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VAN DE REDACTIE 

 

 

De redactie wenst jullie allen een goed 
voetbalseizoen toe en hoopt ook dit jaar weer 

veel kopij van jullie te mogen ontvangen! 

 

Aangezien het nieuwe e-mail adres van de 
redactie per abuis verkeerd is opgenomen in 

het infoblad, volgt hierbij het juiste adres: 

 

deroosjes.1@kpnmail.nl 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking aan 
een mooi clubblad! 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Het voetbalseizoen 2010-2011 is alweer in volle gang en we kunnen stellen dat al 
onze teams, zowel bij de senioren als bij de dames en jeugdafdeling, met wisselend 
succes de afgelopen weken hebben gestreden zowel vriendschappelijk als voor de 
beker en de competitie. 

Nog even wil ik terug gaan naar onze vrijwilligersmiddag in juli; hierover heb ik alleen 
maar lovende woorden ontvangen en we zijn dan als bestuur ook stellig van plan om 
voor dit seizoen weer zoiets op te zetten. Een exacte datum zal t.z.t. bekend 
gemaakt worden.  

Verder zal dit, zoals jullie allen weten, mijn laatste voorwoord zijn als voorzitter. 
Vorig seizoen heb ik al aangekondigd om te stoppen als voorzitter. Ik ben dan ook 
zeer blij dat het gelukt is om voor mij een opvolger te vinden en wel in de persoon 
van Jack Brus.  
Jack is op dit moment nog voorzitter van de supportersclub, maar ik ben ervan 
overtuigd dat deze echte Avanti-man voor mij een goede opvolger zal zijn. Ik hoop 
dan ook ten stelligste dat Jack gekozen zal worden en dat hij de steun van jullie mag 
ontvangen, welke ik ook van jullie heb gehad. Wel ben ik bereid om binnen het 
bestuur nog andere taken te vervullen, zoals o.a. de kantine en eventueel onze 
penningmeester ondersteunen.  

Vooruitlopend op de jaarvergadering dank ik u allen voor het vertrouwen wat ik van 
jullie mocht hebben tijdens mijn voorzitterschap.  

Verder zullen wij het komende seizoen weer diverse activiteiten ontplooien en we 
starten, zoals u verder ook in het clubblad kunt lezen, met de kaartavonden in de 
kantine op 8 oktober a.s..  

Rest mij alleen nog u allen een fijne en sportieve competitie toe te wensen! 

 

Will de Laat 
voorzitter 
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WIJZIGINGEN BIJ DE WEBSITE 
www.avanti31.nl 

 
 
Met ingang van deze maand is er iets veranderd bij de website van Avanti.  
 
Allereerst: heb je een bericht dat je graag op de website geplaatst zou willen hebben, 
bijvoorbeeld een wedstrijdverslag, een nieuwsbericht over uw team of iets anders dat 
voor iedereen bij Avanti interessant is, dan kun je dit insturen naar een nieuw e-mail 
adres: website@avanti31.nl .  
 
De redactie zal het bericht dan op de site plaatsen, of als er vragen over zijn, contact 
met je opnemen.  
Bedenk hierbij dat een bericht met een (duidelijke) foto aantrekkelijker is om te lezen 
dan alleen een tekstbericht. 
 
Het beheer over de website ligt bij een aantal mensen; dat zijn: 
 
- Esther Verhoeven: zij verzorgt de dagelijkse redactie, dus het plaatsten van 

artikelen, foto’s etc. op de site. 
 

- Bart van Kaathoven: houdt zich vooral bezig met de technische zaken voor de 
website. Hij inventariseert nieuwe ontwikkelingen, bekijkt of er aanpassingen 
nodig zijn en probeert die aanpassingen in overleg met de ontwikkelaar van de 
website te realiseren. Heb je zelf suggesties, neem dan eens contact op met 
Bart; dat kan door het sturen van een mail naar website@avanti31.nl 
 

- Dirk Pennings : Dirk heeft de website vorig jaar helemaal aangepast en is 
verantwoordelijk voor het programmeren en de hele techniek achter de 
website. In overleg met Bart bekijkt Dirk wat technisch realiseerbaar is 
 

- Adrie van Houtum : Adrie is verantwoordelijk voor de inhoud van het gedeelte 
van de site dat betrekking heeft op de Supportersvereniging.  

