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VAN DE VOORZITTER 

 
Alle vakanties zijn nagenoeg weer zo goed als achter de rug en het voetbalseizoen is ook al 
weer enige weken in volle gang. 
De eerste punten zijn alweer gewonnen of inmiddels alweer aan de tegenstander gelaten. 
Ons eerste elftal heeft na een valse start in Erp twee prima overwinningen binnengehaald. 
Er was een spectaculaire seizoensopening georganiseerd door het LERC op zondag  
4 september j.l. met als afsluiter een wervelend optreden van Rob van Holland in de kantine. 
Op ons sportpark is het in de voorbereiding bijna dagelijks een drukte van jewelste geweest 
door de vele wedstrijden die er gespeeld moesten worden doordeweeks, gecombineerd met 
de trainingen van de overige elftallen. 
Dit was weleens schuiven en roeien met de riemen die we op dat moment hadden, maar 
uiteindelijk is alles op zijn pootjes terecht gekomen. 
 
De afgelopen weken hebben ons ook duidelijk gemaakt dat de leuke dingen in het leven zeer 
betrekkelijk kunnen zijn. 
Onze vereniging werd op zondagochtend 11 september opgeschrikt met de mededeling dat 
Wil van Kronenburg na een slopende ziekte die ochtend op 55-jarige leeftijd was overleden.  
Wil was een zeer actief lid van onze zeskampcommissie en heeft enkele jaren geleden de 
ledenadministratie voor onze vereniging verzorgd. Ook was Wil vele jaren jeugdleider en een 
vaste bezoeker van de kaartavond in de kantine met zijn Lamploeg. 
Nauwelijks van de schrik bekomen, bereikte ons op donderdag 15 september het droevige 
bericht dat die ochtend oud-eerste elftal speler Rob van Iperen eveneens na een slopende 
ziekte was overleden op 50-jarige leeftijd. 
Namens de gehele vereniging Avanti wil ik de familie Van Kronenburg en de familie Van 
Iperen heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies. 
 
Ruim voor de vakantie vond er een onderzoek plaats door twee studenten van de Fontys 
opleiding SPECO (sport-economie-communicatie). Uit dit onderzoeksrapport zijn de 
volgende zaken naar voren gekomen, nl. dat Avanti vooral een bijzondere warme en 
toegankelijke club is en dat men goed scoort als het gaat om accommodatie en sfeer; echter, 
de communicatie scoort slecht, ook het bestuur moet hierin meer gaan bijdragen en 
duidelijker naar de leden toe communiceren. 
Een duidelijk actiepunt voor het bestuur dus! 
 
De Algemene Ledenvergadering van Avanti staat ook alweer voor de deur.  
Deze vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 30 september a.s., aanvang: 20.00 uur in de 
kantine. 
Graag zou ik zien dat er op deze avond vele leden aanwezig zijn, waar zij hun mening en 
stem kunnen laten horen over de toekomst van sv Avanti’31. 
 
Tenslotte wens ik alle elftallen / zeventallen heel veel succes toe voor de komende periode, 
en nogmaals iedereen tot ziens op 30 september a.s.! 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 
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IN MEMORIAM: 
 

JOS VAN DINTHER 
 

Op maandagmorgen 15 augustus ontvingen we vol ongeloof het droevige bericht dat Jos van 
Dinther plotseling was overleden.  

Jos was de laatste jaren niet meer actief binnen Avanti. Hij heeft er echter zijn sporen meer 
dan verdiend. Zoals bijna elke Boschwegse jongen ging Jos op jeugdige leeftijd voetballen 
bij Avanti. Het was al snel duidelijk dat Jos niet echt gezegend was met een oogstrelende 
techniek. Wat hij wel bezat was een niet aflatende inzet en gezonde wil om te winnen. Hij 
heeft in zijn voetbalcarrière niet in de hoogste elftallen gevoetbald, maar Jos was wel een 
speler waar je als leider en mede-speler van op aan kon. Hij liet zelden zijn team in de steek 
en was dan ook elke training en wedstrijd aanwezig. 

Op jonge leeftijd werd Jos gevraagd om jeugdleider te worden. Hij stemde hiermee in op 
voorwaarde dat hij een lager team zou mogen begeleiden. Zoals Jos als voetballer was, was 
Jos ook als leider. Hij verlangde van de spelers dat ze voor het elftal door het vuur gingen. 
Het gebrek aan techniek zou en moest gecompenseerd worden door inzet en een 
gedrevenheid waar je U tegen zegt. Als geen ander was Jos een verenigingsman en hield 
zijn spelers voor, dat er naast voetbal bij Avanti nog veel meer te beleven was. Vele jongens 
hebben onder zijn leiding de ‘geneugten’ van de derde helft leren kennen.  

Jos heeft ook grote invloed gehad op het ontstaan van de Crazy Pinternationals. De 
vriendenclub van Jos werd gevormd door bijna allemaal Avanti-leden. Deze vriendengroep 
ging op een gegeven moment op vakantie en deze avonturen werden vermeld in de Avanti-
krant. Jos kreeg in deze verhalen steevast de bijnaam Jos Knip. De reden hiervan is dat Jos 
kost wat kost elke tegenstander probeerde de doorgang te beletten. Hij nam het hierbij voor 
lief dat er zich ook wel eens een stukje tegenstander tussen hem en de bal bevond. Hierbij 
speelde hij het altijd fair en heeft hij nooit de intentie gehad om iemand moedwillig van het 
veld te schoppen. 

