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VAN DE VOORZITTER 
 
Op vrijdag 18 oktober j.l. liet Avanti zien wat voor een hechte 
vereniging Avanti toch wel is. 
Tijdens een echte ouderwetse Avanti avond in onze kantine met 
vele leden, jong en oud aanwezig, werden vele personen in het 
zonnetje gezet. 
In het middelpunt die avond stonden Piet Brus en Henk Broks die 
bedankt werden voor hun vele werk voor Avanti door het bestuur, 
jeugdcommissie, leden en genodigden. Henk Broks kreeg een 

onderscheiding van de NKS uitgereikt door de heer Nijsen. 
Deze avond waren er ook vele 25- en 50-jarige jubilarissen, die 
respectievelijk de zilveren en gouden speld ontvingen. 
Tevens werden vele jeugd- en seniorenkaderleden gehuldigd omdat 
men 10 jaar of langer actief was binnen onze vereniging. Deze 
leiders ontvingen de Zilveren Speld van Verdienste. 
Ik wil namens heel Avanti Henk en Piet, alle jubilarissen en de 
onderscheiden kaderleden nogmaals van harte feliciteren en 
bedanken voor hun betrokkenheid en het vele werk voor onze club. 
Verderop in dit clubblad een verslag van deze avond. 

 
Inmiddels is de competitie alweer voor een kwart op weg, en helaas 
is ons eerste elftal moeizaam aan de competitie begonnen. We 
gingen met een goed gevoel de competitie in, maar helaas zitten 
we in de bekende hoek waar de klappen vallen. Het spel stemt ons 
tevreden en dat de punten binnen gaan komen kan echt niet 
uitblijven. Met steun van de gehele vereniging kunnen we alleen 
maar sterker uit dit “dalletje“komen. 
Ook ons tweede elftal heeft het moeilijk, maar laat wel wekelijks 

zien dat men strijdvaardig is en dat er voldoende inzet is. 
 
Op donderdag 31 oktober zal er een sponsoravond plaatsvinden, 
waarbij we die avond te gast zijn bij onze “nieuwe” buurman 
Fitland. Vanaf deze plaats wil ik nu al Harold van Vijfeiken, regio-
manager van Fitland bedanken voor deze gastvrijheid. Hopelijk 
kunnen we deze avond vele sponsoren verwelkomen bij Fitland, 
waarna we de afsluiting hebben in de kantine van onze club. 
 
Tenslotte wil ik alle teams heel veel succes toewensen de komende 

wedstrijden, en laat het sportieve zegevieren. 
 
Jack Brus, Voorzitter 
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AVANTI ZET HENK BROKS EN PIET BRUS 

IN HET ZONNETJE!! 
 

Op vrijdag 18 oktober was het een drukte van belang in de kantine 
van Avanti. 
Deze dag vond er een Jubilarissenavond plaats. Een unieke 
gebeurtenis, daar Avanti de jubilarissen meestal huldigt tijdens de 
Algemene Ledenvergadering. 
Nu was deze groep zo groot dat men besloten had om dit tijdens 
een apart georganiseerde feestavond te laten plaatsvinden. 

Buiten de 25– en 50-jarige jubilarissen werden er ook twee speciale 
mensen in de schijnwerpers gezet en bedankt voor hun vele 
werkzaamheden voor Avanti. 
 
Allereerst was dit Henk Broks die zich al vele jaren verdienstelijk 
maakt voor onze club. 
Om 19.00 uur puilde de kantine uit met onze jeugdleden die samen 
met hun ouders in groten getale aanwezig waren. 
Henk van Liempd en Astrid van Heeswijk hadden mooie woorden 

voor Henk Broks en zijn vrouw Wil, waarna Henk Broks een staande 
ovatie kreeg van alle aanwezigen. 
Later op die avond kreeg Henk Broks nog een onderscheiding 
uitgereikt door de heer Wim Nijsen van de NKS. 
Daarna nam voorzitter Jack Brus het woord en roemde Henk ook 
voor zijn vele werk voor Avanti, en bedankte hem daarvoor. 
Van de jeugdleden samen met Avanti ontvingen Henk en Wil Broks 
een cadeaubon voor een weekendje weg. 
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Even later werden Henk van den Broek, Bertie Havinga, Rens 
Verhagen, Ruud Cromsigt, Harold van Houtum, Jan van Boxtel, 
Maikel van der Eerden, Annie Verhoeven, Marcel Welte, en Astrid 
van Heeswijk naar voren geroepen. 
De groep van maar liefst tien personen ontvingen van Jack Brus de 
Zilveren Speld, een pen met inscriptie en de felicitaties n.a.v. hun 
25-jarige jubileum. 

 
Hierna werden de 50-jarige jubilarissen een voor een naar voren 
gehaald met hun partners en toegesproken door voorzitter Jack 
Brus. 

Herinneringen werden opgehaald en leuke anekdotes kwamen te 
voorschijn. 
Ge van der Heijden, Henk Cillissen, Cor van de Berg, Adrie van 
Liempd, Wim van de Boogaard, Henk van de Ekart en Martien 
Kastelijn ontvingen de Gouden Speld, pen met inscriptie en de 
felicitaties uit handen van voorzitter Jack Brus. 
Voor de partners waren er bloemen. 
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Hij had er even met zijn complete familie op moeten wachten die 
avond, maar onder een ovationeel applaus werd Piet Brus samen 
met zijn Ria naar voren geroepen. 

Piet was 65 jaar lid van Avanti, maar 65 jaar alleen maar lid zijn is 
geen reden voor een huldiging. Maar als je van die 65 jaar vele 
maar dan ook vele jaren actief bent geweest, is dit duidelijk wel 
een hele goeie reden om in het zonnetje gezet te worden. 
Voorzitter Jack Brus ging samen met Piet terug in de tijd en daarin 
werd wel duidelijk hoeveel Piet voor Avanti heeft betekend in die 65 
jaar. 
Piet ontving de hoogste onderscheiding die bij Avanti denkbaar is. 
Piet ontving uit handen van voorzitter Jack Brus de Gouden Speld 
met een diamantje en een pen met inscriptie en voor Ria waren er 

bloemen. 
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Piet nam daarna zelf het woord en wist nog enkele leuke anekdotes 

en verhalen uit het verleden te vertellen en kreeg menige lachers 
op zijn hand. 
De voorzitter van de supportersvereniging Gerard van Houtum nam 
daarna de microfoon over en bedankte en feliciteerde Piet Brus en 
Henk Broks en overhandigde beiden een cadeaubon en de 
traditionele supportersverenigings Avanti sjaal. 
 
Alsof we nog niet genoeg mensen die avond in de schijnwerpers 
gezet hadden, werden de kaderleden die 10 jaar of langer actief 
zijn binnen onze vereniging onderscheiden met de Zilveren Speld 

van Verdienste. 
Roy van de Steen, Henri van Doornik, Ron van Heeswijk, Stefan 
Brouwers, Marcel Welte, Roel Schoones, Jan van Boxtel, Noud 
Verhoeven, René Lammers, Ton Zandbergen, Dirk van de Sangen, 
Henny de Jong, Danielle Eradus, Huub Groenendaal en Bertie 
Havinga ontvingen van Jeugdvoorzitster Astrid van Heeswijk en 
voorzitter Jack Brus deze onderscheiding. 
 
 

 
 
 
Hierna werd de avond onder het genot van een drankje en een 
hapje voortgezet, en kunnen we toch wel spreken van een 
ouderwetse Avanti feestavond. 
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NOTULEN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING  

DD 18 SEPTEMBER 2013 
 
1 Opening en vaststelling agenda 

De 82e algemene ledenvergadering wordt om 19.30 uur geopend 
door de voorzitter met een speciaal woord van welkom aan de 
aanwezige ereleden. De voorzitter merkt verder op dat alle 
geledingen van de vereniging goed vertegenwoordigd zijn, met 

de aanwezigheid van bestuursleden van de SuppVer, de JeugdCie, 
de TC, de zeskampCie en de OPA-ploeg. De voorzitter hoopt op 
een vruchtbare vergadering. 
Het afgelopen jaar zijn 4 leden van Avanti’31 overleden. Dit zijn 
ons erelid Gerrie Kastelijn en de leden Toos Persoons, Wim van 
Herpen en Bert vd Westen. De voorzitter vraagt de aanwezigen te 
gaan staan en deze overledenen te gedenken met één minuut 
stilte.  
 

2 ingekomen stukken 

 Er is een mail binnengekomen van Jan v Houtum over het 
beleidsplan. Ook van Vincent de Vroomen zijn vragen over het 
beleidsplan gekomen. De voorzitter stelt voor dit te behandelen 
bij agendapunt 11, waar het beleidsplan uitgebreid aan de orde 
zal komen. 

 
3 Notulen van de Algemene Ledenvergadering dd  

5 september 2012 
 De notulen waren geplaatst in de Avantikrant van september 

2012. Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen, 
waarmee de notulen zijn vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

 
4 Jaarverslag secretaris over seizoen 2012/2013 
 Het jaarverslag is te lezen geweest via de website en heeft het 

afgelopen weekend ter inzage gelegen in de bestuurskamer. 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of opmerkingen. 

 
5 Jaarverslag jeugdafdeling over seizoen 2012/2013 
 Ook voor dit jaarverslag geldt dat het te lezen is geweest via de 

website en ter inzage heeft gelegen in de bestuurskamer. Ook op 
dit verslag zijn geen opmerkingen of vragen. Dank aan Daniëlle 
Eradus voor het opstellen van dit verslag. 
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6 Jaarverslag penningmeester 2012/2013 
 Ton Zandbergen geeft een toelichting op de inkomsten en 

uitgaven van het afgelopen jaar ook in relatie met de begroting. 
Naar voren komt dat het afgelopen jaar de inkomsten en 
uitgaven goed met elkaar in balans waren. Per saldo is er € 515 
meer uitgegeven dan ontvangen. Kleine tegenvallers aan de 
inkomstenkant zijn te melden bij de kantine-afdracht en de 
sponsoring: de contributie-inkomsten vielen mee, deels door een 
kleine groei van het ledenbestand en deels door een strak beleid 
m.b.t. contributie-achterstanden. Meevallers aan de uitgavenkant 

zijn te melden bij de verzekeringen, tegenvallers zitten hier met 
name in de opvang van de verplichtingen van de inmiddels 
opgeheven Stichting “Vrienden van Avanti”.  

 
 Naar aanleiding van de toelichting van de cijfers zijn er vragen 

van Henk v Liempd en Jan v Houtum over het verband tussen de 
lagere kantine-afdracht en de gedane investering in de keuken. 
Will de Laat en Ton Zandbergen antwoorden daarop dat die 
investering is gedaan vanuit het onderhoudsfonds. Dat is ook te 

zien op de balans waar deze post nu € 11.000,-- is verlaagd. De 
bedoeling is dat over twee jaar met een jaarlijkse aanvulling van 
ca € 6.000,-- weer het streefniveau van ruim € 20.000,-- is 
bereikt. De lange winterstop heeft voor de kantine een flink 
negatief effect gehad. Ter illustratie: het 1e elftal heeft het 
afgelopen seizoen tussen eind november en half maart niet thuis 
gespeeld. Daar staat tegenover dat de meimaand met de vele 
activiteiten op het sportpark heel goed is verlopen. 