 
 
Vanuit het Bestuur ligt de verantwoordelijkheid voor de site bij Ton Zandbergen. 
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GEZOCHT: 
 

M/V DIE HET LEUK VINDT OM NAAR EEN 
VOETBALWEDSTRIJD TE KIJKEN EN DIE EEN 

VLOT LEESBAAR VERHAAL OVER DE 
WEDSTRIJD KAN SCHRIJVEN 

 
 
Het Bestuur is dringend op zoek naar een M/V met een vlotte pen die: 
 
- het merendeel van de wedstrijden van Avanti 1 bezoekt 
- in staat is in een kort verhaal samen te vatten hoe de wedstrijd is verlopen 
- dat verslag uiterlijk maandag kan aanleveren 

 
Het kunnen maken van één of enkele foto’s strekt tot aanbeveling, maar is niet 
absoluut noodzakelijk. 
 
 
Wij bieden: 
 
- een groot lezerspubliek  

(verslag komt op de website en in het Schijndels Weekblad) 
- een gratis toegangskaart voor twee personen voor de uitwedstrijden 
- een biertje (iets anders mag ook) na de thuiswedstrijd in de bestuurskamer. 
 
 
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Ton Zandbergen. 
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KEEPERSDAG MIFANO 

 
Op 3 mei j.l. werd bij voetbalvereniging Mifano uit Mierlo op sportpark De Ark de 
Nationale Keepersdag 2010 georganiseerd.  
Onder leiding van onze keeperstrainer Frans Brouwers is daaraan deelgenomen 
door 3 van onze juniorenkeepers nl. 
Jordy Hellings (B3), Jeroen van der Sangen (C1) en Rico Sanders (C2).  
 
Er werd een uitgebreide speciale keeperstraining verzorgd door Maarten Arts, ex-
keeperstrainer van FC Utrecht. 
Elke oefening werd gedemonstreerd en toegelicht, waarna in groepen en onder 
toeziend oog van een aantal keepers uit de Nederlandse Eredivisie kon worden 
geoefend. 
De aanwezige keepers waren Michel Vorm (FC Utrecht), Jim van Fessem (NAC), 
Rob van Dijk (Feyenoord) en Bram Castro (Roda JC), die ook uitgebreid 
aanwijzingen en tips gaven. 
 
Na een gezamenlijke maaltijd en de vragenronde in de propvolle kantine was het 
helaas zo'n slecht weer geworden, dat de geplande demonstratie niet meer kon 
doorgaan en we na de uitreiking van de certificaten moe maar flink gemotiveerd 
terugkeerden naar Schijndel. 
 
Namens onze keepers dank voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 
Peter Sanders 
 

 6



 

 
       

              Supportersvereniging       
 

 
Secretariaat :  G. van Houtum 

 Wagenaarstraat  15 
 5481 PP Schijndel 

email: supportersvereniging@avanti31.nl     

                                                               
      

                    Periodetitels seizoen 2010/2011 
 
De Supportersvereniging heeft besloten om ook dit jaar door te gaan met de “Strijd 
om de periodetitel”. Voor deze periodetitels strijden mee alle seniorenelftallen, de 
dameselftallen en de A-junioren. Er wordt gestreden om twee periodetitels die gaan 
over 9 wedstrijden.  
 
De eerste periodetitel gaat over de eerste 9 wedstrijden die elk elftal speelt.  
Hierbij is het niet van belang of er wedstrijden uitgesteld of afgelast worden.  
De 9 eerst gespeelde wedstrijden zijn van belang.  
 
De tweede periodetitel gaat over de wedstrijden 10 tot en met 18.  
Alles wat daarna wordt gespeeld telt dus niet meer mee !  
De winnaar van elke periodetitel ontvangt 150 consumptiebonnen, de nummer twee 
ontvangt er 100 en de nummer drie ontvangt er 50. 
 
De tips, vanuit de vereniging, om een elftal maar één keer per seizoen als winnaar uit 
te roepen is besproken. Omdat zo’n regeling zowel voordelen als nadelen heeft  
(denk aan de nummers twee en drie), is besloten om op dezelfde voet door te gaan.   
Het blijft dus gewoon mogelijk om twee periodetitels te winnen.  
Tips om de strijd om de periodetitels interessanter en leuker te maken blijven 
natuurlijk van harte welkom. 
 
De standenlijst zal worden bijgehouden in de kantine en worden gepubliceerd in het 
clubblad en het Programmaboekje van Avanti 1. 
  
Wij wensen alle elftallen veel succes en een sportief seizoen !! 
 
 
 

 
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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VRIJWILLIGERSDAG AVANTI 
 

 
Het was gebruikelijk binnen onze vereniging om op 29 april een vrijwilligersavond te 
organiseren voor alle leden die zich het hele jaar belangeloos inzetten voor onze 
club. Zonder deze mensen is het niet mogelijk om een vereniging als Avanti 
draaiende te houden.  
 
