balveren 
26 nov. Jos  Bekkers 
27 nov. Stefan  Kastelijn 
 Marco v. Uden 
28  nov. Sanne v. Heeswijk vd.Wijst 
 Frans vd Burgt 
 Nikki  Deelen 
 Koen  Verkuijlen 
 Thiago  Pina Magalhães Silva 
29 nov. Nol  Merks 
 Rian  Manders 
 Ben v. Uden 
 Rowan de Wit 
30 nov. Jo vd Meerendonk 
 Tom vd Oetelaar 
 Hans v. Roy 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
 
 
 

nieuwe leden 
knvb nr naam adres geb. datum 

BXVZ22F Richard Schoenmaker Kap. Schröderstraat 27 6-12-1967 
VQMP935 Mike Goossens Vijverweg 1-228 12-6-2006 
PNJN892 Nick Goossens Vijverweg 1-228 25-1-2005 
BXVY802 René Pennings   Hoogstraat 58 A 5-1-1973 
FPNF68B Frank vd Boogaard Anemoonstraat 23 4-6-1992 
PNTW47Z Noud Goossens Nieuwe Slender 22 16-12-2001 
PNTW45X Gijs vd Sande Weidonk 4 26-2-2007 
PNTW507 Jord Pollen Asterhof 3 24-9-2007 
PNTW52X Ilse Pollen Asterhof 3 6-5-2006 
BXWF87D Mariska Polfliet Deken van Dijkstraat 20 4-7-1982 
PPKH042 Pien Verhoeven Grevekeur 49 20-7-2001 
BXWF585 Marco van Uden Leliestraat 23 27-11-1984 
 
 
 

 
 

oud leden 
knvb nr naam geb. datum 

BXWB90X Mario van Eerd 29-1-1979 
NTVE727 Theo Bekers 5-12-1950 
NQTC66F Rien Veroude 10-2-1963 
FLYZ60A Lex Smits 19-12-1990 
GJVD54V Stan van Gestel 25-5-1996 
FHSF47J Maicel Manders 27-12-1973 
PLWB28Q Rens Korsten 5-11-2002 
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Deze keer hebben we voor Sportret een jongeman benaderd, die eigenlijk al niet meer hoeft te 
worden geïntroduceerd. Een echte vrijwilliger en duizendpoot die Avanti een warm hart 
toedraagt. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 

PASCAL VAN DEN BOOGAARD 
 

Pascal is 21 jaar en vrijgezel. Hij is van oorsprong een Bosschenaar, maar dat heeft te maken 
met het feit dat hij in het ziekenhuis in Den Bosch is geboren. Hij heeft een broer van 20 jaar, 
Frank. Frank heeft 6 seizoenen bij FC Den Bosch gekeept. In de nacompetitie van afgelopen  
jaar heeft Frank op de reservebank gezeten bij het eerste elftal van FC Den Bosch. Volgend jaar 
keept Frank bij Best Vooruit. 
 
Na zijn VMBO heeft Pascal installatietechniek gedaan op de Leijgraaf in Veghel. 
“Nadat ik ben begonnen als assistent monteur ben ik nu monteur. Ik heb ook nog een opleiding 
gedaan als leidinggevende, maar dat was niets voor mij en ik ben daarmee gestopt. Ik werk 
sinds 1 april j.l. bij Bonte in Hedel. Ik heb het er goed naar mijn zin en mijn collega daar is Kevin 
van de Mosselaar.” 
 