 
7 Verslag kasCie 
 De kascommissie, bestaande uit Mari Verhagen, Johan 

Schellekens en Noud Bouwmans heeft de administratie 
gecontroleerd en goedgekeurd. De voorzitter leest het verslag 
van de kas-commissie voor. In dat verslag verklaart de kas-
commissie dat: 
- de jaarrekening de juiste weergave is van de inkomsten en 

uitgaven over het verenigingsjaar 01-07-2012 tot 30-06-
2013 

- de balans per 30-06-2013 een getrouw beeld geeft van het 

eigen vermogen. 
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De kascommissie stelt de Algemene 

Ledenvergadering voor het Bestuur decharge 
te verlenen voor het financiële beleid en het 
financiële verslag van de penningmeester 
goed te keuren. Hierbij geeft de kascommissie 
wel het advies, om volgende jaren de 
administratie van de kantine niet alleen op 
totaalniveau te presenteren, maar meer 
gedetailleerd. 
 
 

8 Verlening decharge aan bestuur 
Overeenkomstig het verslag van de Kas-
commissie verleent de vergadering decharge 
aan het Bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid. 
 

 
 

9 Begroting seizoen 2013/2014 

 Ton Zandbergen geeft een toelichting op de voorgestelde 
begroting voor het nieuwe boekjaar. Aan de inkomstenkant wordt 
voorzichtigheidshalve uitgegaan van nog iets verder teruglopende 
sponsorinkomsten. De contributie-inkomsten worden € 3.500,-- 
hoger ingeschat dan het afgelopen jaar. Dit moet gerealiseerd 
worden door enerzijds een nog iets aantrekkend ledenbestand, en 
door een kleine verhoging van de contributie met (afhankelijk van 
de categorie) € 2,50 - € 5,-- op jaarbasis. De consumptieprijzen 
worden in januari mogelijk aangepast, afhankelijk van de 
verhoging van de accijnzen.    

 Aan de uitgavenkant moet worden gerekend met € 3.500,-- 
hogere huurtarieven voor het Sportpark. Dit zal gecompenseerd 
moeten worden door lagere vrijwilligersvergoedingen, door lagere 
kosten voor de hypotheek door een oversluiting van de lening 
vanaf de Rabobank naar een lening bij de Stichting tot steun voor 
Avanti’31 en door over de hele linie zuinig te zijn en dus kritisch 
te zijn op ‘onnodige’ uitgaven.  

 
 Naar aanleiding hiervan is er een vraag van Piet van 

Vorstenbosch of we de mogelijke revenuen voor Avanti’31 van 
een sponsorovereenkomst met de C1000 in de begroting hebben 
opgenomen. Het antwoord hierop is dat we dat niet hebben 



 10 

gedaan. Dit is omdat we, en hetzelfde geldt voor de 

overeenkomst met Fitland, nog niet kunnen inschatten in welke 
mate deze overeenkomsten voordelen voor de verenigingskas 
gaan hebben. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen voor het 
komende seizoen voorzichtig te begroten. Inkomsten uit deze 
sponsorovereenkomsten zijn natuurlijk voor Avanti’31 heel erg 
welkom, maar voor komend seizoen worden ze nog als ‘meevaller’ 
ingeboekt. We kunnen dan in de toekomst zien of hier structurele 
inkomsten aan gekoppeld kunnen worden. 

 De vergadering kan vervolgens instemmen met de voorgestelde 
begroting en de bijbehorende aanpassing van de contributie-

bedragen per 1 januari 2014. 
 
10 Benoeming kasCie seizoen 2013/2014 
 Er is tijdens de vergadering enige onduidelijkheid over de vraag 

of Noud Bouwmans zijn termijn van 3 jaar heeft volgemaakt en 
zou behoren af te treden. (NB, nader onderzoek in de oude 
notulen van de afgelopen jaren heeft geleerd dat Noud nog een 
jaar in de kasCie had mogen blijven). Besloten wordt dat Johan 
Schellekens en Mari Verhagen lid van de kasCie blijven en dat 

Noud Bouwmans aftreedt. Zijn plaats wordt ingenomen door Gijs 
vd Boogaard.  

 
11 Toelichting op beleidsplan sv Avanti'31 
 Wil Welvaarts geeft namens de commissie die belast was met de 

tot standkoming van het beleidsplan een toelichting op de stand 
van zaken. Het beleidsplan is met ondersteuning door de NKS 
opgesteld. Veel input is gekomen uit de Heidag die vorig jaar 
september was georganiseerd. Eén van de getoonde sheets laat 
het organigram zien van onze vereniging. Het Bestuur zal na deze 
ledenvergadering de interne taakverdeling hierop aanpassen. Het 
organigram is als bijlage bij deze notulen opgenomen. 

 
 Zoals bij de ingekomen stukken al was aangekondigd zijn er 

vragen/opmerkingen binnengekomen van Jan v Houtum en 
Vincent de Vroomen. Het is de bedoeling met de indieners van 
deze vragen/opmerkingen om de tafel te gaan zitten om te 
bezien in hoeverre hun opmerkingen aanleiding zijn tot een 
nadere invulling in het beleidsplan. Ook andere leden die 

opmerkingen/aanvullingen hebben wordt gevraagd met die 
punten te komen.  
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 Gerard van Houtum vraagt, naar aanleiding van het getoonde 

organigram, naar de plaats van de supportersvereniging en de 
Club van 100. Wil Welvaarts geeft aan dat we daar nog nader 
naar zullen kijken.  

 Henk van Liempd vraagt of het nu de bedoeling is om schriftelijk 
of mondeling te reageren. Dat mag beiden. 

 
12 mededelingen 
De voorzitter heeft nog een serie mededelingen. Kort samengevat: 

- Bij kampioenschap voor seniorenelftallen zijn er 250 bonnen 
beschikbaar. De jeugd krijgt een cadeau. 

- Ook komend seizoen is er weer een elftal van de week, dit 
geldt voor de senioren en de A-junioren. Net als het afgelopen 
jaar zijn steeds een paar elftallen tegelijk elftal van de week.  

- Op 18 oktober wordt een speciale jubilarissenavond 
georganiseerd. Dit mede omdat er dit jaar zoveel jubilarissen 
zijn, dat er op de Jaarvergadering onvoldoende gelegenheid is 
om iedereen de juiste aandacht te geven. We gaan van  
18 oktober een leuke avond maken, waarop ook de Jeugd-
afdeling een aantal mensen in het zonnetje wil zetten. 

- Vanaf 27 oktober is er weer tot de Kerst op vrijdagavond 
rikken en jokeren in de kantine. 

- Verder wederom het verzoek aan iedereen om zowel vrolijke 
als trieste gebeurtenissen bij het Bestuur te melden. Zo wordt 
het voor het Bestuur ook mogelijk om te reageren. 

- De eerste zondag van het nieuwe jaar is er weer de nieuw-
jaarsreceptie. Dan komt weer de verkiezing van de vrijwilliger 
van het jaar. Wie wordt de opvolger van Jo Toelen en Noud 
Bouwmans? 

- Er wordt momenteel hard gewerkt aan een overkapping bij het 
wedstrijdsecretariaat. Dank aan de vrijwilligers die dit gaan 
realiseren. 

- Op 31 oktober is er een sponsoravond, waar alle sponsors 
voor worden uitgenodigd. We gaan dit organiseren in samen-
werking met Fitland, met ook gebruik van hun locatie voor de 
ontvangst van de sponsors. Via de website volgt verdere 
informatie. 

- Tot slot als laatste mededeling: er komt deze week een 
verplaatsbare unit te staan bij de entree, tegen de 

kleedkamers. Deze unit hebben we gekregen van de 
Gemeente Etten-Leur. Dit zal de nieuwe ruimte worden voor 
onze terreinmeester. 
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13 Bestuursverkiezing 
 Er zijn drie bestuursleden volgens het rooster aftredend. Dat zijn 

Jack Brus, Will de Laat en Ben vd Mosselaer. Allen stellen zich 
opnieuw verkiesbaar, Jack als voorzitter en Will en Ben als 
bestuurslid. Huub Groenendaal en Daniëlle Eradus vormen het 
stembureau.  

 Er zijn in totaal 41 geldige stemmen uitgebracht, zodanig dat alle 
drie de kandidaten met algemene stemmen (dus 41 stemmen) 
zijn herkozen.  

 

 Jack Brus roept vervolgens Ben vd Mosselaer naar voren. Met 
deze herverkiezing gaat Ben het 11e jaar in als bestuurslid, wat 
inhoudt dat Ben bij 
deze de zilveren speld 
van verdienste voor 
het 10 jaar vervullen 
van een 
bestuursfunctie krijgt 
opgespeld.  

 
 
 
 

 
14 Rondvraag 
 Er zijn vragen van Gerrie vd Broek, Henk Broks, Gerard van 

Houtum en Jo Toelen. 
 
 Gerrie vd Broek vraagt om een voorziening om ervoor te zorgen 

dat niet alle gestalde fietsen in één keer omvallen als er één fiets 
valt.  

 Hier is al aan gedacht, het Bestuur kijkt hoe we dit gaan 
uitwerken. 

 
 Henk Broks vraagt naar de koffie in het wedstrijdsecretariaat. 

Volgens hem is er veel discussie over de kwaliteit/de smaak van 
de koffie. Will de Laat antwoordt dat er momenteel meer koffie 
wordt gedronken in het wedstrijdsecretariaat dan in de kantine. 

Het Bestuur zegt toe er nader naar te gaan kijken.  
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 Jo Toelen mist voor de Mini’s een doel. Hij vraagt of dit opgelost 

kan worden. Het Bestuur zegt toe dat dit z.s.m. wordt opgelost, 
immers zonder doelen wordt het moeilijk voetballen, ook voor de 
Mini’s. 

  
 Gerard van Houtum meldt namens de Club van 100 dat Vrouwen 

1 wordt gemist in het overzicht van de teams v.d. week. Ook 
ontbreekt op de site de info dat de Club van 100 de kosten voor 
de elftallen v.d. week bekostigt. 

 John van Boxmeer antwoordt dat de Vrouwen pas na de winter-
stop worden ingedeeld, omdat dan pas duidelijk is wanneer zij 

(gelijk met Avanti’31 1) thuis spelen. De vermelding op de 
website zal worden aangepast. 

 Vervolgens dankt Gerard namens de Supportersvereniging het 
Bestuur voor de goede samenwerking het afgelopen seizoen. Hij 
gaat ervan uit dat ook het komende seizoen de samenwerking 
weer goed zal zijn. Verder feliciteert hij Jack Brus met zijn 
herverkiezing als voorzitter en Will de Laat en Ben vd Mosselaer 
met hun herverkiezing als bestuurslid. Voor Ben ook de 
felicitaties met zijn jubileum. 

 
15 sluiting 
Jack bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen 
uit voor een drankje.  
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JAARVERSLAG SV AVANTI’31  

OVER HET SEIZOEN 2012/2013 
 
Voorwoord: 
Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen dat heeft gelopen van  
1 juli 2012 t/m 30 juni 2013.  
Het is geenszins de bedoeling om in dit jaarverslag in detail in te gaan 
op alles van het afgelopen jaar is gebeurd. Wel wil het Bestuur met 
dit verslag een globaal beeld geven van wat er zoal binnen de 

vereniging is gebeurd en wat dat voor de vereniging betekent. Ook 
kijken we hier en daar voorzichtig naar de toekomst.  
Aan dit verslag is als aparte bijlage het jaarverslag van de jeugd-
afdeling toegevoegd. Voor het schrijven van dat verslag danken wij de 
secretaris van de jeugdafdeling, Daniëlle Eradus.  
Voor het hele verslag geldt, dat daar waar gesproken wordt over dit 
jaar, wordt bedoeld het seizoen 2012/2013. 
 