Omdat deze formule eigenlijk uitgewerkt was, heeft het bestuur gekozen voor een 
andere opzet. Op 11 juli j.l. is er een fietstocht georganiseerd voor alle vrijwilligers.  
Het was de dag dat het Nederlands elftal in de finale stond van het WK en we weten 
allemaal hoe die wedstrijd is afgelopen. 
 
Om 14.00 uur vertrokken ongeveer 100 vrijwilligers voor een fietstocht vanuit de 
kantine, waarbij halverwege een pauze was ingelast bij Jan Hellings aan de Borne. 
Een koud biertje was welkom onder de tropische temperaturen. 
Nadat we op het sportpark waren teruggekeerd, werd de barbecue ontstoken en 
Maarten van Liempd heeft onder tropische temperaturen staan te bakken.   
Jan Hellings was wel wat laat met de prijsuitreiking, maar dat kwam omdat hij de 
antwoorden nog moest opzoeken van de vragen die hij zelf had gemaakt! 
Uiteindelijk vond  de prijsuitreiking omstreeks 18.00 uur plaats.  
Het zal niemand verbazen dat de prijsuitreiking langer duurde  dan de fietstocht. 
 
Uiteindelijk werd bekend dat de lamploeg de fietstocht had gewonnen.  
 
Na nog een afzakkertje te hebben genomen, is iedereen verwachtingsvol huiswaarts 
gegaan om de WK voetbalfinale te gaan kijken. 
 
Ik wil een compliment maken aan de organisatie. De fietstocht met barbecue was 
een schot in de roos. 
Ik heb begrepen dat volgend jaar een soortgelijke activiteit wordt georganiseerd voor 
de vrijwilligers. Ik kijk er al naar uit ! 
 
 
Frans van Rozendaal 
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BEDANKT  

    
    

 
 
Hierbij willen wij eenieder bedanken voor de belangstelling in deze periode van 
ziekte.  
De vele reacties doen ons goed – hopelijk komen alle goede wensen voor 
beterschap uit ! 
 
 
Will en Hetty van Kronenburg 

 
 
 
 

                           

 
 
 
 
Via deze weg willen we bestuur, Avanti-leden en supportersclub bedanken voor de 
vele reacties, belangstelling en attenties die wij ontvangen.  
Voor ons een hele fijne duw in de rug voor de komende tijd! 
 
Rob en Monique van Iperen 
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Voor het eerste Sportret van het seizoen 2010-2011 hebben we een vrouw benaderd 
die velen van u misschien kennen van het lopen met krukken. Ze was een echt 
voetbaltalent, maar is door blessures teruggeworpen. Door haar opgewekte karakter 
heeft ze de draad inmiddels weer opgepakt en ze voetbalt inmiddels weer bij de 
dames. We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 
 

EMMY SCHELLEKENS 
 

 
Emmy is 22 jaar en vrijgezel. Zij is opgegroeid op de Boschweg. Na het Atheneum is 
ze naar de PABO gegaan en zit daar nu in de 4e klas. Na haar studie wil ze les gaan 
geven aan een basisschool.  
Ze heeft twee broers, namelijk Maarten, 24 jaar, en Jan-Willem, 26 jaar. Maarten 
voetbalt inmiddels niet meer bij Avanti, Jan Willem wel.  
Haar ouders hadden niets met voetballen, vertelt zij. “Ze waren dan ook niet erg 
gecharmeerd van het feit dat ik als meisje wilde gaan voetballen. Ik moest maar gaan 
handballen of  volleyballen, ( dat hadden ze zelf vroeger gedaan). Ik ben echter toch 
gaan voetballen omdat ik het een mooie sport vind. En waarom zou een meisje niet 
kunnen gaan voetballen! Ik had vroeger al veel gevoetbald met mijn broers Maarten 
en Jan-Willem. 
 