De verhalen van de (P) Internationals hebben jarenlang de Avanti-krant opgeleukt. Zo kon 
ook iedereen lezen dat de vriendenclub langzaam maar zeker uitgroeide tot een heuse 
carnalsvalsclub, De Crazy Pinternationals. Ook hierin was Jos een grote animator, stimulator 
en zeer zeker ook wagenbouwer. Talloze carnavalswagens heeft Jos gebouwd en niet 
zelden werd de 1e plaats in de optocht behaald. Hij was dan ook zo trots als een pauw als hij 
op carnavalsmaandag de kantine van Avanti kon binnenlopen en tegen iedereen die het 
horen wilde, kon zeggen dat we wederom de eerste prijs hadden gewonnen. 

Helaas hebben we veel te vroeg afscheid van Jos moeten nemen. Hij had nog zo veel 
plannen en wilde nog zo lang op maandagmorgen met carnaval naar de kantine. Helaas zal 
dit niet meer zo zijn. We wensen Christie, Jeffrey en Melanie heel veel sterkte om dit zware 
verlies te kunnen verwerken. 

De Crazy Pinternationals     
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IN MEMORIAM: 
 

WIL VAN KRONENBURG  
 

 
Op zondagmorgen 11 september 2011 is Wil van Kronenburg na een slopende ziekte 
overleden. Wil mocht slechts 55 jaar worden. 
 
Met het overlijden van Wil moet Avanti’31 afscheid nemen van een actief lid van de 
vereniging. Wil is jarenlang jeugdleider geweest, heeft alweer jaren geleden de 
ledenadministratie gereorganiseerd en ook jarenlang bijgehouden. Tijdens Paaspop heeft 
Wil, meestal samen met Jan de Graaff, jaar in jaar uit zijn bijdrage geleverd bij het regelen 
van het verkeer en het parkeren. De laatste jaren was hij vooral nog actief bij de 
zeskampcommissie, ook toen hij al ziek was heeft hij zich nog ingezet voor dit evenement. 
 
Avanti’31 zal Wil missen op donderdagavond in de kantine. Het was zijn grootste hobby om 
op donderdagavond met de lamploeg in de kantine een kaartje te leggen, het jaarlijkse 
weekend weg met zijn kaartmaten was daarbij een hoogtepunt. 
 
Wil was voor Avanti’31 van onschatbare waarde.  
Wij wensen Hetty, kinderen en kleinkind heel veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Bestuur van sv Avanti’31 
namens alle leden, de ZeskampCommissie en de Lamploeg 
 
 

###### 
 
 

NAMENS DE LAMPLOEG: 

Op zondag 11 september 2011 kregen we het bericht dat Wil na een ongelijke strijd was 
overleden. 
 
Wil was binnen Avanti een duizendpoot: jeugdleider, ledenadministrateur, Paaspop, AJAC, 
zeskampcommissie zijn zo maar wat vrijwilligerstaken die hij op zich heeft genomen de 
afgelopen jaren. En als Wil ergens in stapte, dan deed hij dat voor meer dan 100%. 
Buiten deze taken was Wil een fanatiek lid van de lamploeg. Elke donderdagavond was hij 
aanwezig in de kantine van Avanti om een kaartje te leggen met zijn “maten”. Een 
vriendenclub waar Wil zich thuis voelde en zichtbaar genoot van die avonden.  
 
Vorig jaar juni kreeg Wil het bericht  te horen dat hij ziek was. Dit bericht sloeg in als een 
bom. Een paar dagen nadat hij dit alarmerende bericht had gekregen zijn we met de 
lamploeg een weekendje weggeweest. Wil is dat weekend op zaterdag toch nog geweest en 
we hebben gebarbecued en gesproken over zijn ziekte. Die avond werd er geloot wie het 
jaar erop het lamweekend zou regelen. Wil en Jan van Uden zouden het weekend voor 2011 
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organiseren.  
Gedurende het jaar kreeg Wil verschillende behandelingen en zag het er naar uit dat de 
ziekte onder controle was. Ondertussen regelde Wil met Jan het weekend en zijn we 24 juni 
een weekend weggeweest met de lamploeg waarbij Wil het hele weekend aanwezig was.  
Ik weet zeker dat Wil van dat weekend heeft genoten. ‘s Middags wat rusten en tot 
middernacht was hij erbij en genoot hij zichtbaar van “zijn” weekend.  
Verderop in dit blad is het verslag van het lamploeg-weekend te lezen. 
 
Na dit weekend ging het zienderogen achteruit met zijn gezondheid en kreeg Wil het bericht 
dat de artsen niets meer voor hem konden doen. We hebben hem met regelmaat bezocht en 
moesten constateren dat Wil steeds meer “inleverde”. 
Tot het bericht kwam dat hij was komen te overlijden op 11 september j.l.. 
 
In de uitvaartdienst heeft Noud op een mooie manier verwoord wie Wil was. Daar hoeft niets 
aan te worden toegevoegd. 
 
Wil, we willen je bedanken voor de vriendschap die we de afgelopen jaren van jou hebben 
mogen ondervinden. Op donderdagavond en in de weekenden die wij weggingen heb jij altijd 
een positieve en vooral humoristische inbreng gehad. Dat zullen we nooit vergeten. In 
gedachten zul je altijd bij ons blijven.  
 
Bedankt voor alles en rust zacht. 
 