Wij hebben het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van ons 

erelid Gerrie Kastelijn en onze leden Toos Persoons, Wim van Herpen 
en Bert vd Westen. Allen hadden een lange historie binnen onze 
vereniging.  
Verder zijn er ook dit jaar weer meerdere mensen gestorven, die 
dierbaar waren voor diverse personen binnen onze vereniging. 
 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
 
 
Sportieve hoogtepunten en dieptepunten 

Het afgelopen seizoen was er bij de seniorenafdeling geen en bij de 
Jeugdafdeling(slechts) één kampioenselftal te begroeten, namelijk de 
A2. De felicitaties gaan uit naar spelers en trainers/leiders van dit 
elftal. De sportieve successen binnen de vereniging waren dit seizoen 
overigens toch vooral bij de A-jeugd zichtbaar. De A1 wist, door eerst 
het winnen van een periodetitel en vervolgens via het winnen van een 
behoorlijk lange reeks wedstrijden, met als apotheose de winst in de 
finale in Uden tegen Estria, te promoveren naar de Hoofdklasse. Een 
geweldig resultaat. Voor de verdere ontwikkelingen binnen de 
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Jeugdafdeling wordt verwezen naar het Jaarverslag van de jeugd-
afdeling dat aan dit verslag is toegevoegd. 
 
Avanti’31 1 heeft het afgelopen seizoen voor het tweede opeen- 
volgende jaar in de 3e Klasse Zuid 2 gespeeld. Ons eerste elftal heeft 
het hele seizoen in de bovenste helft van de competitie meegedraaid. 
Ondanks een sterk slot bleef een nacompetitieplaats echter buiten 
bereik. Avanti’31 2 had opnieuw een lastig seizoen, maar kon toch het 
behoud van de plaats in de Reserve 2e klasse bewerkstelligen.  
Ons 3e elftal had een beslissingswedstrijd nodig om in de reserve 3e 
Klasse te blijven.  
 
Ook het afgelopen seizoen hebben we gezien dat het door een teveel 
aan blessures en schorsingen soms moeilijk was om de elftallen elke 
zondag weer compleet te krijgen. Met steun van andere elftallen en 
door af en toe een wedstrijd naar een andere dag te verplaatsen is 
het toch weer gelukt alle wedstrijden te spelen. Dank daarbij aan de 
spelers van de A1 en A2 die regelmatig bereid bleken om, naast de 
wedstrijd op zaterdag voor hun eigen team, op zondag de senioren te 
helpen.  
Ons Damesteam, door de KNVB inmiddels omgedoopt tot Vrouwen 1, 
kwam uiteindelijk te kort om mee te strijden om de titel in de 4e 
Klasse. Dat betekent dat ook volgend jaar in de 4e Klasse wordt 
gespeeld, met in het najaar een halve competitie gevolgd door een 
hele competitie ofwel voor promotie ofwel voor degradatie. 
 
Het Bestuur 
Het Hoofdbestuur heeft het afgelopen seizoen tien keer vergaderd. 
Daarnaast is het Dagelijks Bestuur, soms aangevuld met één of meer 
andere bestuursleden, enkele malen per maand samen geweest.  
Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar september is Jan Hellings 
als nieuw lid van het Bestuur gekozen, als opvolger van Bert van de 
Moosdijk. John Kools, die vorig jaar al door Fons Heestermans was 
opgevolgd als penningmeester, is in september 2012 als bestuurslid 
afgetreden. Binnen het Bestuur is een nieuwe functie gecreëerd: 
Personeel en Vrijwilligers. Deze functie wordt vervuld door Ben van de 
Mosselaer.  
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Vanaf september 2012 was de samenstelling van het bestuur als 
volgt: 
Jos Smits    : Ere-voorzitter 
Jack Brus    : Voorzitter 
Fons Heestermans   : Penningmeester 
Ton Zandbergen   : Secretaris en PR 
Ben vd Mosselaer   : Vice-voorzitter, Personeel en Vrijwilligers 
Will de Laat  : Kantine, Accommodatie, wedstrijd- 

   materialen en kledingsponsoring,  
   2e penningmeester     

John van Boxmeer   : Wedstrijdsecretaris, ActiviteitenCie en TC 
Wil Welvaarts    : Zeskamp, Externe Communicatie/PR,  
       Beleidsplan, Website 
Astrid van Heeswijk  : Jeugdzaken  
Jan Hellings   : Commerciële zaken/Sponsoring 
 
Van de huidige bestuursleden zijn er vijf vanaf 2009 als bestuurslid 
aangetreden, Jan Hellings is weliswaar in 2012 aangetreden, maar hij 
is al in een eerdere periode bestuurslid geweest. Drie bestuursleden 
(Will de laat, Ben vd Mosselaer en Ton Zandbergen) zijn komend jaar 
tien jaar of langer binnen het bestuur actief.  
 
Nadat vorig jaar een nieuw boekhoudsysteem was ingevoerd, waar-
door beter zicht is ontstaan op de loop van de financiële stromen 
binnen de vereniging, is ook het afgelopen boekjaar verder gegaan op 
de weg naar een heldere financiële verslaglegging. Voor het Bestuur 
blijft ook het komende seizoen het waarborgen van een gezonde 
financiële basis voor de vereniging een speerpunt van beleid. 
“Zuinigheid met vlijt..”, blijft daarbij een belangrijk motto.  
 
Het steeds verder verbeteren van de communicatie binnen de 
vereniging is en blijft verder een belangrijk aandachtspunt. Sinds juli 
2012 heeft Avanti’31 een geheel vernieuwde website. Door de 
websiteCie is veel tijd in gestoken in de ontwikkeling van de website, 
maar wordt er ook veel tijd besteed aan het actueel houden van de 
website. De website is het communicatiemiddel om onze leden te 
informeren over nieuws, wedstrijdprogramma’s, uitslagen, standen en 
eventuele wedstrijdwijzigingen. Naar de mening van het Bestuur zou 



 

 18 

de website nog meer gebruikt kunnen worden door de leden om 
informatie (zoals wedstrijdverslagen en foto’s en aankondigingen van 
teamactiviteiten) te delen met andere Avanti-leden.  
Met ingang van het seizoen 2013/2014 zal de papieren Avantikrant, 
bij veel van onze leden sinds jaar en dag een vertrouwde 
verschijning, vervangen worden door een digitale Avanti-krant. 
Hierover elders in dit verslag meer.  
 
Technisch Beleid 
Het afgelopen seizoen was het eerste seizoen voor onze ‘TC-nieuwe 
stijl’. De opzet van deze TC is dat er binnen Avanti’31 een over-
koepelende TC functioneert waarbinnen de secties Prestatief, 
Recreatief, Vrouwen/Meisjes en Jeugd elk hun eigen plaats hebben. 
Samen moeten zij vorm geven aan het technische beleid binnen de 
vereniging, zonder dat de eigen verantwoordelijk voor de eigen sectie 
wegvalt. Dat dit direct allemaal gladjes verloopt hadden we als 
Bestuur niet verwacht. Het is immers voor iedereen wennen en ook 
hier geldt, dat via wederzijds begrip en via het volgen van de weg van 
de geleidelijkheid die stappen gemaakt moeten gaan worden waar we 
allemaal in de toekomst de vruchten van gaan plukken. Het Bestuur 
heeft er alle vertrouwen in dat op deze manier het technisch beleid 
binnen de vereniging een duidelijker plek krijgt en dat er in de 
toekomst voor het 1e en 2e elftal een kwalitatief voldoende aanwas 
vanuit de jeugd blijft, om op het door ons gewenste niveau te kunnen 
blijven voetballen. Daarnaast zal de TC ervoor moeten zorg dragen 
dat die leden die niet in een prestatief elftal uitkomen voldoende 
uitdaging en plezier in het voetballen bij Avanti’31 vinden en blijven 
vinden.  
 
Commissies 
Avanti’31 kent vele commissies, alle bemand door vele vrijwilligers. 
Commissies die al jarenlang hun eigen specifieke taak uitvoeren en 
het daarmee mogelijk maken dat de vereniging in zijn totaliteit goed 
functioneert. Hierbij kunnen we denken aan de Jeugdcommissie, het 
LERC (nu de activiteitenCie), de redactie van het clubblad, de mensen 
die de website bijhouden en verder ontwikkelen, de club van 100, het 
AJAC, de zeskampcommissie etc. Graag willen we vanaf deze plaats 
alle mensen, die hun waarschijnlijk ook schaarse vrije tijd aan onze 
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vereniging hebben willen besteden, hartelijk danken. Zonder al deze 
commissies zouden veel dingen in de vereniging niet gebeuren. Wel 
blijft het voor ons een zorg te constateren dat het steeds meer, 
steeds weer dezelfde mensen zijn, die op verschillende fronten het 
werk doen. Graag zouden wij zien dat er meer verschillende 
schouders onder de vele taken worden gezet. Wij zouden dan ook een 
dringend beroep op al onze leden willen doen, om te zien of er niet 
een beetje tijd over is dat aan de vereniging besteed kan worden. 
Allemaal een klein beetje inspanning is uiteindelijk minder belastend 
dan dat een paar mensen heel veel moeten doen. Voor onze 
vereniging is dit alles onmisbaar. We zouden er niet aan moeten 
denken dat we extern kosten moeten gaan maken voor werkzaam-
heden die vrijwilligers nu doen. De financiële huishouding van de 
vereniging zou dat niet kunnen dragen. 
Zoals hiervoor al is aangeven wil het Bestuur middels het creëren van 
een nieuwe bestuursfunctie “Personeel en Vrijwilligers” het vrij-
willigersbeleid beter structureren en ook zorgen voor meer coördinatie 
bij de uitvoering van taken van vrijwilligers. 
 
 
Supportersvereniging 
Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen met een bijzonder actieve 
supportersvereniging. Vele activiteiten rond de wedstrijden van ons  
1e elftal, de pupil van de week, het programmaboekje, de ‘man of the 
match’, maar ook de bijdrages aan kampioenschappen van lagere 
elftallen en de jeugd en het instellen van het periodekampioenschap 
voor de senioren/A-junioren zijn voorbeelden van activiteiten waar 
daadwerkelijk de hele vereniging van profiteert. De supporters-
vereniging kan dit mede realiseren door de medewerking die zij 
verleent aan de TeleBingo, sinds enkele seizoenen in samenwerking 
met WEC, Schijndel en de LOS. De extra financiële ruimte die hier-
door is ontstaan wordt, en dat is een goede ontwikkeling, op een 
dusdanige manier ingezet, dat de hele vereniging daar de vruchten 
van plukt. 
De samenwerking met de supportersvereniging wordt door het 
Bestuur als zeer positief ervaren, we hopen dan ook dat we de 
komende jaren een even prettige samenwerking kunnen hebben als 
de afgelopen jaren. 
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Stichting Vrienden van sv Avanti’31 
De ‘Vrienden van sv Avanti’31’ zijn er vele jaren lang in geslaagd hun 
toezeggingen en afspraken naar de vereniging toe waar te maken. 
Het afgelopen jaar is dat, mede als gevolg van de moeilijke tijd 
waarin ook de Schijndelse economie zich bevindt, niet gelukt. Gevolg 
hiervan is geweest dat Avanti’31 financieel heeft moeten bijspringen. 
Omdat wij dat voor de komende jaren niet weer willen doen, is 
besloten de Stichting “Vrienden van Avanti’31” op te heffen.  
 
