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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 

Onlangs heeft een afvaardiging van het bestuur nog een gesprek 
gehad met een afvaardiging van de KNVB naar aanleiding van de 
gebeurtenissen rondom de wedstrijd van Herpinia – sv Avanti’31 
op 23 februari j.l. 
De nasleep van dit gebeuren heeft bij onze vereniging tot veel 
frustratie geleid. Niet alleen hebben wij moeten vaststellen dat de 
ondersteuning door de KNVB op een aantal onderdelen ernstig te 
kort is geschoten, maar de hele tuchtprocedure heeft naar ons 
gevoel onnodig lang geduurd. De gang van zaken in de 
beroepsprocedure heeft vervolgens naar ons gevoel een uiterst 
onbevredigend verloop gehad. De toelichting die uiteindelijk op 
ons verzoek vanuit de Commissie van Beroep is gegeven heeft 
eerder tot meer frustratie geleid dan dat die ons gevoel van 
onvrede heeft kunnen wegnemen. Helaas hebben we moeten 
vaststellen dat de KNVB blijkbaar vanuit het trieste verleden niet 
genoeg lering heeft getrokken, dat ondanks veel mooie woorden. 
Het bestuur heeft bij de sectie Amateurvoetbal van de KNVB haar 
onvrede en frustratie duidelijk geuit. 
 
‘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. Er zijn nieuwe 
regels ingevoerd, zoals de tijdstraf in de B-categorie en een 
verscherpt beleid van de KNVB ten aanzien van wat men 
samenvat als excessief gedrag.                                                                            
Echter hebben wij zelf moeten vaststellen dat er hierbij van de 
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kant van de KNVB wel veel mooie en verstandige woorden op 
papier zijn gezet, maar dat er aan de uitvoering nog wel het 
nodige schort. Zeker de wijze waarop binnen de KNVB Tuchtrecht 
wordt toegepast is ons inziens ver onder de maat. 
 
De prestaties van onze selectie zijn buitengewoon goed te 
noemen.  
Ons eerste elftal bivakkeerde onlangs nog op de 1e plaats van de 
ranglijst na een geweldige wedstrijd thuis tegen Boekel Sport  
(2-1). 
Het 2e startte sterk, en na een kleine terugval heeft men de weg 
naar boven weer ingezet. 
Onze B-1 ervaart op dit moment dat de Hoofdklasse zeer zwaar 
is, maar dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om het seizoen 
een positieve wending te geven. 
Verder zijn de teams Avanti 3, Avanti 11 en de Vrouwen 1, de 
jeugdteams A-2, C-1, D-1, D-2 en E-4 goed van start gegaan 
deze competitie. 
Het seizoen is nog lang, en de toekomst zal leren waar men 
tenslotte zal eindigen.  
 
Op vrijdag 31 oktober zal er weer gestart worden met de 
traditionele Rik- en Jokeravonden in de kantine van onze club. 
Dus heb je zin in een gezellig avondje kaartje leggen, zorg dan 
dat je aanwezig bent de komende vrijdagavonden. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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Traditiegetrouw benaderen we altijd de persoon die de selectie 
van onze vereniging onder zijn hoede neemt. Na Hans van Es is 
er met ingang van dit seizoen een nieuwe trainer aangetrokken 
binnen onze vereniging voor de hoofdselectie. Wij hebben een 
leuk gesprek gehad met een gedreven en ambitieuze man, 
namelijk: 
 

RONNY EVERAERTS 
 

Ronny is 40 jaar oud en woont samen met zijn vrouw Hilke en 
hun twee kinderen Rens (9 jaar) en Neele (4 jaar) in 
Valkenswaard; hij is geboren in Eindhoven. Zijn tweelingbroer 
Edwin voetbalt recreatief. 
 
Ronny heeft de opleiding van brood- en banketbakker 
gevolgd. 
“Ja, dat klopt. Dit is echter niet mijn vak geworden. Ik ben vrij 
snel de commerciële wereld ingegaan bij een grafisch 

adviesbureau, waar ik het vak heb geleerd. Na dit 1,5 jaar te 
hebben gedaan, ben ik nu alweer 10 jaar werkzaam bij Dutchital 
Media Eindhoven. Dit betreft een mediabedrijf Narrow Casting 
interne systemen. Wij werken voor betaalde voetbalclubs, 
busmaatschappijen, ziekenhuizen en golfverenigingen. Ik ben 
momenteel als enige binnen dit bedrijf werkzaam als 
vertegenwoordiger.” 
 