Als rechtgeaarde Boschwegse jongen is hij op zijn 6e jaar gaan voetballen bij Pietje Brus. 
“ Bij de F-jes heb ik inderdaad de voetbalbeginselen bij Pietje Brus geleerd. Ik was niet echt een 
supervoetballer. Ik stond achterin als laatste man en was geen loper, maar was best wel 
degelijk. Stef Smits,  Koen van Engeland, Rob Schuurmans en Dwayn Bouwmans waren mijn 
leeftijdsgenoten.” 
Lang heeft Pascal niet gevoetbald. 
“Ik ben  in het 2e jaar van de D-junioren gestopt met voetballen. Ik werkte toen vaak bij boer  
Jacky Kanters en vond dat leuker dan voetballen. Ik was ook geen echte voetballer.” 
Helemaal verloren voor het voetbalspelletje was Pascal echter niet. 
“Drie jaar geleden ben ik weer gaan voetballen. Een paar van mijn vrienden voetbalden bij 
Schijndel en enkele anderen bij Avanti. We hebben toen met 18 jongens een elftal 
samengesteld en voetballen nu in Avanti 8. Hans van Roosmalen is leider en nadat ik drie 
wedstrijden had meegevoetbald ben ik gaan vlaggen en dat doe ik nu nog steeds. Jasper Geerts 
voetbalt ook in dit elftal en hij schrijft regelmatig leuke stukjes over ons elftal in de Avantikrant”. 
 
Het leek ons wel lastig om met deze verschillende jongens ook resultaat te behalen in de 
competitie. 
“ Dat valt best mee. Het eerste jaar zijn we 5e geworden en het tweede jaar zijn we 2e geworden. 
Dit jaar zijn we ook weer 2e geworden.  
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Dat we geen kampioen zijn geworden ligt wel een beetje aan het drankgebruik van de spelers. 
Af en toe zijn we blij dat we 11 spelers bij elkaar kunnen krijgen. Het is overigens wel een erg 
gezellig en leuk elftal. Verder hebben we met deze jongens en een aantal anderen de carnavals-
club “Gewoon Doen” opgericht.  We hebben 30 leden en bestaan inmiddels 4 jaar. Dit jaar 
hebben we een wagen gebouwd en we behaalden daarmee de 2e prijs.” 
 
Dat hij vlaggen leuk vindt, blijkt wel uit het feit dat hij op zaterdag ook wedstrijden vlagt. 
“Ik ben afgelopen seizoen gaan vlaggen bij A2. Ted van Gestel en Hans Langenhuijzen zijn de 
leider/trainer. Vaak begin ik op zaterdag om 07.00 uur met werken. Ik kan dan nog een leuk 
centje bijverdienen en  ‘s middags ben ik bij Avanti te vinden.” 
 
Pascal is ook nog in een andere hoedanigheid actief binnen Avanti. 
“Ik zit  in de commissie van het A.J.A.C.. In die commissie zitten de volgende personen:  
Bert van Engelen, Francé van de Mosselaar, Daniëlle Eradus, Henny de Jong, Mark van der 
Heijden, Nicole Langenhuisen en Mariëlle van de Meerendonk. Ik regel alle kampen van de 
jeugd samen met anderen. We gaan dan vaak al op donderdag de tenten opzetten. Ik heb dat  
6 jaar gedaan. Het mooie hiervan vind ik, dat de jeugd veel plezier heeft op die kampen en het 
er jaren later nog over heeft. De  E-pupillen zijn  de leukste doelgroep om mee op kamp te gaan. 
Sommigen kinderen hebben dan wel eens heimwee en het is dan wel leuk om die kinderen over 
te halen om niet naar huis te gaan. Als ze dan later een leuk weekend hebben gehad, dan heb ik 
daar wel voldoening van.  
Vorig jaar heb ik een leuk weekend in Ter Spegelt geregeld, samen met Mark van der Heijden. 
Mark en ik hebben het hele weekend in elkaar gezet. Mooi is altijd dat die jongens de eerste 
nacht bijna niet slapen en vervolgens de volgende avond total loss zijn.” 
Pascal  heeft ook wel iets met spooktochten. 
“Dat is inderdaad erg leuk om te doen. Met behulp van de leiders zetten we het eerste jaar een 
leuke speurtocht in elkaar. Zo graven we een kliko in, kruipen erin en leggen er takjes overheen. 
Op het moment dat kinderen langs komen lopen en al niet erg op hun gemak zijn, springt Mark 
uit de kliko. Je kunt de reactie van de kinderen wel raden. Ook neem ik wel eens een ketting-
zaag mee. Ik kan jullie verzekeren dat dit ook wel een schrikeffect teweeg brengt”. 
 