 
Stichting tot steun aan sv Avanti’31 
Deze stichting, jaren geleden opgericht om (o.a. via de Lotto) 
middelen te verkrijgen om daarmee de vereniging te ondersteunen, 
komt enkele malen per jaar bijeen. Het afgelopen jaar is na overleg 
tussen het Dagelijks Bestuur en de penningmeester van de Stichting 
besloten een bestaande lening van Avanti’31 bij de Rabobank om te 
zetten in een lening van de Stichting aan Avanti’31. Dit levert de 
Stichting een klein rentevoordeel op, maar Avanti’31 een lening met 
een veel lagere rente. Een duidelijk voorbeeld van een win-win-
situatie voor beide partijen. 
Ad vd Meerakker heeft, na lange tijd deel te hebben uitgemaakt van 
het Bestuur van de Stichting, om leeftijdsredenen besloten uit het 
Bestuur terug te treden. In de komende maanden zal een nieuw 
bestuurslid worden voorgedragen. Voor zijn vele werk voor de 
Stichting zijn wij Ad veel dank verschuldigd. 
 
Hoofdsponsors 
Een woord van dank in de richting van onze beide hoofdsponsors van 
afgelopen seizoen is vanzelfsprekend op zijn plaats. Op de eerste 
plaats gaat onze dank uit naar Bouwbedrijf van Kasteren, een hoofd-
sponsor die al vele jaren onze vereniging steunt; een sponsor ook 
met een grote betrokkenheid bij de club; een sponsor die er niet om 
vraagt om op de voorgrond te staan; maar wel degelijk een sponsor 
die voor ons van heel groot belang is en die door ons ook in hoge 
mate wordt gewaardeerd. Ook de komende twee seizoenen zal 
Bouwbedrijf van Kasteren onze hoofdsponsor zijn.  
Als opvolger van kapsalon Koppig hebben wij in het begin van het 
seizoen het Schijndelse bedrijf “De Kaaskoning” als subsponsor van 
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onze selectie kunnen verwelkomen. Wij zijn er trots op dat opnieuw 
een Schijndels bedrijf bereid is gevonden onze vereniging te onder-
steunen. De Kaaskoning zal ook de komende twee jaar onze sponsor 
zijn.  
De samenwerking met onze kledingsponsor Camping Sport De Wit 
verloopt naar wens. Het afgelopen seizoen zijn ons 1e en 2e elftal in 
compleet nieuwe tenues gestoken. Ook enkele andere elftallen zijn, al 
dan niet met financiële ondersteuning van teamsponsors, verblijd met 
nieuwe wedstrijd- dan wel trainingskleding. We mogen gerust vast-
stellen dat de Avanti-elftallen er zowel bij de jeugd als bij de senioren 
goed en verzorgd bij lopen, wat zowel een goede uitstraling is voor 
onze vereniging als een goede reclame voor onze sponsors.  
 
Vrouwen/meisjesvoetbal 
Helaas hebben wij het afgelopen seizoen maar met één Vrouwenelftal 
aan de competitie kunnen deelnemen. Dat elftal heeft overigens in de 
4e Klasse Vrouwenvoetbal het hele seizoen goede uitzichten op 
promotie naar de 3e Klasse gehad, maar uiteindelijk bleek de 
concurrentie toch over een langere adem te beschikken. In meerdere 
wedstrijden hebben enkele speelsters van onze jeugdafdeling het 
Vrouwenelftal geholpen om zondags de wedstrijden te kunnen spelen. 
Hiervoor dank aan de betreffende speelsters.  
Het afgelopen seizoen is de aanzet gegeven om het Vrouwen- en 
Meisjesvoetbal (weer) die plek binnen de vereniging te geven die het 
verdient. Meisjesvoetbal is al enkele jaren de snelst groeiende sport in 
Nederland en het is dan ook een goede zaak dat Avanti’31 hier alle 
aandacht aan geeft.  
Het is de bedoeling dat het komende seizoen, met behulp van een 
aantal gerichte promotieactiviteiten, het aantal meisjesleden verder 
wordt vergroot. Dan kunnen we ook weer, net als enkele seizoenen 
geleden, met één of meer meisjesteams in competitieverband gaan 
voetballen. Dat is ook voor de toekomstige doorstroming naar ons 
Vrouwenelftal van belang. Overigens zal het altijd zo blijven dat wij 
de keuze voor het spelen in een gemengd team of voor het spelen in 
een meisjesteam, bij de speelsters zelf willen laten liggen. Voor 
meisjes met bovengemiddelde kwaliteiten kan het spelen in een 
gemengd team heel belangrijk zijn voor hun sportieve ontwikkeling. 
Bij onze jeugdafdeling spelen al heel veel meisjes, waaronder zelfs 
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een aantal zeer getalenteerde, door de KNVB voor districtsteams 
geselecteerde speelsters. Eén van onze speelsters, de keepster van 
onze C1 Rowanne Vroomans, heeft het afgelopen voorjaar zelfs 
enkele wedstrijden gespeeld in het Nederlands elftal onder 15 jaar. 
Voor haar, maar ook voor onze vereniging, een prestatie om terecht 
trots op te zijn.  
Overigens is het u mogelijk opgevallen dat we spreken over Vrouwen-
voetbal en niet meer over Damesvoetbal. In navolging van de KNVB is 
ook Avanti’31 ertoe overgegaan Dames 1 te hernoemen naar 
Vrouwen 1.  
 
Onderhoud terrein en gebouwen 
Het zal niemand verbazen dat wij hier noteren dat het onderhoud van 
ons sportterrein en onze gebouwen bijzonder belangrijk is. Naast de 
inzet van de mensen van de Gemeente wordt er onnoemelijk veel 
werk verzet door vele, vele vrijwilligers om zo het aanzien van het 
sportpark op een goed niveau te houden. Inmiddels is een eerste stap 
gezet naar een grotere rol van de vereniging voor het op orde houden 
van het sportpark. Onder het motto: De Gemeente faciliteert en de 
verenigingen voeren uit zullen in de toekomst mogelijk meer taken 
van de Gemeente naar de vereniging worden geschoven. De 
Gemeente bespaart zo op de kosten, en de vereniging krijgt een deel 
van die besparing om de uitvoering daarmee zelf ter hand te nemen.  
 
Als we spreken over onderhoud van het sportpark kunnen we er niet 
onder uit om onze waardering uit te spreken in de richting van de 
OPA-Ploeg. Elke dinsdagochtend zorgen zij ervoor dat ons sportpark 
er schoon en opgeruimd uitziet en dat allerhande klussen worden 
opgepakt. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het vele werk dat deze 
mensen week in week uit verrichten, onze vereniging veel kosten 
bespaart. We hopen dan ook dat we nog heel lang een beroep op 
onze OPA-ploeg zullen mogen doen en we zien dan ook met genoegen 
dat het aantal deelnemers aan de OPA-ploeg nog steeds toeneemt.  
Ook spreken we veel waardering uit voor degenen die elke week 
opnieuw klaar staan om kleedkamers, douches, toiletten, de kantine, 
het wedstrijdsecretariaat en de bestuurskamer schoon te houden. 
Veel werk en meestal op momenten dat het door niemand wordt 
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gezien. We hopen maar dat onze leden dit vele werk op waarde weten 
te schatten. 
Gerrie Russens heeft ook het afgelopen seizoen, naast zijn werk aan 
het groen op en rond ons sportpark, weer wekelijks gezorgd voor het 
plaatsen van de voor de voetbalsport zo onontbeerlijke witte lijnen op 
de velden.  
 
Een apart woord van dank aan onze terreinmeesters, Guus vd Schuijt, 
Dirk vd Sangen en tijdens de trainingen van de F-pupillen en Mini’s Jo 
Toelen. Dat de zaken tijdens trainingsavonden en wedstrijden goed 
verlopen komt mede omdat zij tijdens trainingen en wedstrijden, 
maar vooral ook buiten die trainingen en wedstrijden om, zoveel werk 
verzetten. We vertrouwen erop dat al onze spelers en de begeleiders 
hun werk op waarde weten te schatten, zonder hen zou voetballen en 
trainen een lastige zaak worden.  
 
 
Leiders, Grensrechters/assistent-scheidsrechters, 
Verzorger(s) en Begeleiders 
Het vinden van voldoende goede mensen voor deze functies is elk 
jaar weer een grote zorg, zowel bij de jeugdafdeling als bij de 
senioren. Het doet dan ook veel deugd te constateren dat het ook het 
afgelopen seizoen weer is gelukt om voor deze belangrijke functies 
voldoende mensen te vinden. Goed ook voor de vereniging is het, dat 
binnen de jeugdafdeling zoveel jonge Avanti-leden, deels zelf nog 
uitkomend voor jeugdelftallen, klaar staan om te assisteren bij de 
training en begeleiding van de jongere jeugd. Avanti’31 investeert 
dan ook graag in de opleiding van de jeugdtrainers vanuit de 
wetenschap dat we daar in de toekomst weer van kunnen profiteren. 
Het afgelopen seizoen hebben weer 8 trainers na het volgen van een 
KNVB-cursus hun trainersdiploma behaald. Het kan niet anders dan 
dat dit de komende jaren binnen de jeugdafdeling zijn vruchten gaat 
afwerpen. Naast deze trainersopleiding heeft Henk Broks met succes 
de cursus Technisch Jeugdcoördinator afgerond en zijn André Danklof 
en Roy vd Steen geslaagd voor de opleiding KNVB-scheidsrechter. 
 
Elke week opnieuw zijn vele mensen nodig om het überhaupt mogelijk 
te maken om wedstrijden te spelen, elke week opnieuw staan zij klaar 



 

 24 

voor onze leden die willen voetballen en dus voor Avanti’31. Het 
Bestuur was dan ook zeer tevreden met de grote opkomst bij de 4e 
editie van onze vrijwilligersdag nieuwe stijl. Ruim 160 aanwezigen 
genoten van een heel leuk middagprogramma en vervolgens van een 
gezellig samenzijn op het terras bij de kantine onder het genot van 
een hapje en een drankje. Verheugend om te zien hoe jong en oud 
samen een gezellige middag hebben doorgebracht. Dank aan degenen 
die deze dag hebben georganiseerd.  
Hoogtepunt van de vrijwilligersdag was de uitreiking van een 
Koninklijke onderscheiding door de Burgemeester aan Gerrie Russens. 
Gerrie verdient deze onderscheiding onder andere voor zijn inzet voor 
onze vereniging. 
Hopelijk zijn er nog meer mensen die binnen onze vereniging wat 
extra’s willen doen. Bent u één van hen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met het Bestuur of de JeugdCie. 
 