 
Namens de Lamploeg 
Frans van Rozendaal  
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IN MEMORIAM: 

 
 ROB VAN IPEREN 

 
Donderdagochtend 15 september kwam het bericht dat Rob van Iperen was overleden.  
Rob was al lang ziek. Voor de vele Avanti-mensen die Rob regelmatig spraken kwam dit 
overlijdensbericht ook niet onverwacht. Lang had hij zich met een bewonderenswaardig 
optimisme tegen zijn ziekte verzet, maar de laatste weken wist hij dat hij het niet kon winnen. 
Hij mocht niet ouder worden dan 50 jaar. 
 
Rob is één van de voetballers van Avanti die twee kampioenschappen als speler van het 1e 
elftal heeft meegemaakt. Zowel in 1983 als in 1991 had Rob een onbetwiste plek centraal in 
de verdediging. Het kampioenschap van 1991 betekende voor Avanti’31 de promotie naar de 
1e klasse, het hoogste niveau waarop Avanti’31 ooit gespeeld heeft.  
Naast de kampioenschappen met het 1e elftal was voor Rob ook zijn kampioenschap met de 
A1 in 1979 een hoogtepunt geweest.  
Zelf vond Rob eigenlijk dat hij te laat met voetballen was begonnen. Hij was al 13 toen hij 
zich bij Avanti’31 meldde als lid. Lang heeft Rob het gevoel gehad dat hij qua 
‘voetbalkunnen’ een achterstand had op zijn teamgenoten die al jonger met voetballen waren 
begonnen.  
In 1995 besloot Rob te stoppen met voetballen bij de selectie. Zijn gezin en zijn werk kregen 
voorrang boven het voetballen.  
Bij de samenstelling van het Avanti-elftal van de eeuw stond Rob opgesteld als ‘Stopper/ 
Voorstopper’, met als karakteristiek: “een uitstekende verdediger en een voorbeeldig 
aanvoerder”.  
In een interview met Rob enkele jaren later in de Avanti-krant vertelde hij dat hij moeite had 
met de veranderende mentaliteit van voetballers. Hij kon zich niet voorstellen dat voor een 
selectiespeler het voetbal niet op de eerste plaats zou komen.  
Na zijn actieve voetbalperiode is Rob nog enkele jaren bestuurslid van de supporters-
vereniging van Avanti’31 geweest. 
 
Voor velen bij Avanti is het onbegrijpelijk dat Rob er niet meer is.  
Wij wensen Monique, Werner, Bart en de verdere familie heel veel sterkte toe. 

 

Bestuur sv Avanti’31 
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UITNODIGING 
 
 

ALGEMENE JAARVERGADERING 2011  
 

Vrijdag 30 september 2011  
 

Aanvang 20.00 uur 
Kantine sv Avanti’31 

 
 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken. 

3. Notulen ledenvergadering 1 oktober 2010 (zijn gepubliceerd in de Avantikrant van 

november 2010. 

4. Jaarverslag secretaris over 2010/2011. 

5. Jaarverslag jeugdafdeling 2010/2011. 

6. Jaarverslag penningmeester over 2010/2011. 

7. Verslag kascommissie. 

8. Verlenen décharge aan bestuur voor financieel beleid. 

9. Begroting seizoen 2011/2012. 

10. Benoeming kascommissie 2011/2012. 

11. Mededelingen. 

12. Bestuursverkiezing. 

13. Rondvraag (vragen schriftelijk indienen bij de secretaris tot 28-09-2011  18.00 uur). 

14. Sluiting.
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JAARVERSLAG SV AVANTI’31 

OVER HET SEIZOEN 2010/2011 
 
Voorwoord: 
Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen dat heeft gelopen van 1 juli 2010 – 30 juni 2011. 
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 een globaal beeld geven van de 
gebeurtenissen 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 jeugdafdeling toegevoegd. Voor 
het schrijven van dit 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 2010/2011. 
 
Wij hebben het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van ons lid en speler van  
Avanti 12, Erno ten Voorde. Erno kwam op 17 november op 43-jarige leeftijd totaal 
onverwacht tijdens een verblijf in het buitenland te overlijden.  
Begin december overleed Elly van Wanrooy na een kortstondige ziekte.  
Op 21 maart overleed ons ere-lid, oud eerste elftalspeler en drager van de gouden Avanti-
speld Sjef van Uden op 87-jarige leeftijd. Sjef heeft vele, vele jaren al het drukwerk voor 
Avanti verzorgd en is op drie maanden na 75 jaar lid van Avanti geweest.  
 
Verder zijn er ook dit jaar weer meerdere mensen gestorven, die dierbaar waren voor diverse 
personen binnen onze vereniging. Ook naar hen gaat ons medeleven uit. 
 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
 
Sportieve hoogtepunten en dieptepunten 
Het afgelopen seizoen slaagden slechts enkele elftallen erin het kampioenschap te behalen. 
Bij de senioren waren dat Avanti 3 en Avanti 5. Beide teams spelen komend seizoen als 
Avanti 3 en Avanti 4 in de 4e klasse. Een klasse waar beide elftallen ons inziens voetballend 
zeker in thuis horen, maar waar door de strengere regels met betrekking tot het wisselen van 
spelers ook veel van deze elftallen gaat worden gevraagd. 
Bij de jeugd waren er twee kampioenen. De C2 slaagde er voor het 2e achtereenvolgende 
jaar in om de hoofdprijs binnen te halen, een prestatie van formaat. Knap verder het 
kampioenschap van onze aller-jongste voetballertjes. Mini-1 wist ongeslagen de titel binnen 
te halen. De jeugd heeft de toekomst wordt wel gezegd, wij zullen zien hoeveel van deze 
talentjes over 15 jaar om 14.30 uur op de zondag op ons hoofdveld lopen. Voor de verdere 
gang  van zaken bij het jeugdvoetbal verwijzen we graag naar het Jaarverslag van de 
jeugdafdeling. 
 