Je zou zeggen dat hiermee de vrijwilligersactiviteiten wel zijn benoemd van Pascal, maar niets is 
minder waar. 
“Ik ben ook nog actief in de zeskampcommissie. Dit vind ik ook erg leuk, alhoewel het de laatste 
week vóór de zeskamp wel stressen is. Verder help ik bij de Dukes Trophy en fluit ik sporadisch 
de jeugdelftallen.” 
 
Gevraagd naar zijn hobby’s kregen we een duidelijk antwoord: géén tijd voor. 
De moeder van Pascal, Betsie, vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van haar 
zoon. 
De goede zijn dat hij altijd voor iedereen klaar staat en erg sociaal is. 
Slechte eigenschappen heeft Pascal niet volgens zijn moeder. 
 
Hierna legden we Pascal de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan     Ja zeggen en nee doen. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland  Niets veranderen, ik ben tevreden 
 
Welke actualiteit grijpt je momenteel aan  Crisis 
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Naar welke internetsite surf je het meest  Avanti.nl  en Facebook 
 
Auto       Citroen Jumpy 
 
Beste trainer       Pietje Brus 
 
Stad        Den Bosch 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Loodgieter of vrachtwagenchauffeur  
       worden 
 
Makkelijkste beslissing ooit    Stoppen met mijn laatste opleiding 
 
Hoogtepunt      Vakantie zonder ouders 
 
Dieptepunt      Verlies van mijn opa en oma en Ellen van  
       den Boogaard 
 
Politieke voorkeur     Ik ga niet stemmen 
 
Tijdschriften      Truckstar 
 
Televisie      FC de Kampioenen en de transportwereld 
 
Beste muziek      Nederlandstalig 
 
Beste film      Flodder in Amerika 
 
Eten       Broodje bal 
 
Drank       Pilske 
 
Actrice       Tatjana 
 
Vakantie      Griekenland 
 
Welke sporten vind je leuk en welke   Biljarten vind ik wel leuk en korfballen 
totaal niet      niet. 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur  Ajax en Maarten Stekelenburg 
in de eredivisie 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  Van der Gijp 
 
Bedankt voor je tijd, Pascal, en we hopen je nog lang, in welke hoedanigheid dan ook, bij Avanti 
te zien. 
 
           
     Noud Bouwmans en Frans van Rozendaal 
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MEDEDELINGEN 
 

 
 
Wedstrijd PSV – EHC: 
 
Degenen die zich hebben opgegeven voor kaartjes voor de wedstrijd  PSV –  EHC  
op woensdag 31 oktober a.s. kunnen deze kaartjes tegen contante betaling afhalen 
bij Jan Hellings,  Borne 42. 
 

 
 

 
 

Sponsortocht: 
 
 
Noteer maar vast in uw agenda voor 2013: 
 
 
In het weekend van 8 en 9 juni vindt er op het Avanti sportpark een 
sponsorloop  plaats t.b.v. Riet van de Ekart !! 
 
 
Personen die mee willen wandelen met een groep van minimaal 10 personen kunnen 
zich alvast opgeven bij Jan Hellings 06 13258514. 
 