 



 

 9 

  



 

 10 

We waren er inmiddels achter dat bij Ronny het voetbal in 
de genen zat en waren benieuwd waar hij was begonnen 
als voetballer. 
“Dat was bij LEW. Ik voetbalde eigenlijk altijd op straat en ben op 
mijn 13e gaan voetballen bij LEW. Ik heb de standaardelftallen tot 
en met de B1 doorlopen en daarna ben ik bij DBS gaan voetballen 
bij de A1. Ik heb daar landelijk gespeeld in de 2e divisie. Bij de 
senioren voetbalde ik in de B-selectie. Daarna ben ik weer terug 
gegaan naar LEW, waar ik in het eerste elftal kwam. Ik was een 
spits en kan van mezelf het best omschrijven dat ik het van mijn 
snelheid moest hebben. Ik was niet echt technisch, maar had wel 
een scorend vermogen. Daarna ben ik bij de amateurs van 
Eindhoven gaan voetballen. Daar heb ik drie jaar in het eerste 
gevoetbald.” 
 
Lang heeft Ronny daarna niet meer gevoetbald, omdat het 
trainersvak hem wel erg trok. 
“Ik had geen blessures maar ben toch gestopt met voetballen, 
omdat ik mij wilde richten op het trainersvak. Bij de F-jes van 
LEW ben ik begonnen als trainer. Van deze jongens zijn er een 
paar later doorgedrongen tot het betaald voetbal. Daarna heb ik 
de B1 en A1 getraind. Met de B1 werden we landelijk kampioen. 
Daarna ben ik als trainer bij ESV terecht gekomen, een derde 
klasser. Tegen de Dijkse Boys hebben we nog om promotie 
gespeeld. Inmiddels had ik mijn trainersdiploma 3 gehaald, 
waarna ik de B- en C-jeugd van  FC Eindhoven heb gecoacht.  
Bij deze club heb ik ook analyses gemaakt voor de toenmalige 
hoofdtrainers, Jos Daerden en Leon Vlemmings. In die tijd zat ik 
nagenoeg elk weekend in een ander stadion. Ik wilde daarna toch 
meer verantwoordelijkheid en werd hoofdtrainer bij Hoogeloon, 
een vijfde klasser. Met deze club gingen we in 3 jaar tijd bijna 
naar de 3e klasse.  
De afgelopen 4 jaar heb ik EMK uit Nuenen getraind, een erg 
mooie club, met als hoogtepunt de finale nacompetitie voor 
promotie (verloren na penalty’s). 
 
Ronny is ook actief op het trainingsvlak bij de KNVB. 
“Vanuit de KNVB heb ik regioteams getraind, waaronder jongens 
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onder de 12 jaar. Ook op de voetbalkampen in Ossendrecht, die 
een week duurden, trainde ik jongeren. Een mooie tijd. Ook 
fungeerde ik als regiocoach/talentcoach en  clubcoach. Ik werd 
dan als docent ingehuurd om uitleg te geven. Ik heb daarvoor vier 
jaar geleden mijn docentenopleiding positief afgerond.” 
 
We vroegen ons af of Ronny nog wel tijd voor andere 
dingen had. 
“Het is natuurlijk zo dat ik bijna elke avond actief ben op de 
voetbalvelden. Momenteel ben ik maandag, dinsdag, donderdag 
en het weekend actief, onder andere bij mijn nieuwe club Avanti 
31. Ik ga ook af en toe bij de A1 kijken en ik wil binnenkort een 
zaterdag meerdere elftallen van de jeugd van Avanti zien. Ik wil 
binding hebben met de club en kijken welke spelers potentie 
hebben om later in het eerste elftal van Avanti te voetballen. 
Verder vind ik dat je als hoofdtrainer regelmatig je gezicht moet 
laten zien, om een binding te krijgen met de club. Ik ben een 
fanatiek persoon en wil me voor 100% inzetten, waarbij ik mij 
steeds wil blijven ontwikkelen. Het diploma trainer coach 1 ligt 
dan ook in de planning. Ik mag nu tot de 2e klasse trainen en ik 
wil weten tot hoever mijn kwaliteiten reiken. Ik verwacht van de 
spelers ook dat ze de lat hoog leggen. Alleen zo kom je tot goede 
prestaties.” 
 