Naast successen waren er ook de nodige teleurstellingen. De degradatie van ons 1e elftal 
was daar natuurlijk het meest in het oog springend. Na vijf jaar in de 2e klasse te zijn 
uitgekomen, spelen we komend seizoen weer 3e klasse. Dat houdt overigens ook in dat we 
teruggaan naar Zuid 2. Voor de 3e klasse maakt dat qua reistijd weinig verschil, we treffen 
komend seizoen een groot aantal regionale tegenstanders. Jammer dat scheidend 
hoofdtrainer John van Nielen na vier jaar hard werken op de valreep deze teleurstelling 
moest incasseren. Met een sterk vernieuwd elftal en onder leiding van een nieuwe 
hoofdtrainer gaan we komend seizoen proberen het verloren terrein terug te veroveren. 
 

 8



 

Ook dit jaar hebben we weer bij een aantal elftallen problemen gezien om elke week met 
voldoende spelers op het veld te staan. Gelukkig was de bereidheid om bij andere teams bij 
te springen groot. Waarbij vooral met genoegen is geconstateerd dat zowel de A1 als de A2 
vele malen hulp hebben geboden. Aan deze elftallen dan ook een welgemeend woord van 
dank. Toch blijft het voor ons een moeilijk te begrijpen en ook niet altijd even eenvoudig te 
accepteren gegeven, dat elftallen waar meer dan 18 spelers op de lijst staan er toch keer op 
keer niet in slagen een volledig elftal te formeren. Door de overgang van een groot aantal  
A-spelers naar de senioren zouden we mogen verwachten dat we deze problemen komend 
seizoen niet gaan krijgen, maar of die veronderstelling juist is, wachten we maar af. 
 
Het bestuur 
Het hoofdbestuur heeft het afgelopen seizoen tien keer vergaderd, onder leiding van de vorig 
jaar nieuw gekozen voorzitter Jack Brus. Daarnaast is het Dagelijks Bestuur op veel 
donderdagen en enkele zaterdagen bijeen geweest.  
De samenstelling van het bestuur en de beklede functies was als volgt: 
 
Jos Smits   Ere-voorzitter 
Jack Brus   Voorzitter 
Ton Zandbergen  Secretaris, PR 
John Kools   Penningmeester 
Ben v.d. Mosselaer  Vice-voorzitter, PR en Communicatie 
Will de Laat Kantinebeheer, Commerciële zaken/sponsoring en 2e 

penningmeester 
Kees Portegijs  Onderhoud sportpark, materiaal-/kledingbeheer en sponsoring 
Bert v. Engelen  Afgevaardigde Jeugdafdeling 
John v. Boxmeer  Wedstrijdsecretaris, LERC 
Bert v.d. Moosdijk  Technische Zaken en 2e secretaris 
 
Binnen het bestuur is de afgelopen jaren een traject van ‘geleidelijke verversing’ ingezet. 
Drie van de negen bestuursleden zitten korter dan twee jaar in het bestuur. Ook het 
komende jaar zullen, als de ledenvergadering er mee instemt, enkele nieuwe mensen een 
plek in het bestuur gaan innemen. Het bestuur juicht dit toe. Niet omdat de vertrokken 
bestuursleden hun werk niet goed deden, in tegendeel juist, maar wel omdat het goed is na 
verloop van tijd weer eens met een andere kijk de dagelijkse problematiek tegemoet te 
treden. 
  
Bert van Engelen heeft besloten om na elf jaar zijn functie in het hoofdbestuur neer te gaan 
leggen. Hij blijft gelukkig zijn vele werk in de Jeugdcommissie en het AJAC voortzetten. Het 
bestuur dankt Bert voor het vele werk dat hij binnen het bestuur heeft verricht. Met name de 
vele uren die zijn gestoken in het voor Avanti zo lucratieve Paaspop willen we hier nog eens 
onder de aandacht brengen. 
John Kools heeft besloten na 11 jaar te gaan stoppen als penningmeester. Het bestuur is blij 
met zijn voornemen om het komende jaar nog als bestuurslid aan te blijven om de nieuw te 
kiezen penningmeester op de achtergrond te kunnen bijstaan.  
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. Leden die op dit punt ideeën hebben wordt 
gevraagd met die ideeën te komen. Donderdagavond zijn hiervoor altijd de nodige 
(Dagelijks) bestuursleden op het sportpark aanwezig.  
 
Technisch Beleid 
Het afgelopen jaar is een nieuwe Technische Commissie opgericht. Onder leiding van Bert 
vd Moosdijk zijn in eerste instantie Stefan Kastelijn en Hans Verhagen aan de slag gegaan. 
Omdat Bert vd Moosdijk in verband met rugklachten tijdelijk moest afhaken heeft Vincent de 
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Vroomen vervolgens zijn bijdrage geleverd. Veel overleg met het bestuur, met de 
jeugdafdeling en met trainers en begeleiders van senioren- en A-jeugd heeft geleid tot een 
nieuw technisch beleid, waarbij de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer en het zoeken en 
vinden van een aantal nieuwe mensen binnen de staf van de selectie succesvol is afgerond.  
 
Jan Hellings en Hans van Roy hebben veel energie gestoken in de samenstelling van de 
lagere elftallen. Komend seizoen ligt deze taak bij Jan Hellings en Johan Schellekens.  
 