 
Nadere info volgt zo spoedig mogelijk !!! 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 25 september 
 
De eerste partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (38) en Adrie v. Liempd (44). Adrie, die zijn 
eerste 2 wedstrijden wist te winnen, moest in deze partij toezien hoe Leo het initiatief naar 
zich toe wist te trekken. Met goed spel en een mooie serie van 10 wist Leo een stevige 
voorsprong op te bouwen. Adrie  kon hier te weinig tegenover stellen om het Leo nog 
moeilijk te maken. In slechts 15 beurten wist Leo de klus te klaren en tevens 2 bonuspunten 
op te strijken. Adrie bleef steken op 32 caramboles en scoorde daarmee een gemiddelde van 
2.13 . Leo kwam uit op 2.53. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Bertv.d. Greef (30) en Cor Mooy.(28). Bert, die in zijn 
eerste 2 partijen nog niet veel geluk kende, begon nu wat beter en scoorde in zijn eerste 
beurten vrij regelmatig. Ook Cor begon goed aan de wedstrijd en had er na zijn overwinning 
van de afgelopen week zin in om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten. Dat leek te gaan 
lukken toen Bert halverwege de wedstrijd in een dipje terecht kwam en Cor een kleine 
voorsprong wist te nemen. Gelukkig wist Bert deze inzinking snel te boven te komen om in 
de 22e beurt alsnog de overwinning te grijpen. Bert scoorde een gemiddelde van 1.36 Cor 
kwam met 26 caramboles uit op 1.18. 
 
De wedstrijd tussen Mari Pennings (32) en Bert v. Alebeek (50) werd een eenzijdige partij die 
volledig door Bert werd gedomineerd. Met goed spel wist Bert vanaf het begin zijn wil aan 
Mari op te leggen. Mari daarentegen speelde ver beneden zijn kunnen en moest lijdzaam 
toezien hoe Bert steeds verder bij hem wegliep. Enig wapenfeit van Mari was deze avond 
een mooie serie van 7 waardoor de nederlaag nog enigszins binnen de perken bleef. Bert 
kwam met 21 beurten uit op een gemiddelde van 2.38 Mari bleef met 23 caramboles net 
boven de 1 n.l. 1.09. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld tussen Bert v. Uden (42) en Cor Geerts (42). 
Beide spelers wisten er in de afgelopen jaren een spannend treffen van te maken. Ook nu 
bleven beide spelers dicht bij elkaar. Ondanks een mooie serie van 14 voor Bert wist Cor 
met gedegen spel de aansluiting te behouden. Halverwege de wedstrijd kon Cor de 
achterstand ombuigen in een voorsprong  die hij in de rest van de wedstrijd niet meer uit 
handen gaf. De partij werd in de 17e beurt beslist door Cor, waardoor hij naast de over-
winningspunten ook 2 bonuspunten mocht laten bijschrijven. Bert bleef steken op 36  
caramboles maar kon met een gemiddelde van 2.11 terugkijken op een goede wedstrijd.  
Cor scoorde een gemiddelde van 2.47. 
 
 
Dinsdag  2 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Jos v. Heeswijk 
(65). Adrie, die tot op heden een goede vorm etaleerde, begon ook nu goed aan de 
wedstrijd. Dit kon niet gezegd worden van Jos, die wel heel erg zwak begon en veel moeite 
had om te scoren. Adrie wist hiervan te profiteren en bouwde een mooie voorsprong op. Jos 
gaf zich echter niet zomaar gewonnen en hij herstelde zich keurig van zijn zwakke start. 
Hierdoor kwam hij steeds dichter bij Adrie, en wist hij de wedstrijd zelfs nog te winnen. Adrie 
bleef steken op 38 caramboles en behaalde met 20 beurten een gemiddelde van 1.90. Jos 
kwam ondanks een slechte start toch nog uit op 3.25. 
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De volgende partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (38) en Cor Geerts (42). In deze 
wedstrijd was het Leo die het beste uit de startblokken kwam. Cor daarentegen wist zijn 
goede spel van afgelopen week geen vervolg te geven en moest toezien hoe Leo ondanks 
dat ook hij niet briljant speelde steeds verder van hem wegliep. Met 38 beurten werd het een 
lange partij, die echter verdiend door Leo werd gewonnen. Leo behaalde een gemiddelde 
van 1.52. Cor, die niet verder kwam dan een schamele 23 caramboles, scoorde met 0.92 ver 
onder zijn kunnen. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Mari Pennings (32). 
Mari, die in het begin van de competitie nog geen potten had kunnen breken, wilde in deze 
wedstrijd laten zien dat er toch terdege rekening met hem gehouden dient te worden. Met 
goed spel wist hij al snel een voorsprong te nemen en deze voorsprong  gaf Mari ook niet 
meer uit handen. Ook Henk speelde zeker niet slecht, maar hij miste op de belangrijke 
momenten de precisie om het Mari echt lastig te maken. Henk kwam uit op 18 car. in 18 
beurten en een gemiddelde van 1. Mari behaalde met 1.77 een mooi gemiddelde en tevens 
als enige de 2 bonuspunten. 
 