Scheidsrechters 
De scheidsrechters zijn misschien wel de meest omstreden, maar 
zeker de meest bediscussieerde personen binnen onze vereniging. 
Iedereen weet dat er zonder scheidsrechter geen enkele wedstrijd 
gespeeld kan worden. Iedereen weet ook hoe moeilijk het soms is om 
alles te zien en om in een onderdeel van een seconde een beslissing 
te nemen. Het is dan ook te meer vreemd te constateren dat spelers, 
maar helaas ook leiders, soms zelfs de assistent-scheidsrechters, en 
te vaak het publiek langs de lijn (ouders!), ongenuanceerd en meestal 
verbaal luid en ondersteund door allerlei non-verbale uitingen hun 
kritiek op de scheidsrechter van dienst naar voren brengen. Dat het 
hierbij voor ons geen verschil maakt of dat commentaar gericht is op 
onze eigen scheidsrechters, dan wel op scheidsrechters bij andere 
verenigingen, mag vanzelfsprekend zijn. Andere verenigingen hebben 
net zoveel moeite om elke week voldoende scheidsrechters te vinden. 
Natuurlijk weten we dat bij sport ook emotie hoort, maar het is ook 
een kunst om emotie onder controle te houden. Laten we ons vooral 
realiseren dat we het hier hebben over mensen die vrijwillig hun vrije 
tijd beschikbaar stellen om het anderen mogelijk te maken een 
wedstrijd te spelen. Om deze mensen dan zo emotioneel te 
benaderen is beneden alle peil, en in strijd met alle normen en 
waarden die wij bij Avanti’31 zo belangrijk vinden. Bedenk dat zonder 
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scheidsrechter geen wedstrijd wordt gespeeld en bedenk daarbij dat 
het aantal mensen dat bereid is wedstrijden te fluiten steeds kleiner 
wordt. Bedenk dan ook dat we steeds dichter bij de situatie komen 
dat leiders en spelers zelf verantwoordelijk worden voor het leiden 
van wedstrijden. Voor onze organisatie zou deze laatste situatie veel 
oplossen, denk alleen maar aan het wekelijks moeten benaderen van 
onze scheidsrechters met de vraag of ze ook het komend weekend 
weer één- en vaak tweemaal klaar willen staan. Laten we afspreken 
dat al die mensen die zo snel klaar staan met hun kritiek zich bij onze 
scheidsrechterscoördinatoren gaan aanmelden voor een scheids-
rechterscursus om vervolgens zelf wekelijks de fluit te gaan hanteren. 
Avanti’31 betaalt maar al te graag de kosten van de KNVB-opleiding. 
Ook intern wordt er meermalen per jaar aandacht besteed aan kennis 
en vaardigheden van scheidsrechters. De scheidsrechters komen 
daarvoor zo’n 3 keer per seizoen bijeen om informatie en ervaringen 
uit te wisselen. 
 
Avanti-krant en Avanti-drukwerk 
54 jaar lang is bij de Avanti-leden 10 keer per jaar de Avanti-krant in 
de brievenbus gevallen. Elke maand weer hebben 10-tallen mensen: 
redactie, drukkers, inleggers en bezorgers, er voor gezorgd dat er een 
nieuw nummer kon verschijnen en bij onze leden kon worden 
bezorgd. Al deze mensen hartelijk dank. De Avanti-krant zal, zo hoopt 
het Bestuur, nog vele, vele jaren blijven verschijnen. Echter, mede 
onder druk van de digitalisering van de maatschappij, waar wij als 
voetbalvereniging ook niet onderuit kunnen, is het besluit genomen 
om met ingang van september 2013 te stoppen met het verspreiden 
van een papieren Avanti-krant. Maandelijks zal voortaan, via de 
website, een prachtig en in full colour uitgevoerd clubblad 
verschijnen. Het is even wennen, maar het Bestuur denkt dat we hier 
toch een goed besluit mee hebben genomen. Overigens blijven we 
voorlopig, voor die leden die niet in staat zijn via de computer het 
clubblad te lezen, een beperkt aantal papieren exemplaren 
verspreiden. De overstap naar een digitale uitgave bespaart de 
vereniging jaarlijks een aanzienlijk bedrag. 
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Kantine 
Voor elke voetbalvereniging, en dus ook voor Avanti’31, is de kantine 
bijzonder belangrijk. Dat belang zit niet alleen in de financiën, maar 
ook in het kunnen bieden van een plek waar mensen gezelligheid en 
sociaal contact kunnen vinden. Het is een plek waar nog eens 
nagepraat kan worden over de wedstrijden die gespeeld zijn en waar 
vooruit gekeken wordt naar de wedstrijden die nog gaan komen.  Een 
plek ook waar vrienden samenkomen en waar de vereniging leeft. 
De kantinecommissie heeft, samen met de activiteitenCie, enkele 
malen een themaweekend georganiseerd. Deze activiteiten zijn weer 
zeer succesvol geweest en hebben er zeker toe bijgedragen dat de 
aanloop naar de kantine weer wat is toegenomen. Ook komend 
seizoen wordt dit dan ook voortgezet. Dat was erg belangrijk, vooral 
omdat de lange winterstop ook voor een lange stille periode in de 
kantine heeft gezorgd. Een compliment dan ook voor de vele 
medewerkers in de kantine dat het toch gelukt is om over het hele 
seizoen gezien de bijdrage van de kantine aan het financiële resultaat 
van Avanti’31 op peil te houden.  
  
Samenwerking met Gemeente en JSSS 
Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we in de wintermaanden 
door sneeuwval een tijd ook het kunstgrasveld niet kunnen gebruiken. 
Ook nu weer zorgde de sneeuwval voor een discussie binnen de 
vereniging over de wenselijkheid om direct na sneeuwval het veld 
sneeuwvrij te maken. Echter, voor het sneeuwvrij maken van het 
kunstgrasveld is de inzet van professionele apparatuur via een 
professioneel bedrijf nodig. Daarvoor is naast veel geld, ook de 
instemming van de Gemeente vereist, Immers een verkeerde 
behandeling kan tot hoge vervolgkosten leiden. Dat gevoegd bij de 
wetenschap dat het nu eenmaal altijd onzeker blijft hoe vaak het gaat 
sneeuwen en hoelang de sneeuw blijft liggen, maakt het onwaar-
schijnlijk dat Avanti’31 de kosten voor het sneeuwvrij maken van het 
kunstgrasveld kan dragen. Wel is afgesproken om samen met de 
Gemeente en de andere voetbalverenigingen de mogelijkheden te 
blijven bekijken.  
 
De samenwerking met de Gemeente is overigens, zoals al vele jaren, 
goed. Wensen blijven er altijd.. In juni is de bouw van Fitland 
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afgerond. Het nieuw aangelegde parkeerterrein is eindelijk in gebruik 
genomen, waarmee alle contouren van het oude ‘Hoge Veld’ zijn 
verdwenen. Eindelijk is er nu ook voor onze fietsende leden (vooral 
jeugd) een veiliger fietsroute aangelegd. Het autoverkeer in de 
Avantilaan is voortaan verboden en parkeren aldaar is ook niet meer 
aan de orde. Het sportpark en de hele omgeving heeft met de aanleg 
van Fitland, het parkeerterrein en het nieuwe kruispunt bij de 
Structuurweg een grote kwaliteitsimpuls gekregen. Er zullen altijd 
wensen blijven, zo blijven we alert op een mogelijkheid iets te doen 
aan de bestrating rondom de kleedkamers en is zeker op zondag-
ochtend het aantal kleedkamers eigenlijk te krap, maar over het 
geheel gezien hebben we geen klagen over de samenwerking met de 
mensen van de Gemeente.  
Verder zullen we ons moeten realiseren dat in deze tijd van 
economische problemen, het ook bij de Gemeente zo zal zijn dat elke 
Euro drie keer wordt omgedraaid, voor hij wordt uitgegeven. Ook dit 
noopt ons tot grote zuinigheid, waar de voor de hand liggende 
opmerking bij past, dat we met z’n allen moeten proberen zuinig met 
de accommodatie en de materialen om te gaan.  
Tot slot de oproep aan iedereen: we hebben een fraai sportpark, laten 
we proberen dat zo te houden. 
 
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering plaats met alle sport-
verengingen en de JSSS (Jeugd en Sport Stichting Schijndel). Bij deze 
vergaderingen komen alle mogelijke onderwerpen aan de orde die 
voor de Schijndelse sportverenigingen ook in hun relatie met de 
Gemeente van belang zijn. Formeel is de JSSS ook de instantie waar 
de Schijndelse sportverenigingen hun accommodaties van huren. 
Door de inkoop van sportartikelen en energie via de administratie van 
de JSSS te laten lopen, heeft Avanti’31 ook het afgelopen seizoen een 
substantieel BTW-voordeel kunnen inboeken. 
 
 
Evenementen en acties 
Opnieuw hebben we de dorpszeskamp onder goede weersomstandig-
heden kunnen realiseren. Voor de inmiddels 26e maal hebben wij, 
dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers, de zeskamp op 
1e Pinksterdag weer succesvol zien verlopen, met voor de tweede 
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keer ook een zeer succesvolle Jeugdzeskamp. Met veel enthousiasme 
heeft de jeugd van 6 tot 16 jaar strijd geleverd, waarbij vooral de 
diverse waterspellen voor veel hilariteit hebben gezorgd. Ook de 
optredens van de jeugd tijdens de playback-avond waren zeer 
geslaagd.  
 
Een woord van waardering voor de ZeskampCie en de Jeugdzeskamp-
Cie is zeker op zijn plaats. Wel is het jammer te moeten constateren 
dat het aantal van circa 24 deelnemende ploegen, wat tot enkele 
jaren terug heel vanzelfsprekend was, niet meer realistisch is. Van de 
zeskampCie hebben onlangs na een langdurig lidmaatschap, Rien 
Rijkers en Harrie Verhagen na 26 respectievelijk 20 jaar zeskamp 
afscheid genomen. Een woord van waardering voor hun inzet is zeker 
op zijn plaats.  
 
Ook de Dukes Trophy was het afgelopen seizoen weer een groot 
succes, dat ondanks het dit jaar matige weer. Ook hier geldt dat 
alleen dankzij de inzet van vele vrijwilligers Avanti’31 dit toernooi 
jaarlijks kan organiseren. Dank aan iedereen die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen.  
 
Enkele malen per jaren verzorgen wij, tegen een aantrekkelijke 
vergoeding, de verspreiding van de bewonerskrant van Huis & Erf. 
Door de financiële beperkingen bij Huis & Erf was vorig jaar de 
hoeveelheid werk wat minder dan wat we gewend waren, maar 
gelukkig is dat dit jaar weer op het gebruikelijke niveau gekomen.  
 
 
AVANTI’31 : Plannen en Wensen voor de toekomst 
Het spreekt voor zich dat we voor de toekomst nog steeds wensen 
hebben en dat we daarvoor plannen blijven maken. We spraken al 
over de bestrating op het sportpark en de behoefte aan extra 
kleedruimte. 
Na de opknapbeurt van de vergaderruimte boven is in de winter-
periode de keuken volledig vernieuwd. Ook daar kunnen we er weer 
jaren tegen. Inmiddels zijn plannen gemaakt voor het overkappen 
van de ruimte naast het wedstrijdsecretariaat. Dat zal op korte 
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termijn dankzij de inzet van vrijwilligers binnen de vereniging worden 
afgewerkt. 
 
‘Normen en Waarden’ 
‘Normen en Waarden’, een begrip waar iedereen al jaren de mond van 
vol heeft, maar ook een begrip waar in de praktijk nog wel eens iets 
aan ontbreekt. In december 2012 kreeg de voetbalsport een flinke 
slag te verwerken toen een grensrechter in Almere als gevolg van 
agressie van spelers en begeleiders van de tegenstander kwam te 
overlijden. Voor veel verenigingen en voor de KNVB was dit, opnieuw, 
een aanleiding om agressie en excessief gedrag op en rond de velden 
nader onder de loep te nemen. Het komende seizoen gaat de voetbal-
sport te maken krijgen met nieuwe regels, zoals de tijdstraf in de B-
categorie en een verscherpt beleid van de KNVB ten aanzien van wat 
men samenvat als excessief gedrag.  
 