Commissies 
Avanti 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, de 
redactie van het clubblad, de mensen die de website bijhouden en verder ontwikkelen, de 
club van 100, het AJAC, de zeskampcommissie. Graag willen we vanaf deze plaats alle 
mensen die hun waarschijnlijk ook schaarse vrije tijd aan onze 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 
dezelfde mensen zijn, die op verschillende fronten het werk doen. Graag zouden wij zien dat 
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 werkzaamheden die vrijwilligers nu doen, de financiële huishouding van de 
vereniging zou dat niet kunnen dragen. 
 
Supportersvereniging 
Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen met een actieve, en naar ons gevoel ook steeds 
actievere, 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 periode-
kampioenschap voor de senioren/A-junioren zijn voorbeelden van activiteiten waar 
daadwerkelijk de hele vereniging van profiteert. De supportersvereniging 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 hierdoor 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 het afgelopen jaar. 
 
Stichting Vrienden van sv Avanti’31 
Ook het afgelopen jaar zijn de vrienden van sv Avanti’31 er in geslaagd alle toezeggingen en 
afspraken naar de vereniging toe waar te maken. Een niet geringe prestatie, want in deze 
moeilijke economische tijd valt het niet mee om steeds weer mensen enthousiast te maken 
voor onze vereniging. Dankzij de activiteiten van de Vrienden van sv Avanti’31 blijft het voor 
onze selectiespelers leuk en gezellig om voor Avanti te blijven spelen.  
 
Stichting tot steun aan sv Avanti’31 
Deze stichting, jaren geleden opgericht om middelen te verkrijgen (o.a. via de Lotto) om 
daarmee de vereniging te ondersteunen, komt enkele malen per jaar bijeen. Ter gelegenheid 
van het 80-jarig bestaan van onze vereniging heeft deze Stichting een nieuwe 
keukenwerkbank met koeling geschonken. Het spreekt vanzelf dat het bestuur, maar zeker 
ook het kantinebeheer en –personeel, deze geste op zijn waarde weten te schatten. 
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Hoofdsponsors 
Een woord van dank in de richting van onze beide hoofdsponsors is vanzelfsprekend in dit 
jaarverslag op zijn plaats. Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar Bouwbedrijf van 
Kasteren, een hoofdsponsor 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. Wij hopen dan ook dat de prettige en bijzonder 
vruchtbare samenwerking met Bouwbedrijf van Kasteren verder gecontinueerd kan worden. 
 
Sinds twee seizoenen is naast Bouwbedrijf van Kasteren nog een tweede hoofdsponsor 
actief. Met Kapsalon Koppig hebben we een tweede hoofdsponsor die ook vanuit het 
verleden een verbondenheid met Avanti kent en ook hier geldt, een sponsor die niet op de 
voorgrond wil staan, maar die wel betrokken is en waarmee het prettig samenwerken is. 
Beide sponsors danken we hartelijk voor de samenwerking. 
 
Sinds het nu afgelopen seizoen is Camping Sport De Wit weer onze kledingsponsor. We 
prijzen ons gelukkig dat een oer-Schijndels bedrijf zich op zo’n positieve manier inzet voor 
ons vereniging. Ook onze leden kunnen bij De Wit terecht voor hun voetbal-artikelen. 
 
Damesafdeling 
Ook het afgelopen seizoen zijn we er weer in geslaagd met twee dameselftallen aan de 
competitie te beginnen en ook met twee elftallen de competitie te beëindigen. Dat heeft af en 
toe veel moeite gekost, maar met ook ondersteuning vanuit de jeugdafdeling is het toch 
gelukt. Jammer dat ons Dames 1 na de promotie van vorig jaar nu weer een stap terug moet 
doen, maar de basis was voor de 3e klasse nu eenmaal te smal. Dames 2 heeft met alle 
problemen om steeds weer met genoeg dames in het veld te staan naar behoren 
gepresteerd. Een plek in de bovenste helft van de rangschikking is zonder meer een goede 
prestatie geweest van zowel de Dames als de begeleiding. Komend seizoen komen beide 
dameselftallen uit in de vernieuwde damescompetitie. Eerst een (halve) najaarscompetitie, 
vervolgens na de winterstop een nieuwe indeling op sterkte met een hele competitie om het 
kampioenschap.  
 
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.  
Veel mensen spelen hierbij een rol, niet in de laatste plaats Guus vd Schuijt en Dirk vd 
Sangen. Als terreinmeesters zijn zij steeds aanwezig op de trainingsavonden en tijdens de 
wedstrijden. Dat op die momenten alles goed verloopt, komt mede om zij juist ook buiten die 
trainingstijden en voor en na de wedstrijden veel werk verzetten. We vertrouwen er op dat al 
onze spelers en de begeleiders hun werk op waarde weten te schatten, zonder hen zou 
voetballen en trainen een lastige zaak worden.  
Vervolgens denken we natuurlijk aan al degenen die elke keer opnieuw de kleedkamers, 
douches, toiletten, de tribune, de kantine, het wedstrijdsecretariaat en de bestuurskamer 
schoon houden. Veel werk en meestal op momenten dat dat niet wordt gezien. Dank 
hiervoor. 
 
Tot slot een groot woord van dank aan de OPA-Ploeg. Elke dinsdagochtend zorgen zij 
ervoor dat ons sportpark er schoon en opgeruimd uitziet en dat allerhande klussen steeds 
weer worden opgepakt. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het vele werk dat deze mensen 
week in week uit verrichten, onze vereniging veel kosten bespaart en veel rendement 
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oplevert. We hopen dan ook dat we nog heel lang een beroep op onze OPA-ploeg zullen 
mogen doen. 
Gerrie Russens heeft ook het afgelopen seizoen weer wekelijks gezorgd voor het plaatsen 
van de voor de voetbalsport zo onontbeerlijke witte lijnen op de velden.  
 