 
Dinsdag 9 oktober 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Cor Geerts (42). 
Beide spelers speelden niet hun beste wedstrijd. Toch bleef het lang onduidelijk wie er als 
overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Jos kon op deze avond zijn niveau echter geen 
ogenblik benaderen, waardoor Cor de wedstrijd uiteindelijk toch nog gemakkelijk naar zich 
toe kon trekken. Hij had hier wel 25 beurten voor nodig, waardoor de gemiddelden van beide 
spelers, 1.84 voor Jos die slechts 46 caramboles scoorde en 1.68 voor Cor, onder hun 
niveau lag. 
 
De volgende partij tussen Bert v Uden (42) en Cor Mooy (28) verliep heel anders. In deze 
wedstrijd liet Cor zien dat zijn prestaties van de afgelopen weken geen toeval waren. Met 
goed spel wist hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Wat Bert ook probeerde, het 
wilde maar niet lukken. Toen Cor ook nog een mooie serie van 11 wist te produceren, was 
het verzet van Bert gebroken en kon Cor ontspannen naar het einde spelen. In slechts  
12 beurten besliste Cor deze partij en kwam daarmee uit op een mooi gemiddelde van 2.33. 
Bert, die tot 20 caramboles kwam, scoorde 1.66. 
 
Ook de partij tussen Adrie v. Liempd (44) en Mari Pennings (32) kende een eenzijdig 
verloop. Adrie kon op deze avond geen enkel moment het niveau van de afgelopen periode 
benaderen. Mari daarentegen speelde een gedegen partij, waarin hij naast enkele missers 
ook verschillende mooie punten wist te maken. Met een mooie serie van 8 wist hij de partij 
definitief te beslissen. Jammer was het dat hij nog teveel beurten gebruikte om zijn laatste 
caramboles te maken. Toch wist Mari de wedstrijd te winnen in 18 beurten, wat hem naast  
2 bonuspunten een mooi gemiddelde van 1.78 opleverde. Adrie, die deze avond een zeer 
zwakke partij speelde, kwam niet verder dan 12 caramboles en een gemiddelde van slechts 
0.67. 
 
In de partij van Bert v.d. Greef (30) tegen Leo v. Boxel (38) wisselden beide spelers goede 
met slechte periodes af. Hierdoor ontstond er wel een spannende partij waarin lange tijd niet 
duidelijk was wie er als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. Bert, die goed begon, zag 
zijn niveau halverwege de wedstrijd naar een bedenkelijk peil dalen, waardoor Leo zich kon 
hestellen en op een overwinning leek af te stevenen. Maar met de eindstreep in zicht stokte 
ook bij Leo het ritme en moest hij toezien hoe Bert toch nog met de zege aan de haal ging. 
Bert behaalde met 30 caramboles in 23 beurten een gemiddelde van 1.30, Leo scoorde met 
32 caramboles en 1.39 iets beter maar te weinig om te winnen. 
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De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (42) en Bert v.d. Greef (30). 
Deze partij werd ingehaald omdat een van de spelers de afgelopen week verhinderd was. 
Beide spelers gingen redelijk van start waarbij zij elkaar goed in evenwicht hielden. Maar ook 
nu had Bert v.d. Greef  een mooie tussensprint en met een serie van 11 daarbovenop wist hij 
de partij naar zijn hand te zetten. Bert behaalde hiermee zijn 2e overwinning van de avond en 
deed dat in 17 beurten, wat ook nog eens 2 bonuspunten opleverde. Bert kwam uit op een 
mooi gemiddelde van 1.76 Bert v. Uden, die niet verder kwam dan 26 caramboles, behaalde 
1.52 gemiddeld. 
 