Wij vroegen ons af hoe je nu bij een club als Avanti terecht 
komt. 
“In het verleden heb ik contact gehad met Avanti en dat is toen 
op niets uitgelopen. Het leek me toen al een mooie club en voor 
dit seizoen heb ik een gesprek gehad met het bestuur, de 
technische commissie en twee spelers uit de selectie. Hieruit is 
een 1-jarig contract gekomen. Ik ben een gevoelsmens en ik 
moet als persoon wel bij een club passen. Ik heb het idee dat het 
tussen de club en mij wel matcht. Ik wil in de komende jaren 
bouwen aan het elftal en hoop daarvoor de tijd te krijgen. Veel 
trainers zijn in het verleden langer dan een jaar bij deze club 
geweest. Dat zegt ook iets over deze club. Dit jaar heb ik de 
ambitie om bij de eerste 4 te eindigen en dan speel je  
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nacompetitie. Daarna wil ik volgend jaar een gooi doen naar het 
kampioenschap.” 
 
In de personele bezetting rondom de selectie zijn wat 
veranderingen geweest. 
“De meesten die vorig jaar een functie hadden zijn nog steeds 
actief bij de selectie. Anton Schellekens  is natuurlijk nog steeds 
als verzorger actief. Verder zijn dit jaar Sjef Beekmans, Henk 
Toelen, Piet Vorstenbosch, Jan van Weert, Martien Keijzers, Haico 
van Schaick en John Pennings actief rondom het eerste en tweede 
elftal van Avanti.” 
 
Een laatste vraag die we hadden voor Ronny was waar een 
goede trainer aan moet voldoen. 
“Een trainer moet consequent zijn, duidelijk zijn en zich open 
stellen voor spelers. Verder moet een trainer het gevoel hebben 
dat de ene speler een schop onder zijn achterste nodig heeft en 
een andere juist weer een schouderklopje.” 
 
De hobby’s van Ronny behelzen alles in relatie tot het 
voetbal zoals uit zijn betoog blijkt. Daarbuiten is zijn gezin 
het belangrijkste en heeft hij ook nog een drukke baan. 
Ook speelt hij graag golf. 
 
De goede eigenschappen zijn dat hij ambitieus is en dat hij een 
winnaarsmentaliteit heeft. 
 
De slechte eigenschap is dat hij, met name vroeger, opvliegend 
van aard was. In de loop der jaren is dit wel beter geworden. 
 
Hierna stelden we Ronny nog enkele vragen: 
 
Waar erger je je aan    Oneerlijke mensen 
 
Als je het voor het zeggen had in  
Nederland      Belasting verlagen 
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Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan      Neerhalen vliegtuig boven 
        Oekraïne 
 
Naar welke internetsite surf je het | 
meest       Avanti31.nl 
 
Auto        Peugeot 308 
 
Beste trainer      Louis van Gaal 
 
Stad        Barcelona 
 
Jeugdidool      Romario 
 
Onderschatte voetballer    Davy Pröper 
 
Overschatte voetballer    Michael Owen (Liverpool) 
 
Hoogtepunt      Geboorte kinderen 
 
Dieptepunt      Overlijden vader 
 
Politieke voorkeur     Geen 
 
Tijdschriften      V.I. 
 
Televisie       V.I. en Studio Sport 
 
Beste muziek      Heel divers top 40 
 
Beste film       The fugitive (Harrison  
        Ford) 
 
Beste boek      Voetbal vakliteratuur 
 
Eten        Mexicaans en Spaans 
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Drank        Ice tea 
 
Acteur       Jason Strathem 
 
Vakantie       Canarische Eilanden  
 
Met wie zou je graag een avondje  
gaan stappen       Selectie van Avanti 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie    PSV, meerdere spelers,  
        niet specifiek één speler  
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus  
op TV       Co Adriaans 
 
 
 
Ronny, bedankt voor je tijd voor dit interview en we wensen je 
veel succes dit seizoen met de selectie van onze vereniging. 
 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN NOVEMBER 

 

 
   01 november: Dominique Ernst 
      Roland Pennings 
   02 november: Guilherme Tomosz  

03 november: Fiona v.d. Heijden 
04 november: Peter v.d. Broek 

   Rico Tuunter 
05 november: Jasmijn v.d. Broek 
   Felix van Dinther 

 Sam Rijkers 
07 november: Kevin Danklof 

 Gerard van Houtum 
08 november: Moreno Bergman 
   Harold Russens 
09 november: André Danklof 

 Ralf Meijs 

Anton Schellekens 
   10 november: Bart van Giersbergen 

11 november: Bert van Engelen 
 Eefje van Son 

13 november: Roel van Heeswijk 
14 november: Noek v.d. Brand 
   Sam Habraken 
15 november: Timo Broeren 
   Mark v.d. Ven 

16 november: Carlie v.d. Ekart 
17 november: Nick van Doorn 
   Harrie van Doremalen 
   Robin van Engeland 