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. Elke week opnieuw zijn vele mensen nodig om 
het überhaupt mogelijk te maken om wedstrijden te spelen, elke week opnieuw staan zij 
klaar voor u, en voor uw kinderen en daarmee dus voor Avanti’31. Het deed ons dan ook 
deugd om zoveel van deze vrijwilligers aan het einde van het seizoen te zien op de tweede 
editie van onze ‘vrijwilligers-middag nieuwe-stijl’. We hebben een slechte zomer gehad, maar 
op de vrijwilligersmiddag was het prachtig weer. Ieder krijgt wat hij verdient, en die uitspraak 
is voor onze vrijwilligers zeker van toepassing. Voor het bestuur is het duidelijk dat we van 
de vrijwilligersmiddag een traditie gaan maken. Dank aan degenen die deze dag hebben 
georganiseerd.  
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. 
 
Trainers/Leiders 
Elke week, en meestal twee keer per week, worden al onze elftallen getraind door een grote 
groep (keepers)trainers. Vanaf de mini’s en de F-pupillen tot aan de selectieteams staan elke 
training weer goed onderlegde trainers klaar om iedereen voor te bereiden op de volgende 
wedstrijd en om de algemene vaardigheden van onze voetballers te vergroten. Het Bestuur 
is er dan ook heel gelukkig mee dat het afgelopen seizoen een tiental trainers de officiële, 
door de KNVB geleide, trainerscursus hebben gevolgd en met goed resultaat hebben 
afgerond. Met name onze jeugdleden zullen in de nabije toekomst weer kunnen profiteren 
van de extra kennis die deze trainers hebben opgedaan. Vanzelfsprekend zullen we ook in 
de toekomst nieuwe trainers in de gelegenheid gaan stellen een opleiding en diploma bij de 
KNVB te gaan halen. Sowieso zijn we heel tevreden dat zoveel vaak zelf nog jeugdige leden 
hun vrije tijd besteden aan het trainen en begeleiden van jeugdteams. Dit wijst op een grote 
betrokkenheid van onze leden bij de vereniging waar het bestuur terecht trots op is.  
 
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 
moeten nemen. Is het dan niet vreemd dat spelers, helaas soms ook leiders, soms zelfs 
assistent-scheidsrechters, maar ook het publiek langs de lijn, vaak 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 weer 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 om te voetballen. 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 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 
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weer één en vaak twee maal 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 scheidsrechterscursus om vervolgens zelf wekelijks de fluit te gaan hanteren. Voor 
hen hopen wij dat de kritiek dan snel gaat verstommen, maar we zijn bang dat de praktijk 
anders gaat zijn. Overigens, Avanti laat haar verenigingsscheidsrechters via de KNVB 
opleidingen volgen om er voor te zorgen dat de scheidsrechters goed opgeleid zijn. Ook 
intern wordt er meermalen per jaar aandacht besteed aan kennis en vaardigheden van 
scheidsrechters. De scheidsrechters komen zo’n 3 keer per seizoen bijeen om informatie en 
ervaringen uit te wisselen. 
 
Verzorgers 
Dit seizoen was het 34e jaar dat Anton Schellekens de verzorging van de Avanti-spelers op 
zich genomen. Dat betekent dat het nieuwe seizoen het 35e jaar wordt. De laatste jaren heeft 
Anton tijdens wedstrijden zoveel als mogelijk het 1e, 2e en de A1 begeleid. Voor het komende 
seizoen zal Frans vd Burgt het 2e elftal tijdens de wedstrijden gaan begeleiden. Dat betekent 
geenszins dat Anton minder gaat doen, maar dankzij deze ondersteuning kan de aandacht 
van Anton zich op de zondag nog wat meer op ons 1e elftal gaan richten. 
 
Avanti-krant en Avanti-drukwerk 
Al 53 jaar lang valt bij de Avanti-leden maandelijks de Avanti-krant in de brievenbus.  
54 jaar oud en nog altijd fris en graag gelezen door veel van onze leden. Elke maand zorgen 
10-tallen mensen: redactie, drukkers, inleggers, bezorgers, ervoor dat er weer een nieuw 
nummer kan verschijnen. Al deze mensen hartelijk dank. Ook dank aan onze adverteerders 
die ervoor zorgen dat het voor ons ook qua kosten interessant blijft een clubblad te 
verzorgen. 
Het clubblad staat overigens ook elke maand op de website.  
 
Kantine 
Voor elke voetbalvereniging, en dus ook voor Avanti 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 kunnen vinden, waar nog eens nagepraat kan worden over de 
wedstrijden die gespeeld zijn en waar vooruit gekeken wordt naar de wedstrijden die nog 
gaan komen.  
 
Het is de laatste jaren wel duidelijk dat er steeds meer alternatieven komen voor een bezoek 
aan onze kantine. Met z’n allen moeten we ons extra inspannen om elk jaar weer de loop er 
in te houden, zodat de vereniging ook de revenuen van een goede kantine kan plukken. Het 
mag duidelijk zijn, aan het personeel in de kantine ligt het niet, zij staan week in week uit 
voor iedereen klaar. Een probleem is het mogelijk dat er nog steeds te veel activiteiten in een 
korte periode samenkomen (te denken is bijvoorbeeld aan de zeskamp, Dukes Trophy, 
jeugdtoernooien, kampioenenavond, sportiviteitsprijs) waar heel veel mensen zo tegen het 
einde van het seizoen op af komen, terwijl er met name in de wintermaanden en in de zomer 
een grote stilte valt.  
 