 
Dinsdag 16 oktober 
 
De eerste wedstrijd van deze avond werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Jos v. 
Heeswijk.(65) Jos was in deze wedstrijd de bovenliggende partij. Met goed spel wist hij Henk 
onder druk te zetten. Henk die zeker ook niet slecht speelde kon het tempo van Jos echter 
niet volgen en moest toezien hoe zij tegenstander steeds verder weg liep. In slechts 14 
beurten wist Jos de klus te klaren en verdiende naast een mooi gemiddelde van 4.64 ook 
nog 2 bonuspunten. Henk kwam niet verder dan 15 caramboles en een gemiddelde van 
1.07. 
 
De volgende wedstrijd werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Cor Mooy(28). Cor die de 
laatste weken erg goed staat te spelen begon dit keer erg zwak waardoor Bert al snel een 
mooie voorsprong wist te nemen. Bert speelde vooral in het begin erg sterk en met mooie 
series en weinig poedels leek er een gemakkelijke overwinning aan te komen. Toch stokte 
het ritme nog even waardoor Cor zich toch nog terug kon knokken. Met een mooie serie van 
7 kwam hij  nog aardig in de buurt maar Bert liet het niet zo ver komen en besliste de partij in 
de 15e beurt. Ook de nastoot leverde voor Cor niets meer op. Bert behaalde een gemiddelde 
van 3.33 Cor kwam tot 1.47. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Henk Kanters (24) 
In deze partij gingen de wedstrijd mooi gelijk op. Met regelmatige scores van beide zijden. 
Halverwege de partijmoest Henk echter zijn tegenstander laten gaan. Oorzaak was dat Henk 
in 7 beurten niet wist te scoren terwijl Bert zijn caramboles wel wist te maken. Hierdoor kon 
Bert nog vrij gemakkelijk zijn tweede overwinning van de avond noteren. Jammer voor hem 
noteerde hij voor deze overwinning net iets te veel beurten (21) waardoor de bonuspunten 
nu aan zijn neus voorbij gingen. Maar door deze overwinningen komt Bert wel aan kop van 
de ranglijst. Bert scoorde in deze wedstrijd een gemiddelde van 2.38 Henk kwam niet verder 
dan 16 caramboles en een gemiddelde van 0.76. 
 
 
Hieronder de standenlijst: 
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16-10-2012 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

B.v.ALEBEEK. 5 250 131 90 5 54,00 2,78 50 1
C.MOOIJ. 5 131 176 93 2 3 50,79 1,41 28 2
J.v.HEESWIJK. 5 303 170 98 3 2 50,62 3,09 65 3
L.v.BOXEL. 5 178 125 113 3 2 48,84 1,58 38 4
C.GEERTS. 5 181 166 100 3 2 45,10 1,81 42 5
M.PENNINGS. 5 128 183 101 2 3 44,00 1,27 32 6
B.vd.GREEF. 5 116 176 95 3 2 40,67 1,22 30 7
H.KANTERS. 5 94 221 98 1 4 39,17 0,96 24 8
B.v.UDEN. 5 164 165 89 1 4 39,05 1,84 42 9
A.v.LIEMPD. 5 170 202 107 2 3 38,64 1,59 44 10

EN NOG VIJF
STAND BILJART-COMPETITIE 2012 - 2013

LIBRE
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                     MEDICAL TAPING 