Belangrijk is volgens het Bestuur vooral respect. Iedereen wil 
immers graag met respect behandeld worden, maar dat begint er mee 
dat we zelf respect moeten tonen voor anderen. Respect voor andere 
Avanti-leden, voor tegenstanders, voor scheidsrechters, voor 
supporters van andere verenigingen. Natuurlijk hoeven we het niet 
overal mee eens te zijn, maar de wijze waarop we ons ongenoegen 
uiten is wel essentieel. In plaats van schelden of beledigen kunnen we 
ook met elkaar in gesprek gaan, proberen begrip op te brengen voor 
meningen van anderen en begrip te krijgen voor het simpele feit dat 
er soms beslissingen genomen moeten worden die niet voor iedereen 
prettig kunnen zijn. We moeten daar samen de verantwoordelijkheid 
voor nemen, het Bestuur staat in elk geval altijd open voor gesprek. 
Normaal gesproken is er op de donderdagavond altijd wel iemand van 
het Bestuur aanwezig om vragen aan te stellen, om suggesties naar 
voren te brengen of gewoon om eens van gedachten te wisselen. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we een gezellige en sociale 
vereniging zijn en blijven. Een vereniging waar de leden samen 
vreugde, maar ook verdrietige momenten die nu eenmaal steeds weer 
voorkomen, kunnen en willen delen.  
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Ter afsluiting 
We hebben in dit verslag zo min mogelijk namen genoemd, al was het 
maar om zo het probleem te vermijden dat er iemand vergeten wordt. 
Daarom, in algemene zin, een woord van dank aan al degenen, jong 
en oud, die hebben bijgedragen aan het functioneren van onze 
vereniging. Dank verder aan onze sponsors, ook voor hen geldt: groot 
of klein, elke bijdrage is voor ons van groot belang.  
Hiermee zijn we gekomen aan het einde van dit jaarverslag, een 
verslag over een seizoen dat al met al voor Avanti een goed jaar is 
geweest. Laten we ons voornemen om komend jaar op de ingeslagen 
weg voort te gaan. 
Het Bestuur van Avanti’31 wenst iedereen een sportief en succesvol, 
maar vooral een gezond seizoen 2013-2014 toe. 
Mochten we in dit jaarverslag iets of iemand vergeten zijn te 
benoemen, dan al bij voorbaat onze excuses daarvoor.  
 
 
Ton Zandbergen     Schijndel, september 2013 
Secretaris sv Avanti’31 
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JAARVERSLAG JEUGDAFDELING  

S.V. AVANTI’31 SEIZOEN 2012-2013 
 
 
Wist je dat: 
 
 In dit jaarverslag in grote lijnen het wel en wee van de jeugd-

afdeling wordt besproken zonder daarbij in detail te treden. 
 We allereerst alle vrijwilligers van het afgelopen seizoen willen 

bedanken voor hun geweldige inzet!!!! 
 De jeugdcommissie dit seizoen bestond uit de volgende 

personen: 
o Astrid van Heeswijk: voorzitter 
o Danielle Eradus: jeugdsecretaris 
o Huub Groenendaal: wedstrijdsecretaris 
o Jan van Boxtel: wedstrijdsecretaris  
o Bert van Engelen: lid JC (tevens voorzitter AJAC) 
o Henk van Liempd: lid JC  

o Roy van Helvoirt: lid JC 
 De jeugdcommissie op technisch vlak ondersteund werd door 

Sjef Weber, Henk Broks, Hans van Es en Jo Toelen.  
 Zij ervoor zorgen dat periodiek in goed overleg met de trainers 

de voetbaltechnische ontwikkelingen van onze jeugd wordt 
besproken, trainingen worden geëvalueerd en diverse 
voetbaltechnische ontwikkelingen worden besproken. 

 Wij Sjef, Henk, Hans en Jo hartelijk danken voor het vele werk 
het afgelopen seizoen! 

 Anton Schellekens ook dit seizoen onze jeugd deskundig en 

attent heeft verzorgd en zodoende menig speler/speelster 
“speelklaar” heeft gemaakt voor de wedstrijden. Wij Anton 
hiervoor hartelijk danken! 

 We nog steeds volop acties, evenementen en jeugdkampen 
organiseren. Het AJAC (Avanti’s Jeugd Activiteiten Commissie) 
hiervoor verantwoordelijk is; het AJAC bestond uit de volgende 
personen: 

o Bert van Engelen 
o Francé van de Mosselaer 
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o Mark van der Heijden 
o Henny de Jong 
o Mariëlle van de Meerendonk 
o Nicole Langenhuijsen 
o Pascal van de Boogaard 

 Een woord van dank voor het AJAC namens de jeugdcommissie 
is dan ook zeker op zijn plaats! 

 We seizoen 2012/2013 zijn gestart met 21 teams, verdeeld over 
2 A-, 3 B-, 3 C-, 3 D-, 4 E-, 5 F-teams en 1 F-mini teams. In de 
voorjaarsreeks werd nog F6 en Mini 2 toegevoegd. 

 De jeugd van Avanti weer een belangrijke financiële bijdrage 
heeft geleverd door de jaarlijkse kleurplatenactie en de 
kalenderverkoop! 

 We dit seizoen wederom het traditionele jeugdkaderkamp 
hebben georganiseerd, de animo hiervoor nog steeds groot is! 
Het ook dit jaar weer een erg actief en gezellig weekend was wat 
de onderlinge banden heeft verstevigd. 

 A2 onze enige kampioen is bij de jeugdafdeling (en geheel 
Avanti)? Zij onverwachts kampioen werden omdat de directe 
concurrent punten liet liggen bij onze zustervereniging WEC? Wij 
begeleiding & spelers van A2 van harte feliciteren met het 
behaalde kampioenschap! 

 A1 na een hele spannende nacompetitie is gepromoveerd naar 
de hoofdklasse? We met heel veel Avanti supporters aanwezig 
waren op het sportpark van Udi’19 voor de wedstrijd tegen 
Estria. Het al snel duidelijk werd dat Avanti de meeste kansen 
had! We begeleiding & spelers van harte feliciteren met deze 
promotie! 

 Wij erg trots zijn op deze kampioen en promovendi en alle 
sponsoren willen bedanken die de diverse kampioensfeestjes 
mogelijk hebben gemaakt! 

 We nog meer kampioenskandidaten hadden, maar deze het 
helaas net niet hebben gehaald… 

 We B1 hier toch even willen vermelden, zij hebben het hele 
seizoen bovenaan gestaan en werden op de laatste speeldag 
alsnog ingehaald door de naaste concurrent. Zij uiteindelijk in de 
2e ronde van de nacompetitie alsnog uitgeschakeld werden. Een 
compliment voor begeleiding & spelers is zeker op zijn plaats! 
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 Ook dit jaar meerdere toernooien hebben georganiseerd? 
o Op zaterdag 11 mei een E- en F-toernooi met in totaal 54 

teams; wederom een geslaagd toernooi en een ijsje voor 
iedere deelnemer (met dank aan de kantine).  

o Op zaterdag 25 mei een C-junioren toernooi hebben 
georganiseerd met 12 teams. Dit zeker voor een 3e editie 
zeer geslaagd was en zeker voor herhaling vatbaar is… 

o Helaas kon het D-pupillen toernooi op 25 mei géén 
doorgang vinden door een laag aantal inschrijvingen en 
afmeldingen op het laatste moment! Hopelijk kunnen we 
volgend jaar ook voor onze D-pupillen weer een thuis-
toernooi organiseren! 

o Tijdens bovengenoemde toernooien niet alleen werd 
gestreden om de 1e plaats maar zeker ook sportiviteit in 
een hoog vaandel stond. Het sportiefste team ging naar 
huis met de Bas Voets Fairplay Cup. 

o Het eerste weekend van juni het internationale Duke’s 
Trophy toernooi is gehouden met deelnemers uit Nederland, 
Engeland, Schotland, België, Duitsland en Frankrijk. Dit 
toernooi wederom een groot succes was! 

 Diverse teams ook hebben deelgenomen aan toernooien bij 
verenigingen in (en uit) de buurt? Dit perfect is verlopen dit 
seizoen! 

 We traditiegetrouw het seizoen hebben afgesloten met diverse 
activiteiten… Bijna alle F-pupillen meegingen op het dagreisje 
naar Hemelrijk. De E- en D-pupillen op kamp zijn geweest. We 
hier met veel plezier op terugkijken.  

 De C-junioren als afsluiting van het seizoen zijn gaan mountain-
biken, dit een geslaagde activiteit was. 

 Het iedere week weer een uitdaging is om op zaterdag 
voldoende scheidsrechters te vinden? We gelukkig een uitgebreid 
scheidsrechterskorps hebben. Onze hartelijke dank hiervoor! 

 We tot slot iedereen willen bedanken die een bijdrage aan onze 
jeugdafdeling heeft geleverd, in welke vorm dan ook. Iedereen in 
dit jaarverslag noemen is helaas onmogelijk.  

 Toch is een speciaal woord van dank op zijn plaats aan onze 
terreinmeesters, schoonmaaksters, verzorg(st)ers en 
kantinepersoneel.  
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 Verder een woord van dank aan onze supportersvereniging en 
club van 100, ook dit seizoen hebben zij een belangrijke en 
wezenlijke bijdrage geleverd aan onze jeugdafdeling. 

 We natuurlijk ook alle leiders en trainers die aan het einde van 
het seizoen 2012-2013 zijn gestopt heel hartelijk willen 
bedanken voor jullie inzet!!  

 
 
Danielle Eradus  
Jeugdsecretaris s.v. Avanti’31 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Tweede ronde KNVB-beker 
 
Op zaterdag 19 oktober werd de tweede ronde van de KNVB-
beker gespeeld, de volgende teams wisten zich te plaatsen voor de 
volgende ronde: E4, E1,  C1, B1. (A1 op dit moment nog niet 
bekend).  

Alle teams van harte gefeliciteerd! 
 
 
Nieuwe sponsors 
 
We hebben weer een aantal nieuw sponsors binnen de jeugdafdeling: 

 Th. Wortelboer BV heeft Avanti E2 nieuwe trainingspakken 
geschonken. 

 Avanti B2 is door Flack Stukadoorswerken voorzien van 
inloopshirts en wedstrijdshirts 

De jeugdcommissie is deze sponsors zeer erkentelijk voor de gulle 
bijdrage!! 
 
 
Kleurplaten 
 
Dit jaar gaan alle F- pupillen weer de bekende sinterklaaskleurplaten 
kleuren & verkopen, informatie hierover volgt binnenkort…. 
 

 
Kalenderverkoop 
 
De afgelopen weken heeft Piet van Vorstenbosch volop foto’s gemaakt 
voor de kalender 2014. De verkoop vindt plaats op maandag 5 
november 2013. De leiding van de betreffende teams zullen hierover 
nog verder worden geïnformeerd. 
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Jeugdkaderweekend 
 
Komende week zal het jeugdkader een uitnodiging ontvangen voor 
het traditionele jeugdkaderweekend. Dit wordt gehouden van 3 t/m 5 
januari 2013, de minimum-leeftijd is 18 jaar. Wees er snel bij, vol = 
vol  
 
 
Kleding tijdens trainingen 
 

De “koude” maanden van het seizoen zijn weer aangebroken. Wij 
verzoeken dan ook iedereen om ervoor te zorgen dat je tijdens de 
trainingen een trainingsbroek en een trui of trainingjack draagt i.v.m. 
de kou, hierdoor is er veel minder kans op spierblessures e.d.  
Zorg er ook voor dat je na de trainingen en wedstrijden warm gekleed 
weer op de fiets naar huis gaat! 
 