Sinds kort hebben we een nieuwe kantinecommissie. In overleg met het personeel van de 
kantine en vertegenwoordigers van het LERC is gekeken naar mogelijkheden om de 
gezelligheid in de kantine te behouden en waar mogelijk verder te verhogen. Het streven is 
er op gericht een kantine te behouden die voor onze leden een plek is waar men graag komt 
en die voor de vereniging de inkomsten oplevert die we nu eenmaal nodig hebben om te 
kunnen bestaan. Nogmaals, aan de inzet van het personeel zal het niet liggen. 
 
Samenwerking met Gemeente en JSSS 
De afgelopen winter hebben we voor het tweede opeenvolgende jaar kunnen ervaren dat er 
zelfs weersomstandigheden zijn waarop het kunstgrasveld niet bespeeld kan en mag 
worden. Herhaaldelijk sneeuwval, en dan ook nog sneeuw die lang bleef liggen, heeft voor 
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een vroeg ingevallen winterstop gezorgd. Gelukkig was de winter ineens ook weer snel 
voorbij, zodat vrijwel alle wedstrijden gespeeld zijn. Binnen de vereniging kwam opnieuw de 
vraag, of wij niet voor een sneeuwvrij veld hadden kunnen zorgen, naar voren. Dit blijft een 
punt van aandacht bij het bestuur, maar hiervoor zijn we ook afhankelijk van het beleid van 
de gemeente. Voor het sneeuwvrij maken van het kunstgrasveld is de inzet van 
professionele apparatuur via een professioneel bedrijf nodig. Daarvoor is de instemming van 
de gemeente nodig, 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 hoe lang de sneeuw blijft liggen, maakt het onwaarschijnlijk dat Avanti de 
kosten voor het sneeuwvrij maken van het kunstgrasveld kan dragen. Ook voor komende 
winter zal dus gelden: we zijn en blijven afhankelijk van de weersomstandigheden en die zijn 
vaak onberekenbaar, en alles wat we kunnen en mogen is in overleg met de gemeente. 
 
De samenwerking met de gemeente is overigens, zoals al vele jaren, goed. Wensen blijven 
er altijd, zo blijven we alert op een mogelijkheid iets te doen aan de bestrating rondom de 
kleedkamers.  
Binnenkort zal bij het zwembad eindelijk een aanvang gemaakt gaan worden met de bouw 
van Fitland. Dan komt eindelijk ook de realisatie van de nieuwe parkeervoorzieningen in 
zicht. Dan komt er eindelijk ook een einde aan de rommelige, onoverzichtelijke en zeker voor 
onze jeugd gevaarlijke verkeerssituatie rond ons sportpark. Dat kunnen we alleen maar 
toejuichen. Overigens geldt dat die gevaarlijke verkeerssituatie voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door onze eigen leden, en heel vaak ook door de ouders zelf. Tegen de 
verkeersrichting inrijden is schering en inslag, parkeren in de bocht voor de entree, op een 
manier dat een ambulance er nauwelijks meer door kan, is aan de orde van de dag. We 
komen dan wel naar een sportvereniging, maar het lopen van een paar extra meters is voor 
sommigen van onze leden helaas al te veel moeite.  
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 spullen om te gaan.  
Tot slot de oproep aan iedereen: we hebben een fraai sportpark, laten we proberen dat 
zo te houden. 
 
Twee maal per jaar vindt er een vergadering plaats met alle sportverengingen en de JSSS 
(Jeugd en Sport Stichting Schijndel). Bij deze vergadering 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 accommodatie van huren. Door de inkoop van sportartikelen via de 
administratie van de JSSS te laten lopen kan Avanti’31 een deel van de betaalde BTW 
terugkrijgen. Sinds het afgelopen jaar heeft Avanti’31 hier een financieel voordeel bij. 
Momenteel wordt bekeken of een dergelijk voordeel ook te behalen is op de inkoop van 
energie.  
 
Evenementen en acties 
Opnieuw hebben we de dorpszeskamp onder fraaie weersomstandigheden kunnen 
realiseren. Dank zij de hulp van een groot aantal vrijwilligers is de 1e Pinksterdag weer 
succesvol verlopen. Daarvoor allereerst de dank aan al deze mensen. Vervolgens een woord 
van waardering aan de mensen van de zeskampcommissie die opnieuw maandenlang veel 
tijd en energie in de organisatie hebben gestoken. Hoewel de deelname dit jaar wat minder 
was dan we de laatste jaren gewend waren, is de Avanti-dorpszeskamp niet meer uit 
Schijndel weg te denken. Komend seizoen volgt de 25e editie, waarvoor de voorbereidingen 
al zijn begonnen. Deze jubileumeditie belooft een heel bijzondere zeskamp te worden. 
 
Ook de Dukes Trophy was het afgelopen seizoen weer een groot succes, dat ondanks het 
wat minder stabiele weer. Ook hier geldt dat alleen dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
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Avanti’31 dit toernooi jaarlijks kan organiseren. Ook hier dank aan iedereen die zijn of haar 
steentje heeft bijgedragen.  
Sinds enkele jaren wordt aan Paaspop een beperkte bijdrage geleverd voor het regelen van 
het verkeer. Om geen roofbouw op onze vrijwilligers te plegen, hebben we hier een deel van 
het werk laten liggen. Financieel een verlies, maar we moeten ons realiseren dat we niet 
alles kunnen aanpakken en dat we toch primair een voetbalvereniging zijn. Bert van 
Engelen, die hier vele jaren voor Avanti heel veel werk heeft verzet, heeft aangegeven dat hij 
het stokje wil gaan overdragen aan anderen. Als zich hier niemand voor meldt zullen we 
genoodzaakt zijn Paaspop helemaal af te gaan stoten.  
 