Ik was 6 jaar toen ik bij Avanti ben gaan voetballen. Ik was toen het enige meisje dat 
in die leeftijdsklasse voetbalde. Dat was voor mij geen enkel probleem en ook voor 
die jongens niet. Ik weet nog wel dat ik eens een jongen door de benen speelde en 
hem op die manier passeerde en dat de vader van die jongen kwaad werd op zijn 
zoon. Je laat je immers niet door de benen spelen door een meisje! Het mooie was 
ook wel dat ik vaak in bescherming werd genomen door de jongens uit mijn elftal.  
Via F1-E1-D1 kwam ik in C2. Leeftijdsgenoten waar ik mee voetbalde waren Kevin 
van de Boogaard, Mike Kruissen, Geert van Heeswijk, Boy Waals en Nick Verhagen. 
Met de D1 ben ik kampioen geworden. Mijn trainers waren in die tijd Robert Creusen, 
Hans van Esch en Roland Timmermans.” 
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Op haar 15e is Emmy 3 maanden gestopt met voetballen. 
“Dat klopt. Ik ben toen voor een uitwisseling voor school 3 maanden naar Canada 
geweest. Daar heb ik in het schoolteam gevoetbald en werd topscorer en beste 
speler van het team, waarvoor ik nog een beeldje heb gekregen. Toen ik na die drie 
maanden terug was in Schijndel, kwam ik niet in B1 maar in B2, omdat de competitie 
al was begonnen en de selectie van B1 al was ingevuld. Ik heb dat jaar bij de meisjes 
gevoetbald en het jaar erop ben ik overgegaan naar de dames.” 
Wij vroegen ons af of het verschil niet erg groot was om als 16-jarige bij volwassen 
vrouwen te gaan voetballen. 
“Nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Ik werd goed opgevangen door de dames. 
Natuurlijk hadden getrouwde vrouwen met kinderen andere gespreksstof dan ik, 
maar dat is nooit een beletsel geweest. De dames die toen in het elftal stonden 
waren o.a. Claudia, Annemie en Angela. De dames hebben ook een eigen 
damescommissie. We regelen veel zelf, waaronder elk jaar een weekendje  weg. Dat 
weekend  gaan alleen de dames, zonder trainer en leider. Afgelopen jaar hebben we 
overdag gepaintbalt en ‘s avonds een barbecue. Verder doen we ‘s avonds wat 
spelletjes, zoals. Altijd weer een geweldig weekend!” 
 
Zoals eerder vermeld was Emmy een talentvolle speelster in die tijd. Wat voor type 
voetballer is ze eigenlijk? 
“Ik ben een aanvallende middenvelder, met toch ook wel verdedigend inzicht, met 
een behoorlijke techniek. Ik was verder niet zo snel, heb wel altijd inzet en ik ben 
bijna de enige bij de dames die durft te koppen.` 
In de tijd dat Emmy ging voetballen bij Avanti waren er bij veel mannelijke leden bij 
Avanti met nogal wat vooroordelen met betrekking tot het dames voetbal. Is dat 
inmiddels een beetje beter  geworden?  
“Nog steeds wordt vrouwenvoetbal niet door iedereen serieus genomen, maar 
gelukkig wordt dit allemaal beter. Er is inmiddels een eredivisiecompetitie voor 
dames gestart en dat is een goede zaak.” 
 
Zoals we al meldden kennen veel mensen Emmy van het lopen met krukken. Dat 
vroeg wel om uitleg. 
“Ik ben met mijn 16e in het eerste van de dames terecht gekomen. Op mijn 18e ben ik 
geblesseerd geraakt. Inmiddels heb ik drie knie- en twee enkeloperaties ondergaan.  
De dokter heeft me eerst twee maanden door laten lopen en in het ziekenhuis heb ik 
pas de juiste behandeling gekregen die hoort bij je knie uit de kom. Toen ik mij 
verstapte werd als diagnose gesteld, dat mijn knie uit de kom was gegaan.  In mijn 
knie waren verschillende zaken kapot, waar men pas later achter kwam. Tussen de 
operaties door heb ik nog wel gevoetbald, waarschijnlijk moet ik aan mijn meniscus 
geopereerd worden, ik ben nog in behandeling. Mijn oude niveau heb ik niet meer 
gehaald, maar ik ben nog jong en zal er wel alles aan doen om op een behoorlijk 
niveau terug te keren.” 
 
Voordat ze geblesseerd raakte speelde ze zich wel in de kijker. 
“Ik werd op mijn 9e gescout door de KNVB en kwam in de selectie van Zuid-
Nederland terecht. De trainingen waren in Weert. Toen ik naar Canada ging ben ik 
gestopt met die trainingen. Ik had het eigenlijk ook wel gezien, omdat het over het 
algemeen meiden waren die erg ambitieus waren en ten koste van veel de top wilden 
bereiken; zo zat ik niet in elkaar. 
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Nu ze zo weinig aan voetballen toekomt, wil dit niet zeggen dat ze niet veel op het 
Avanti-terrein te vinden is. 
“Sinds 2 jaar ben ik leidster van de meisjes, samen met Pieter Franssen. Komend 
jaar ga ik dat doen met Monique Sluyter. Momenteel hebben we één meisjeselftal in 
de leeftijd tussen 13 en 16 jaar. Tweemaal per week wordt er getraind en op 
zaterdag is de wedstrijd. Ik vind het erg leuk om met die meisjes bezig te zijn.” 
 