                   ACTUALITEIT 

 

ls ik dit artikel schrijf hebben we net de wedstrijd tegen de koploper Erp achter de rug. Bij een 
lijkmaker in de lucht te hangen. Maar als de kansen niet worden benut 

uurlijk altijd aanwezig. Door de druk naar voren neem je 
iteraard achterin risico. Zo blijft het voetbalspel spannend en onvoorspelbaar. 
rie spelers herstellen op dit ogenblik van een knieoperatie en dat kan best tot de winterstop 

de spelers proberen voorzichtig aan te sluiten. Hopelijk gaat 
it lukken. Dan kunnen we weer beschikken over een grotere groep fitte spelers.     

ngetwijfeld hebben jullie als sportliefhebbers de beelden gezien van het WK van afgelopen 
rse sporters hadden tapestroken van diverse kleuren op hun lichaam. Deze 

e beleeft een grote opmars in de sportwereld. Een van oorsprong Japanse uitvinding 
e tijd in zwang in de Aziatische sportwereld. Via voetballer Alfred Nijhuis heeft ook 

leren maken. De elastische tape zorgt voor de beweeglijkheid 
ed en tilt de huid als het ware op. Door dit “optillen” van de huid wordt 

erhuids verminderd. Hierdoor kan herstel van bloed en lymfe circulatie optreden en 
n zijn verbetering van de 

en ondersteuning van de gewrichts-functie. De traditionele witte sporttape werkt 
 want deze rekt helemaal niet en is daarom zeer geschikt om gewrichten zoals de 

nkels te stabiliseren. 
k heb vorig jaar deze kinesiotape cursus gevolgd als aanvulling van het gewone sportmasseurs 
erk. 

nmiddels lopen heel wat sporters rond met deze tape en zijn de ervaringen erg positief. We 
erken nauw samen met de fysiotherapeuten van Mednet en ondersteunen elkaar hierin.  

ullie verzorger 
nton Schellekens, Sportmasseur NGS 

e fysiotherapeut  doet de verdere diagnose en behandeling en ik zorg voor de massage en 
 nu toe zijn beenspieren en schoudergewrichten. Maar de 

epassingen zijn legio. Wat erg positief is, is dat sporters verantwoord door kunnen 
en met deze tape. De meest gebruikte kleuren zijn blauw, zwart en rood, maar de 

igenlijk niet relevant. De werking is bij alle kleuren gelijk. Bij een combinatiegebruik zijn 
eerdere kleuren wel handig om de onderdelen uit elkaar te houden. Maar het oog wil ook wat ! 



 

        Club van 100 
 

 
 
 
 
Ook dit jaar organiseert de Club van 100 weer de traditionele 

 

            KIENAVOND 
 
Deze kienavond wordt georganiseerd voor  ALLE  dames van Avanti : 
de damesleden, moeders, echtgenotes en vriendinnen van leden, bestuursleden,  
leden van de Club van 100, supporters, enzovoort. 
Kortom, voor alle dames die op enigerlei wijze iets te maken hebben met Avanti. 
 
Ook dit jaar zal deze kienavond weer gehouden worden tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
en wel op 
 

    Donderdag 27 december 2012 

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

 
STEUN AVANTI DOOR MEE TE DOEN MET DE 

VRIENDENLOTERIJ ! 
 

 
Op 22 oktober zullen maar liefst 5 personen van Avanti proberen zoveel 
mogelijk mensen binnen Avanti te bellen om U namens Avanti lid te 
maken van de vriendenloterij.  
 
Als wij er in slagen om op deze dag Avanti van alle bellers de meeste 
steun te vinden, levert dat onze club een enorme bonus op ! 
 
Dus………… zorg dat u thuis bent en zeg ook uw steun toe aan Avanti 
terwijl u tevens kans maakt op geweldige prijzen. Wilt u zeker zijn dat u 
gebeld wordt, mail uw naam en tel nr. door naar 
Attent_boskant@supportenco.org  en wij bellen u zeker op deze avond ! 
 