 
Verlichting 

 
Het is weer donker tijdens de trainingsavonden…. 
Dus graag extra aandacht voor goede verlichting op de fiets! 
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Pupillen van de Week 
Avanti –Stormvogels 

 
Op 8 september mocht ik pupil v/d week zijn tijdens de wedstrijd 
Avantí ’31 – Stormvogels. Ik mocht met ons pap om half een in de 

bestuurskamer zijn. Daarna mocht ik naar boven voor de wedstrijd-
bespreking. Daar werd uitgelegd dat ze goed druk moesten zetten, en 
dat Stormvogels een hele snelle spits en goede verdedigers had. 
Daarna mocht ik naar het kleedlokaal, waar ik 
samen met de jongens ons tenue aantrok. Ik 
zat bij Anton die iedereen met olie insmeerde 
en sommigen moest intapen. Daarna gingen 
we naar het veld waar ik mee warm ging 
lopen, en alle oefeningen mee mocht doen. 

Toen ze op goal gingen schieten moest ik 
achter het doel staan, omdat ze wel heel erg 
hard schoten. 
Na de warming-up begon eindelijk de 
wedstrijd. Ik mocht samen met de 
scheidsrechter het veld op lopen. Daarna 
mocht ik tossen met een euromuntje, die ik 
daarna mocht houden van de scheidsrechter.  
Bij de aftrap mocht ik alleen op de keeper van Stormvogels aflopen 
met de bal, en ik scoorde. Toen we iedereen een handje hadden 

gegeven begon de wedstrijd. Ik heb alles vanuit de dug-out mogen 
bekijken, waar je alles kei goed ziet. Ik heb daar lekker zitten kletsen 
met Henk Toelen (die wilde weten of hij knapper is als Jo) en Ton van 
Uden. Helaas verloor Avanti met 0-1, maar ik vond het toch een leuke 
wedstrijd. 
Na het douchen gingen we naar de kantine, waar ons pap en mam 
ook drinken kregen. Ik kreeg een vaantje van Avanti, een oorkonde 
en een wedstrijdbal waar iedereen zijn handtekening op heeft gezet. 
Nadat ik friet had gegeten mocht ik met mijn bal over de tafel lopen, 
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waar ik best zenuwachtig voor was. Daarna hebben we nog even 
zitten kletsen en gingen we bijna als laatste naar huis. Ik vond het 
zo’n leuke dag dat ik ’s maandags alles mee naar school heb genomen 
om heel het verhaal tegen mijn klas te vertellen. 
AVANTI BEDANKT voor deze superdag, en alle spelers succes in de 
competitie. 
        Groetjes Ties Deelen F1    

Avanti – Venhorst 
 
Zondag 22 september mocht ik Pupil van de Week zijn.  
Om 12.45 uur moesten we in de bestuurskamer zijn en daar kreeg ik 
een mooi shirt waar Pupil van de Week op stond. Toen moest ik naar 
boven en mocht ik bij de teambespreking zijn en daar heb ik veel 
gehoord over de wedstrijd. Daarna gingen we omkleden en warm 
lopen en daarna gingen we naar het kleedhok. Toen gingen ze weer 
het veld op. Toen gingen ze een muntje gooien wie aan welke kant 
moest spelen Daarna mocht ik de bal bij de keeper in de goal 

schieten.  
De wedstrijd was leuk 
en ze hebben goed 
gevoetbald, alleen 
jammer dat ze met 4-2 
hebben verloren. Na de 
wedstrijd kreeg ik een 
bal en mocht ik in de 
kantine bij de 
voetballers over de 
tafel lopen en kreeg 
van alle spelers een 
handtekening op mijn 

bal. Ik kreeg ook nog friet en drinken en daarna nog een grote 
snoepzak een vaantje van Avanti en een certificaat waar Pupil van de 
Week op stond. Het was een hele leuke dag en ik heb heel veel 
gekregen.  
Iedereen bedankt voor deze super gave dag.                                                                                                       
        Groetjes, Nick van Doorn E5 
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VERJAARDAGEN IN NOVEMBER 
 
 

  01 november Gijs Schellekens 
     Dominique Ernst 
     Roland Pennings 
     Hans v.d. Broek 
  02 november Ghuilherme Tomosz 
  03 november Fiona v.d. Heijden 

  04 november Joerie van Roij 
     Rico Tuunter 
     Peter v.d. Broek 
  05 november Felix van Dinther 
     Sam Rijkers 
     Jasmijn v.d. Broek 
  07 november Gerard van Houtum 
     Jesper Goyaarts 
     Kevin Danklof 

  08 november Harold Russens 
  09 november Anton Schellekens 
     Ralf Meijs 
     André Danklof 
  11 november Bert van Engelen 
     Eefje van Son 
  13 november Roel van Heeswijk 
  14 november Sam Habraken 
     Noek v.d. Brand 
     Annie Vervoort 

  15 november Mark v.d. Ven 
  16 november Carli v.d. Ekart  
  17 november Nick van Doorn 
     Harrie van Doremalen 
     Robin van Engeland 
     Ton van Uden 
  18 november Frank Gevers 
     Sem v.d. Eerden 
     Dirk van Oirschot 
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  19 november Loek Polman 
  20 november Matthijs Smits 
  21 november Kay van Doorn 
     Jan van Houtum 
     Riek Tibosch 
  22 november Jesse Spierings 
     Martien Kastelijn 
     Nick Kerkhof 
     Luka Korsten 
  23 november Ruben van Hoek 
  24 november Niels Hellings 
     Pieter van Kaathoven 
  25 november Aron van Balveren 
  26 november Jos Bekkers 
     Mathijs Kromhout 
  27 november Marco van Uden 
     Stefan Kastelijn 
  28 november Frans v.d. Burgt 
     Sanne van Heeswijk-v.d. Wijst 
     Nikki Deelen 
     Thiago Pina Magalhaes Silva 
     Koen Verkuijlen 
  29 november Nol Merks 
     Rowan de Wit 
     Rian Manders 
  30 november Tom v.d. Oetelaar 
     Jo v.d. Meerendonk 
     Hans van Roij 
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Voor dit Sportret zijn we bij een man geweest die misschien niet bij 
iedereen bekend is. Hij heeft ¾ jaar bij de pupillen gevoetbald en 
hield het daarna voor gezien. Een echte Boschwegse, geboren in de 
Jan van Galenstraat. Al enkele jaren actief als vrijwilliger binnen 
onze club. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

   ERWIN SCHAKENRAAD 

  
Erwin is 45 jaar en gehuwd met zijn, zoals hij zelf aangaf, 
“lieftallige” Jolanda. Ze hebben twee kinderen, een tweeling. Mandy 
is 16 jaar en heeft, na 4 seizoenen te hebben gevoetbald, gekozen 
voor korfbal. Robin, die zoals u zult begrijpen, ook 16 jaar oud is, 
voetbalt in B1 van Avanti.  

De vader van Erwin, Tiny Schakenraad, heeft een paar jaar 
gevoetbald bij de senioren, waarvan drie jaar in de selectie. Bart 
Schakenraad, die bij velen wel bekend zal zijn, is een neef van 
Erwin. 
 
Erwin heeft niet lang gevoetbald. 
“Ik ben bij Pietje Brus (aon de gaas) begonnen. Ik verloor veel in 
die beginperiode en ben al heel snel weer gestopt met voetballen. 
Het was mijn ding niet.” 
 

Na de lagere school is Erwin naar de kok school gegaan in 
Eindhoven. 
“Ik heb die opleiding gehaald en ben bij Peer Wouters in de keuken 
gaan werken. Ik kwam er al snel achter dat ik toch wel veel moest 
werken als mijn vrienden in de kroeg zaten. Ik heb dat dan ook niet 
lang vol gehouden. Daarna ben ik het slagersvak in gegaan. Na 
mijn opleiding was ik winkel-slager.  
Ik moest daarna voor mijn nummer in dienst en werd gelegerd in 
Oirschot. Niet verkeerd. Ik had mooie diensten van 06.00-14.00 

uur en kon daarna altijd meteen naar huis. Ik ben mijn diensttijd 
goed doorgekomen op die manier. Na mijn diensttijd ben ik toch 
weer eventjes in de horeca terecht gekomen.” 



 

 42 
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Uiteindelijk is Erwin terecht gekomen waar zijn hart lag. 
“Ik ben bij slager Van Kessel in Eerde begonnen. Daar heb ik het 
ambachtelijke slagersvak geleerd. Ik heb daar 10 jaar gewerkt. We 
slachtten zelf de dieren en deden ook het uitbenen. Uiteindelijk had 
ik dit ook wel weer gezien. Ik wilde onder de mensen werken. Via  
Super de Boer en de C1000 ben ik sinds 6 jaar werkzaam bij de 
Plus, waar ik het nog steeds goed naar mijn zin heb.” 
 
Ondanks dat Erwin geen voetballer was, heeft hij toch een 
andere grote hobby. 

“Ik ben bij de scouting gegaan toen ik 10 was en heb daar heel wat 
jaren doorgebracht.  Ik ben nog leider geweest van Paul en Peter 
Ligtenberg en Nick van Kasteren. Toen ik als scoutinglid begon 
leerde ik Wieland Toelen (zoon van Jo Toelen) en Maikel 
Schellekens kennen. Beiden zijn later gaan voetballen bij Avanti.   
Ik zit momenteel in de plus scouts.  Dat zijn oud-leiding en ouders 
van leden. Eenmaal per maand komen we bij elkaar om een 
activiteit te doen”. 
 

Zoals het zo vaak gaat, worden mensen toch actief binnen 
Avanti en Erwin verging het niet anders. 
“Toen mijn kinderen gingen voetballen ging ik uiteraard kijken. Ik 
ben een tijdje leider/trainer geweest, hoewel dat wel lastig te 
combineren was, omdat ik altijd op zaterdag moest werken in de 
winkel. Ik heb altijd wel de ambitie gehad om bijvoorbeeld in de 
jeugdcommissie te gaan zitten. Om bovengenoemde reden is dat er 
nooit van gekomen“. 
 