Een activiteit die ze toch wel wil noemen, is het weekend weg met de leiders en 
scheidsrechters van Avanti. 
“Daar kijk ik altijd naar uit. Twee jaar geleden zijn we in Oirschot geweest. Het was 
toen -15 graden C. en we zijn 1e geworden dat weekend. Ik zat toen in een rolstoel in 
verband met een knieoperatie, maar ik werd als een koningin het hele weekend 
rondgereden door met name Marcel Verhoeven, zodat ik er  toch bij kon zijn. Dat 
weekend leer je de leiders en scheidsrechters toch onder andere omstandigheden 
kennen. Een mooi stukje teambuilding. 
 
Als hobby’s heeft Emmy meedoen met de dames aan de dorpszeskamp van Avanti, 
stappen en met vriendinnen omgaan. 
Aan de ouders van Emmy vroegen we de goede en slechte eigenschappen. 
Als goede eigenschap wordt genoemd dat zij altijd goede zin heeft, zorgzaam is en 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft.  
Haar slechte eigenschap is dat ze af en toe een kort lontje heeft. 
 
Hierna legden we Emmy de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan:     Oneerlijkheid 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland dan: Beter salaris in het onderwijs 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan:  Politiek   
  
Naar welke internetsite surf je het meest:  Mailbox 
 
Beste trainer:      Robert Creusen 
 
Stad:        New York 
 
Jeugdidool:       Mijn broers 
 
Moeilijkste beslissing ooit:     Nog niet aan de orde geweest 
 
Makkelijkste beslissing ooit:    Naar de PABO gaan. 
 
Onderschatte voetballer:     Jasper Waalkens 
 
Overschatte voetballer:     Arjan Robben 
 
Hoogtepunt:       Behalen VWO 
 
Dieptepunt:       Overlijden opa 
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Politieke voorkeur:      D66 
 
Tijdschriften:       Lees ik niet 
 
Televisie:       G.T.S.T. 
 
Beste muziek:      Top 40  
                                         
Beste film:       Shawshank redemption 
 
Beste boek:       Komt een vrouw bij de dokter 
 
Eten:        Frites, spaghetti  
 
Drank:        Pilske 
 
Vakantie:       Amerika, Canada 
 
Met wie zou je graag gaan stappen:   Messi 
 
Welke sporten vind je naast voetballen 
interessant en welke niet:     Tennis wel, maar autosport  
        totaal niet 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de 
Eredivisie:        PSV en Affelay 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV:  Johan Derksen. 
 
Emmy, bedankt voor het interview en we hopen dat je snel weer helemaal hersteld 
bent en nog lang mag voetballen bij onze dames. 
 
 
 
      Noud Bouwmans    
      Frans van Rozendaal 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam        Mark v.d. Heijden   
      
Leeftijd       22 jaar 
 
Woonplaats       Schijndel 
 
In het dagelijks leven      Productiemedewerker 
 
Elftal        5e  
 
Positie        Verdediging  
 
Hoe lang voetbal je al?     16 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan    Als spelers een andere taal  
        spreken 
 
Zou graag weer willen voetballen met:   Heitinga 
Waarom:        

     
Waar zou meer aandacht aan besteed 
moeten worden bij Avanti’31 ?    Communicatie 

  
Andere hobby’s?     . Stappen 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?   Maak er een mooi seizoen van 
        
Maak me wakker voor.   Laat me maar liggen. 

    
Nooit meer       Knie operatie 
 
Met een miljoen ga ik      Genieten 
    
Toekomstplannen   Gezond blijven 
     
Hoe ver ga je komen met je team   Hoop kampioen 
   
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?       - 

 
Aan wie speel jij de balpen door?   Stefan Brouwers. 
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VAN DOORNIK 
ZAALVOETBALTOERNOOI 

2010/2011 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN  
BIJ VINCENT DE VROOMEN,  

MAIL VPS@FACILITYCONCEPTS.NU! 
 

DEELNAMEKOSTEN € 40 
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BILJARTCLUB EN NOG VIJF ………… 
 
 
Na een hopelijk voor iedereen prettige vakantie zijn we al weer enkele weken bezig 
met de voorbereiding van de nieuwe competitie. 
 
Op dinsdag 31 augustus zijn we weer aan de competitie begonnen. In verband met 
de aanstaande vakantie van Jo v. Uden werd er deze avond al een inhaalwedstrijd 
gespeeld. Tegenstander van Jo was Jos v Heeswijk. 
 