 Ton van Uden  
18 november: Frank Gevers 
   Dirk van Oirschot 
19 november: Loek Polman 
   Roland Smits 
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20 november: Matthijs Smits 
21 november: Kay van Doorn 

 Jan van Houtum 
   Riek Tibosch 
   Iris van de Ven 
22 november: Martien Kastelijn 
   Nick Kerkhof 
   Luka Korsten 
   Jesse Spierings 
23 november: Ruben van Hoek 
24 november: Ronny Everaerts 
   Pieter van Kaathoven 
25 november: Aron van Balveren 
26 november: Mathijs Kromhout 
27 november: Stefan Kastelijn 
28 november: Frans v.d. Burgt 
   Nikki Deelen 
   Sanne van Heeswijk-vd Wijst 
   Thiago Pina Magalhäes Silva 
   Koen Verkuijlen 
29 november: Rian Manders 
   Nol Merks 
30 november: Jo v.d. Meerendonk 
   Tom v.d. Oetelaar 
   Hans van Roy 
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LEDENMUTATIES 

 

 
 

Nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

QQFQ34F Timo Broeren Broekkantsedijk 32 15-11-2004 

NNBV234 Gert vd Meijden Busselsteeg 18 19-5-2004 

QQFQ52J Vince Doreleyers Begoniastraat 6 25-8-2008 

QQFQ71O Wout Heijmans Nieuwe Molenheide 17 21-2-2005 

BXVY58P John Broks Van Tuijllaan 58 22-4-1970 

MCGP17C Bram van Aarle Beatrixstraat 15 24-1-1998 

FYQZ77T Kenny van Boxel Leliestraat 38 10-7-1996 

FYQR418 Jordy Beekmans Oliemolen 43 19-4-1996 

QLMD27C Martijn Blankert Baselaarshoef 34 26-6-2008 

QRMY64M Jur van Heeswijk 
Karel Doormanstraat 
21 13-12-2008 

 
 

 

 
 

 
 

 

MKJM71G Rowan Schellekens 9-12-2002 

BXWF84A Robert Akdemir 5-9-1987 

BXWF70D Thomas Maas 3-12-1988 

FXLQ90F Stijn Geerts 17-1-1991 
 

 

 
 

Oud leden 
 

knvb nr naam geb.datum 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
 
Dinsdag 14 oktober. 
 
Op deze dinsdag werden er 3 wedstrijden gespeeld.  
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts en 
Mari Pennings. Beide spelers begonnen erg hoopvol aan de 

wedstrijd en er ontstond een gelijk opgaande strijd, waarin lange 
tijd niet duidelijk was wie er aan het langste eind zou gaan 
trekken. Tot de 20e beurt konden beide spelers nog aanspraak 
maken op de overwinning, maar met een mooie serie van 11 
caramboles besliste Cor Geerts de partij in zijn voordeel. Helaas 
bleef de bonus net buiten zijn bereik. Mari kwam in de nastoot 
niet verder dan 23 caramboles, waardoor de nederlaag nog 
onnodig groot uitviel. 
 
De tweede partij werd gespeeld door Bert v. Alebeek en Jos v. 

Heeswijk. Beide spelers spelen in de huidige competitie met 
wisselend succes. Ook in deze partij wilde het in het begin niet 
erg vlotten. Bert had een paar keer pech met ballen die er net 
achterdoor schoten, terwijl Jos vaak met moeilijke aanvangs-
stoten te maken kreeg. De twee spelers gingen wel mooi gelijk op 
en zonder echt grote series kon gesproken worden van een goede 
partij. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de partij binnen de 
20 beurten werd gewonnen door Bert. In slechts 17 beurten trok 
hij de partij en de bonuspunten naar zich toe.  Jos kwam niet 

verder dan 58 caramboles en leed zodoende zijn derde nederlaag 
van de competitie. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef 
en Cor Mooy. Beide spelers konden niet aan de verwachtingen 
voldoen. Wel werd het een spannende partij, waarin lange tijd 
niet zeker was wie er als overwinnaar uit de strijd zou komen. 
Bert, die in zijn vorige partij een prima indruk achterliet, kon nu 
echter geen stempel op de wedstrijd drukken. Ook Cor speelde 
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niet goed, maar toch wist hij de strijd in de 28e beurt te beslissen. 
Met 28 caramboles in even zoveel beurten was zijn gemiddelde 
precies 1. Bert wist slechts 1 carambole meer te maken en liep 
zodoende tegen een verdiende nederlaag op. 
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