Uiteindelijk is Erwin bij een vrijwilligersclub binnen onze 

vereniging terecht gekomen. 
“Een aantal jaren geleden was ik samen met Jolanda scheids-
rechter tijdens de dorpszeskamp. Noud Bouwmans heeft toen 
gevraagd of ik in de zeskampcommissie wilde komen. Ik zit nu twee 
jaar in deze commissie, samen met Noud Bouwmans, Johan 
Schellekens, Jan Hellings, Jan Kuijs, Pascal van den Boogaard, Wil 
de Laat en Eric Sleutjens.  Het is een leuke club enthousiaste 
mensen. Mijn taak was om samen met Rien Rijkers en Harry 
Verhagen het parcours op te bouwen. Harry en Rien hebben dit jaar 

afscheid genomen na jarenlange inzet.” 
Vorig jaar was het 25-jarig jubileum van de zeskamp.  
Is Erwin niet bang dat de animo terugloopt bij de 
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deelnemers? 
“Het aantal teams van de volwassenen loopt inderdaad terug.  
Maar op zaterdag hebben we sinds een aantal jaren ook de jeugd 
dorpszeskamp en we hopen dat daaruit weer nieuwe volwassen 
deelnemers komen, zodat de zeskamp kan blijven bestaan. Ook 
hebben we de presentatie van de joker afgeschaft, omdat dat voor 
veel deelnemers  toch een struikelblok was. Wel is het zo dat de 
jeugd erg gemakkelijk is met het aanmelden en het aanleveren van 
de cd voor de playback act. Ik merk dat ook bij de scouting. Je 
moet ze meer achter de vodden zitten. Dat was vroeger toch 

anders. Komend jaar ben ik medecoördinator voor de jeugdzes-
kamp op zaterdag. Een leuke taak, waar ik erg veel zin in heb.  
 
Hobby’s: 
Een hobby van Erwin is wijnproeven. Hij is wijnadviseur bij de Plus. 
Verder doet hij veel aan mountainbiken. 
 
Als laatste wilde Erwin nog wat info kwijt met betrekking tot 
de zeskamp.  

“Social media is een hot item in deze tijd, dus hier volgen de sites 
waar wij op te volgen zijn: 
 www.avanti-jeugdzeskamp.nl  
 Twitter@avantizeskamp 
 facebook: AvantiJeugd en Dorpszeskamp 
Op 7 en 8 juni 2014 wordt de zeskamp weer georganiseerd, dus zet 
deze datum alvast in uw agenda”. 
 
Hierop vroegen wij Jolanda naar de goede en slechte 
eigenschappen van Erwin. 

De goede zijn dat hij lief en zorgzaam is, altijd voor een ander klaar 
staat en sociaal is. 
Slechte eigenschappen heeft Erwin niet volgens Jolanda. 
 
Hierna stelden we Erwin de gebruikelijke  vragen: 
 
Waar erger je je aan:   Commentaar van mensen die 
       zelf nooit iets doen. 
Als je het voor het zeggen had  

in Nederland:     Ziektekosten lager maken 
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Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan:     De chemische aanval in 
       Syrië op de eigen burgers 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest:     Avanti-jeugdzeskamp.nl en 
       TV Schijndel 
 
Auto       Ford Focus 
 

Beste trainer     Guus Hiddink 
 
Stad       Londen 
 
Jeugdidool     Eric Gerets 
 
Moeilijkste beslissing ooit  Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Trouwen met Jolanda 

 
Onderschatte voetballer   Wijnaldum 
 
Overschatte voetballer   Pieters 
 
Hoogtepunt     Geboorte van onze tweeling 
 
Dieptepunt     Verlies dierbaren 
 
Politieke voorkeur    CDA 

 
Tijdschriften     Levensmiddelenkrant 
 
Televisie      Fox Sport 
 
Beste muziek     U2 en Dire Straits 
  
Beste film      Oorlogsfilms 
 

Beste boek     Kook- en wijnboeken 
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Eten       Alles, ben een echte  
       Bourgondiër 
 
Drank      Stevige wijn 
 
Acteur      Steven Segal 
 
Vakantie      Frankrijk 
 
Met wie zou je graag een avondje 

stappen:      Met oude vrienden 
 
Welke sporten naast voetbal  
vind je interessant en welke niet: Wielrennen is erg leuk, maar 
       met tennissen heb ik totaal 
       niets   
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de Eredivisie:  PSV en Bakkali 

 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus :     Bert van Marwijk 
 
 
Erwin, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en we hopen dat je 
nog lang, in welke vorm dan ook, als vrijwilliger actief zult blijven 
binnen onze club. 
     
 

 
     Noud Bouwmans  
 
     Frans van Rozendaal 
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LEDENMUTATIES 
 

 

 

 

 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 

BXVZ55R 
Marcel van 
Rosmalen Primulaplein 7 25-1-1978 

QBRJ74D Zev van Aarle Narcishof 4 22-6-2008 

 
 
 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

PZBJ11T Jesse van Malsen 23-3-2005 

LZXT66V Dries van Gogh 14-12-2000 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 
 
Naam         Hans Langenhuijsen 
 
Leeftijd        49 

 
Woonplaats       Schijndel 
 
In het dagelijks leven    KPN telecom monteur 
 
Elftal        A2  
 
Positie       Trainer / Coach 
 
Hoe lang voetbal je al?    NVT 
 
In het veld heb ik een hekel aan   Geen of Onvoldoende inzet /  
       commentaar op medespelers en  
       Scheidsrechters, 
 
Zou graag willen voetballen met  Graziano Pèle 
 
Waarom:       Beste spits van Nederland 
 

Waar zou meer aandacht aan  
besteed moeten worden bij  
Avanti’31       Communicatie + meer en 
       duidelijkere richtlijnen. 
 
Andere hobby’s?     Genieten van het leven. 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders  
zeggen?       Goed bezig lekker zo doorgaan  
       en niets van een ander aan- 
       trekken (want de beste stuurlui  
       staan aan wal) 
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Maak me wakker voor     Laat mij maar lekker liggen. 
 
Nooit meer       Sterke drank 
 
Met een miljoen ga ik    Nog meer genieten. 
 
Toekomstplannen      Gewoon zo doorgaan en hopen 
       dat we gezond blijven.. 
 

Hoe ver ga je komen met je team?  We gaan altijd voor het hoogst  
       mogelijke wat we uit het team  
       kunnen halen. 
 
Antwoord op de vraag van degene  
die jou de balpen heeft door- 
gegeven?       
(wat is het verschil tussen een 
bokser en een voetballer?)        

       Een bokser moet altijd alles 
       alleen doen en verschuilen  
       achter je teamgenoten is er niet  
       bij. 
 
Heb je een vraag aan degene die  
van jou de balpen krijgt ?   Waarom ben jij altijd zo druk. 
 
Aan wie speel jij de balpen door?  Mark van der Steen 
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF……” 
 
 
Dinsdag 24 september: 
Op deze avond werden slechts 3 wedstrijden gespeeld.  
Jos v. Heeswijk won zijn partij tegen Adrie v. Liempd met grote 
overmacht. In slechts 15 beurten wist Jos zijn 70 caramboles te 
maken. Een prima gemiddelde van 4.67 was het resultaat. Adrie 
kwam niet verder dan 22 caramboles.  

De volgende wedstrijd tussen Mari Pennings en Henk Kanters werd 
een grote overwinning voor Henk. Gebruikte Jos nog 15 beurten, 
Henk deed het nog beter en besliste de partij in slechts 13 beurten. 
Een prima resultaat voor Henk, die steeds beter gaat presteren. 
Mari moest lijdzaam toezien en kon niet verder komen dan 21 
caramboles.  
Ook de laatste partij was van een hoog gehalte. Ondanks een 
aarzelend begin wist Bert v.d. Greef zijn partij tegen Bert v Uden 
ook in slechts 15 beurten te 
beslechten. Al met al een prima 

biljartavond met uitstekende 
wedstrijden. 
 
 
Dinsdag 1 oktober: 
De eerste partij van de avond  
werd gespeeld door Bert v. 
Alebeek en Henk Kanters.  
Het werd voor beide personen een prima partij waarin tot het laatst 

niet duidelijk was wie er zou gaan winnen. Henk presteerde het 
echter weer om ook nu de wedstrijd in slechts 15 beurten uit te 
maken. Bert, die slechts 1 carambole te kort kwam, speelde met 
een gemiddelde van 3.07 een uitstekende partij maar moest de 
overwinning en de bonuspunten aan Henk Laten. De partij tussen 
Jos v Heeswijk en Cor Geerts werd gewonnen door Jos. Ook in deze 
partij kwam de verliezer slechts 1 carambole te kort om remise te 
spelen. Beide spelers gebruikte wel 26 beurten om hun caramboles 
te maken. Ook in de partij tussen Bert v Uden en Cor Mooy 
gebruikte beide spelers te veel beurten om van een goede wedstrijd 

te kunnen spreken. Het was uiteindelijk Bert die in de 24e beurt als 
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eerste zijn caramboles vol wist te maken. 
Cor bleef steken op 26 caramboles.  
In de inhaalpartij tussen Jos v Heeswijk en 
Henk Kanters was Henk de sterkste. Met een 
goede start wist hij Jos goed onder druk te 
zetten. Dat resulteerde in een mooie 
overwinning in slechts 16 beurten. Hiermee 
neemt Henk de koppositie van Jos over.  
 

Dinsdag 8 oktober: 

Op deze avond stond er een inhaalprogramma gepland. Er werden 
liefst 5 wedstrijden gespeeld. Het meest opvallende was dat in alle 
wedstrijden de bonus niet gepakt kon worden.  
De eerste partij tussen Leo v Boxel en Bert v.d. Greef werd in 27 
beurten gewonnen door Leo. Bert kwam tot 28 caramboles. Ook de 
wedstrijd tussen Bert v. Alebeek en Cor Mooy was met 28 beurten 
niet al te best. De partij werd gewonnen door Bert, terwijl Cor niet 
verder kwam dan 24 caramboles.  
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v. Liempd en Mari 

Pennings. Zonder grote series werd de wedstrijd gewonnen door 
Adrie. Het werd in 22 beurten 36 voor Adrie tegen 25 voor Mari.  
De tweede partij van Leo v. Boxel nu tegen Cor Geerts werd ook nu 
door Leo gewonnen. Met 34 caramboles in 21  beurten speelde Leo 
een goede wedstrijd. Ook Cor speelde goed, maar kon helaas in de 
nastoot zijn laatste carambole niet gemaakt krijgen. Maar met 41 
caramboles in 21 beurten kon ook hij terugkijken op een mooie 
wedstrijd.  
In de laatste partij van de avond kwamen Bert v.d Greef en Cor 
Mooy beiden voor de tweede keer aan tafel. Beide spelers verloren 

hun eerste wedstrijd. Nu was het Bert die zijn tweede partij 
winnend wist af te sluiten. Hij gebruikte voor zijn 30 caramboles 22 
beurten. Cor bleef steken op 21 caramboles en bleef ook nu onder 
de 1 gemiddeld. 
 
Dinsdag 15 oktober: 
Op deze avond werden er slechts 3 wedstrijden gespeeld. Wel werd 
in alle drie de partijen de bonus gehaald.  
De eerste die dat presteerde was Jos v. Heeswijk die in zijn partij 

tegen Bert v.d. Greef in slechts 17 beurten zijn 75 caramboles wist 
te scoren. Bert speelde deze avond erg zwak en kwam niet verder 
dan 9 caramboles.  
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Ook in de partij tussen Adrie v. Liempd en Henk Kanters werd de 
bonus verdiend. Ditmaal echter niet voor Henk die dit in zijn laatste 
3 partijen wel was gelukt. Het was nu Adrie die in de 19e beurt zijn 
beslissende carambole wist te maken. Henk kwam nog tot 20 
caramboles.  
In de laatste partij tussen Bert v. Uden en Bert v. Alebeek leek Bert 
v. Alebeek de wedstrijd al vroeg te beslissen. Helaas voor hem wist 
hij zijn laatste carambole pas na 4 beurten te maken. Hierdoor kon 
Bert v. Uden nog aardig dicht bijkomen, maar de overwinning ging 
toch verdiend naar Bert v. Alebeek. 
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