Jo v. Uden (34) speelde dus de openingswedstrijd tegen Jos v Heeswijk (70). 
Beide spelers begonnen wat onzeker aan hun partij. Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat de meeste spelers de laatste maanden niet of nauwelijks gespeeld hebben.  
Jo wist in het begin van de partij een kleine voorsprong te nemen en kon deze mede 
door het zwakke spel van Jos tot het einde toe vasthouden. Jo gebruikte voor zijn 
overwinning liefst 27 beurten en kwam daarmee uit op een gemiddelde van 1.26. 
Jos, die niet verder kwam dan 58 caramboles, kwam uit op 2.15.  
 
 
Dinsdag 7 september. 
 
Op deze avond werden de volgende partijen gespeeld. 
 
Als eerste speelden Adrie v Liempd (40) en Cor Mooy (28) tegen elkaar. Cor begon 
in deze partij erg sterk en bouwde al snel een mooie voorsprong op. Ondanks sterk 
tegenspel van Adrie gelukte het hem niet om dichterbij te komen. Hierdoor behaalde 
Cor zijn eerste overwinning in de competitie. Hij deed dat ook nog eens in 18 beurten 
waardoor hij meteen 2 bonuspunten kon laten bijschrijven. Adrie moest genoegen 
nemen met 30 caramboles en een gemiddelde van 1.67. Cor behaalde een mooi 
gemiddelde van 1.56. 
 
De  tweede partij van de avond werd gespeeld door Bert v Uden (42) en Henk 
Kanters (26), de nummers 1 en 2 van de afgelopen competitie. 
Bert begon erg sterk aan de wedstrijd en had al snel een mooie voorsprong. Maar 
ondanks deze voorsprong wist Bert zijn goede spel van het afgelopen jaar nog niet te 
benaderen. Hierdoor kon Henk alsnog terugkomen in de wedstrijd; jammer voor hem 
was dat hij geen enkele mooie aanvangsstoot kreeg, waardoor ook Henk niet in de 
wedstrijd kon komen. Het werd dan ook een lange partij, die maar liefst 29 beurten 
duurde. Hierdoor behaalden beide spelers een mager gemiddelde van respectievelijk 
1.45 en 0.62 
 
Hierna speelden Leo v. Boxel (36) en Mari Pennings (34) hun partij. Leo, die vol 
goede moed aan de competitie begon, moest echter al snel erkennen dat de vorm 
deze avond  ver te zoeken was. Mari daarentegen speelde een gedegen wedstrijd en 
wist dan ook al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Helaas voor hem duurde 
de partij een beurt te lang, waardoor hij de premie van 2 punten net mis liep. Toch 
een mooie overwinning voor Mari met een gemiddelde van 1.70. Leo die niet verder 
kwam dan 15 caramboles behaalde slechts 0.75 gemiddeld 
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De volgende partij werd gespeeld door Gerrie Kastelijn (34) en Cor Geerts (40). Lang 
zag het er naar uit dat Gerrie deze wedstrijd zou gaan winnen, maar in de eindfase 
moest hij toch buigen voor Cor, die na een matige start sterk terugkwam. Zonder 
echt grote series wisten beide spelers elkaar toch goed in evenwicht te houden. Met 
zoals gezegd een kleine voorsprong voor Gerrie brak het einde van de partij aan en 
in de laatste fase wist Cor alsnog na 27 beurten de zege te grijpen. Gerrie kwam uit 
op een gemiddelde van 1.11. Cor behaalde 1.48. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (34) en Mari Pennings 
(34). Het werd een spannende partij, waarin de spelers lange tijd gelijk op gingen. 
Ondanks dat beide spelers goede ballen misten, wist Mari de partij toch in de 20e 
beurt winnend af te sluiten. Zijn tweede overwinning van de avond en ook de 2e keer 
in 20 beurten. Jo bleef steken op 31 caramboles en kwam uit op een gemiddelde van 
1.55. Mari scoorde 1.70. 
 
 
Dinsdag 14 september. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (40) en Cor Mooy (28). 
Het werd een eenzijdige wedstrijd waarin Cor Geerts duidelijk te sterk was voor Cor 
Mooy. Met goed spel lukte het hem om al snel een grote voorsprong op te bouwen 
en deze niet meer af te staan. Jammer voor Cor was dat hij voor zijn laatste 
caramboles net teveel beurten nodig had om de bonus te kunnen binnen halen. Nu 
bereikte hij het einde in 21 beurten met een gemiddelde van 1.90. Cor, die niet 
verder kwam dan 15 caramboles, scoorde 0.71. 
 