Bent u al lid van de Vriendenloterij, maar speelt u niet mee voor Avanti, 
laat het dan ons even weten. Voor niets speelt u dan namens ons mee !! 
 
Heeft u interesse om op deze avond, 22 oktober, ook mee te helpen, laat 
het ons dan z.s.m. weten.  
Uiteraard hoeft u geen lid te zijn van Avanti, ook buren, vrienden, 
kennissen  zijn welkom om namens Avanti mee te doen aan deze 
geweldig mooie loterij ! 
 
Opgeven of voor info, bel even met Jan Hellings 06 13258514 !! 
 
 
Alvast bedankt namens de stichting tot steun  sv Avanti 31. 
 
  
 

mailto:Attent_boskant@supportenco.org


 

DE SCHEIDS 
 
 
De hevig blunderende keeper wordt zijn escapade al snel vergeven als hij de 
eerstvolgende onhoudbare bal weet te stoppen. “Dat hoort er nu eenmaal bij”.  
In deze voetbaljungle is er één soort die hier buiten wordt gesteld. De scheids. 
De scheidsrechter steelt en rooft. Want hoe vaak lezen we niet, na een blunder 
van deze man c.q. vrouw, dat hij/zij een team “bestolen” zou hebben, dan wel hen 
van de overwinning zou hebben “beroofd”. Aangezien je nooit per ongeluk steelt, 
doet de man c.q. vrouw het dus blijkbaar met opzet. En als je iets met opzet doet, 
dan ben je gezien en mag je worden uitgemaakt voor alles wat mooi, maar vooral 
ook lelijk is. 
 
De realiteit is anders. Als geen ander weten we dat de scheidsrechter, figuurlijk en 
soms bijna letterlijk, ziek kan zijn van een foute beslissing. Dat hij/zij in een fractie 
van een seconde moet beslissen. Dat hij/zij zich er helemaal suf voor traint omdat 
ie in het veld meer loopt dan welke speler dan ook. Dat hij/zij een sportman is die 
als een prof voor z’n sport leeft. En dat hij/zij ondanks dit alles ook wel eens de 
fout in gaat. Gewoon omdat hij/zij maar één paar ogen heeft, die ‘m ook wel eens 
in de steek laten. Doordat er af en toe een speler voor z’n neus loopt, net op het 
moment dat het er om gaat, of doordat hij/zij net even pech heeft met een 
voordeelregel. 
 
En zolang we nog niet vervangen zijn door ijzeren Rinus of één van z’n collega’s, 
zullen we die misrekeningen blijven maken.  
Dat komt omdat we ook mensen zijn. Maar van onze scheidsrechters wordt het 
om een of andere reden niet gepikt en ik heb geen idee waarom niet.  
Wat ik wel weet is dat niemand het met opzet doet. Dat is onze basis, onze 
onafhankelijkheid, onze eerlijkheid.  
Noem ons incompetent, of onbekwaam, maar km niet meer aan met het feit dat de 
scheids een ploeg bestolen of van de punten beroofd zou hebben. Want zoiets 
doe je niet opzettelijk.  
 
Maar er gloort hoop. De soort is aan het uitsterven. Er zijn steeds minder 
scheidsen. En de laatst overgeblevenen zijn al aardig op leeftijd. Het ligt niet aan 
de aanwas; dankzij de KNVB worden jaarlijks nieuwe scheidsen uitgezet in de 
jungle. Helaas worden vele jonkies keer op keer verjaagd en zie je ze niet meer 
terug.  
Nog even en de nieuwkomers zullen meteen vanaf de cursus worden ingezet in 
het betaald voetbal. Is dat geen mooi vooruitzicht? 
 
Auteur: Jan Wegereef 
 
Hans van Maris 
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