De volgende partij van de avond werd gespeeld door Leo v.Boxel (36) en Henk 
Kanters (28). In het begin van deze partij wist Leo al snel een voorsprong te nemen. 
Oorzaak hiervan was de slechte start van Henk die lang moest wachten voordat hij 
zijn eerste carambole kon produceren. Wel wist Henk in het middengedeelte van de 
wedstrijd nog wat dichterbij te komen, maar het lukte hem niet om het Leo nog erg 
moeilijk te maken. Leo wist de partij dan ook naar zich toe te trekken en deed dat in 
25 beurten. Hierdoor kwam Leo uit op een gemiddelde van 1.44. Henk, die 20 
caramboles maakte, kwam uit op 0.80. 
 
Hierna speelden Bert v Uden (42) en Adrie v. Liempd (40) tegen elkaar. Het werd 
een ongelijke strijd tussen twee spelers, waarbij bij de een (Bert) alles lukte en bij de 
ander (Adrie) niets. Bert kon zonder zelf echt goed te spelen dan ook al snel een 
voorsprong opbouwen en wat Adrie ook probeerde, hij kon in deze wedstrijd geen 
potten breken. Bert gebruikte voor zijn 42 caramboles 23 beurten en kwam uit op een 
gemiddelde van 1.82. Adrie, die niet verder kwam dan 31 caramboles, behaalde 
1.34. 
 
De laatste partij van de avond werd een vooruitgespeelde wedstrijd tussen Henk 
Kanters (26) en Marie Pennings (34). Het was niet alleen de laatste maar tevens ook 
de langste partij van de avond. Niettemin leverde het beide spelers 10 punten op 
omdat zij aan het einde van de wedstrijd een remise overeen kwamen. Henk scoorde 
met 32 beurten een gemiddelde van 0.81 en Mari kwam uit op 1.06. 
 
Hieronder volgt de eerste standenlijst van deze competitie.
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    EN NOG VIJF    
    BILJART-COMPETITIE 2010 - 2011    

14-9-2010     LIBRE     
EINDSTAND  GESP CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 

   VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  
             
M.PENNINGS.  3 102 72 72 2  1 30,00 1,42 34 1 
H.KANTERS.  3 64 112 86  2 1 24,62 0,74 26 2 
B.v.UDEN.  2 84 49 52 2   20,00 1,62 42 3 
C.GEERTS.  2 80 45 48 2   20,00 1,67 40 4 
J.v.UDEN.  2 65 92 47 1 1  19,12 1,38 34 5 
C.MOOIJ.  2 43 70 39 1 1  17,36 1,10 28 6 
A.v.LIEMPD.  2 61 70 41  2  15,25 1,49 40 7 
L.v.BOXEL.  2 51 54 45 1 1  14,17 1,13 36 8 
G.KASTELEIJN.  1 30 40 27  1  8,82 1,11 34 9 
J.v.HEESWIJK.  1 58 34 27  1  8,29 2,15 70 10 
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WEEKEND “LAMPLOEG” 

 
 
Vrijdag 25 juni 2010 stond weer het jaarlijkse uitstapje van de Lamploeg op het 
programma. 
Een groepje “jonge“ jongens van rond de 50 jaar, die elke donderdag in de kantine 
zitten te “lammen” en allemaal denken ze ook nog dat ze geweldig kunnen kaarten. 
Dat blijkt dan vaak erg mee te vallen! 
  
Erno en Frans hadden de taak op zich genomen om het weekend in goeie banen te 
gaan leiden. Vrijdag omstreeks 18.30 uur was het verzamelen bij Frans en gingen we 
op de fiets richting Boxtel. Het weer was ons goedgezind, want de temperatuur zou 
het hele weekend tussen de 25 en 30 graden zijn. Na 10 minuten te hebben gefietst 
werd de eerste pauze ingelast. We moesten Geert nog ophalen en dan kon natuurlijk 
niet zonder een koud flesje bier te hebben genuttigd.  Met name het koude bier zou 
nog regelmatig een onderwerp van discussie zijn. Sommige jongens, waarvan ik de 
naam niet zal noemen, hadden nogal wat commentaar dat het bier niet altijd koud 
genoeg was, maar ja, Hans en Christian mopperden wel vaker.  
 
Hierna stapten we weer op de fiets en kwamen na een uurtje of zo aan op onze 
locatie in Boxtel. Een mooie kampeerboerderij in het buitengebied van Boxtel. 
Omdat het WK werd gespeeld, hebben we eerst onder  het genot van een KOUD 
biertje voetbal gekeken, om daarna nog een aantal potjes te lammen.  
Een aantal lammers heeft het nog bijna licht zien worden voordat ze hun mandje 
indoken.  
 
Zaterdagmorgen zijn we na het ontbijt via het natuurgebied Kampina naar Oisterwijk 
gefietst, alwaar we bij Piet Plezier uitkwamen. Sommigen herkenden deze locatie 
nog, waar vroeger “Tijn Chagrijn” de scepter zwaaide.  
Onderweg werd de koers bepaald door Geert en Frans. Het ging wel erg hard, want 
op een gegeven moment raakte Geert de macht over het stuur kwijt en kwam flink 
ten val. Het zal altijd wel onduidelijk blijven hoe deze valpartij heeft kunnen ontstaan. 
Bij Piet Plezier hebben we een puzzeltocht gefietst, waarbij door een van de teams 
een fles wijn werd gewonnen, die we maar cadeau hebben gedaan aan een viertal 
dames die op het terras zaten. 
 
Nadat we weer in Boxtel waren aangekomen, werd de BBQ opgesteld en hebben we 
onder het genot van een KOUD pilsje lekker gegeten. Waar we vorig jaar nog vlees 
over hadden, bleef er dit jaar niet veel meer over dan wat botjes. Waar een flinke 
fietstocht al niet goed voor is!  
Deze avond werd er meteen geloot wie volgend jaar het weekend mogen gaan 
regelen, namelijk Jan en Wil. Ook is er die avond een nieuw woord aan de 
Nederlandse taal toegevoegd, namelijk dingensbon. Het gaat te ver om dit nu uit te 
leggen, maar we hebben er smakelijk om kunnen lachen. Ook daarna werd er weer 
tot in de late uurtjes gekaart en KOUD bier gedronken. 
 
 
 



 

De volgende dag was het alweer tijd om naar huis te gaan. 
Onderweg zijn we nog in Olland gaan beugelen, alwaar de “lamballen van het jaar” 
bekend werden gemaakt. 
Dat waren dit jaar met overmacht Christian en Leo. 
Nadat er door Noud bijna een paar gaten waren gegooid in de boarding en nadat we 
een paar KOUDE biertjes hadden gedronken, zijn we naar huis gefietst en zat het 
weekend er weer op. 
 
Ik denk dat we kunnen terugkijken op een mooi weekend, waarbij sommige leden 
elkaar verbaal niet gespaard hebben.  
Ik vind het in ieder geval mooi om met deze club elk jaar een weekendje uit ons dak 
te gaan. Bedankt allemaal voor jullie inzet en bijdrage in dit weekend. 
 
Frans van Rozendaal 
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DE NIEUWE VAN DALE 
 
 
Theoloog  Theo vertelde de waarheid niet 
 
Uitzonderlijk  Begrafenisondernemer op reis 
 
Papier   Zwaarlijvige Ier 
 
Achteraf  Min acht 
 
Minister  Heel kleine ster 
 
Krakeling  Zoontje van een inbreker 
 
Continenten  Inenten op een delicate plaats 
 
Profeet  Middel tegen diarree 
 
Bedacht  Naast bed nummer zeven 
 
Kaarsrecht  Recht om kaarsen te vervaardigen 
 
Magazijn  Persoon die azijn lust 
 
Vertrouwen  Op een afgelegen plaats trouwen 
 
Uurwerk  Werk dat per uur betaald wordt 
 
Minimaal  Sobere maaltijd 
 
Panama  Moeder eerst 
 
Kieskeurig  Tand in goede staat 
 
Misleider  Priester 
 
Politicus  Zoen van een agent 
 
Eileider  Vooraanstaande kip 
 
Koepon  Nachtgewaad voor rund 
 
Oordeel  Lel 
 
Paling   Vader van Chinees meisje 
 
Postwezen  Kinderen van doodgebeten postbodes 
 
Uitdrukking  Einde van constipatie 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

 
Zoek geraakt jas C Kamp te Oirschot. 
 
Na afloop van het gezellige C kamp te Oirschot, bleek dat mijn jas zoek was. 
Het gaat om een zwarte G-Star jas maat S. 
Er is wel een zwarte jas gevonden door Hennie, maar dat is niet de mijne. 
Heeft iemand per ongeluk mijn jas meegenomen? 
Laat het dan even weten 073-5480377, Jeroen Brus. 

 
 
Thea’s Bike Shop sponsort Avanti D1 
 
Met ingang van dit seizoen heeft  Avanti D1 een nieuwe sponsor.  
Thea’s Bike Shop aan de Hoofdstraat in Schijndel heeft het jeugdige voetbalteam in 
een compleet nieuw tenue gestoken. Op zaterdag 4 september j.l. werd de eerste 
wedstrijd in de nieuwe outfit gespeeld.  
Op de foto de trotse D1 met Thea en Dietrich van der Donk van Thea’s Bike Shop.  
Spelers, leiders en (jeugd)bestuur van Avanti danken Thea en Dietrich hartelijk voor 
hun sportieve gebaar.  
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