Vijf maal per jaren verzorgen wij, tegen een aantrekkelijke vergoeding, de verspreiding van 
de bewonerskrant van Huis & Erf. Ook hier geldt, het is dankzij de vrijwilligers dat wij dat 
kunnen doen, de bijdrage aan de verenigingskas is voor ons van groot belang. 
 
Voor de eerste keer heeft 25 juni de Schijndelse Taptoe in overleg met de Gemeente van 
onze accommodatie gebruik gemaakt. Op een regenachtige middag volgende een fraaie 
zomeravond waarop een massaal opgekomen publiek van een fraai stuk muziek heeft 
kunnen genieten. 
 
AVANTI Plannen en Wensen voor de toekomst 
Het spreekt voor zich dat we voor de toekomst nog steeds wensen hebben en daarvoor 
plannen blijven maken. We spraken al over de bestrating op het sportpark en de parkeer-
gelegenheid die hopelijk komend seizoen gerealiseerd wordt.  
In de zomermaanden is, ook weer met de onontbeerlijke hulp van vrijwilligers, het wedstrijd-
secretariaat grondig opgeknapt. Het resultaat mag er zijn, met als gevolg dat we de 
bezoekende verenigingen en scheidsrechters weer in een representatieve ruimte kunnen 
ontvangen.  
Verder zijn we nu organisatorisch helemaal klaar om straks alle werkzaamheden die 
voortvloeien uit de invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier (in KNVB-termen het DWF) 
op goede wijze uit te voeren. Afgelopen februari is voor ons 1e elftal dit DWF ingevoerd, dit 
najaar zullen de nog te spelen bekerwedstrijden met het DWF te maken krijgen, waarna naar 
verwachting per februari 2012 alle A-categorie wedstrijden gaan volgen. Voor de leiders van 
de betreffende elftallen en de verenigingsscheidsrechters zal voor die tijd een instructie-
avond volgen.  
Als volgende wens op het lijstje van het bestuur staat nu een opknapbeurt voor de 
vergaderruimte boven.  
 
Zoals al aangehaald is binnen het bestuur een geleidelijke verjonging ingezet. Met behoud 
van de opgebouwde ervaring zijn we er in geslaagd enthousiaste en kwalitatief goede 
nieuwe mensen in het bestuur te krijgen, zodat we voor de komende jaren weer de garantie 
hebben dat we in elk geval bestuurlijk de vereniging goed onder controle hebben.  
Het bestuur ziet het als een belangrijke taak om de communicatie binnen de vereniging te 
verbeteren. Een goede communicatie kan vervelende misverstanden helpen vermijden, kan 
de afstemming van activiteiten verbeteren en vooral, kan er voor zorgen dat we een 
vereniging blijven waar iedereen graag lid van is. 
 
‘Normen en Waarden’, een begrip waar iedereen de mond van vol heeft, maar ook een 
begrip waar in de praktijk nog wel eens iets aan ontbreekt. Belangrijk is hier vooral respect. 
Iedereen wil graag met respect behandeld worden, maar dat begint er mee dat we 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. 
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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.  
 
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 onszelf 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 2011-2012 toe. 
 
Mochten we in dit jaarverslag iets vergeten zijn te benoemen, dan al bij voorbaat onze 
excuses daarvoor.  
 
 
Ton Zandbergen     Schijndel, september 2011 
Secretaris sv Avanti’31 
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JAARVERSLAG JEUGDAFDELING 
 S.V. AVANTI’31  

SEIZOEN 2010-2011 
 
 
Wist je dat: 
 
 Dit het 2e jaarverslag is in deze vorm, wij hebben namelijk vernomen dat dit goed was 

bevallen… 
 In dit jaarverslag in grote lijnen het wel en wee van de jeugdafdeling wordt besproken 

zonder daarbij in detail te kunnen 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: assistent wedstrijdsecretaris en verantwoordelijk voor de 

wekelijkse opstelling 
o Bert van Engelen: contactpersoon hoofdbestuur en AJAC 
o Henk van Liempd: lid JC  
o Roy van Helvoirt: lid JC 

 De jeugdcommissie op technisch vlak ondersteund wordt door Sjef Weber, Henk Broks 
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 en Jo hartelijk danken voor het vele werk het afgelopen seizoen. We ook 
erg blij zijn dat ze het komende seizoen actief blijven! 

 Anton Schellekens ook dit seizoen onze jeugd deskundig en attent heeft verzorgd en 
zodoende menig speler/speelster “speelklaar” gemaakt heeft 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 bestaat uit 
de volgende personen: 

o Bert van Engelen: voorzitter 
o Danielle Eradus 
o Francé van de Mosselaer 
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 2010/2011 zijn gestart met 24 teams, verdeeld over 2 A-, 3 B-, 3 C-, 1 M-,  
3 D-, 5 E-, 5 F-teams en 2 F-mini teams.  
We zijn het seizoen ook geëindigd met 24 teams, waarbij het M-team in de winterstop is 
opgeheven en we één F-team bij hebben gekregen. 

 Het M-team is opgeheven omdat tijdens de najaarscompetitie wekelijks de bezetting 
onvoldoende was. In goed overleg met de speelsters zijn zij of vervroegd bij de 
Damesafdeling gaan voetballen of bij Avanti C3. 
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 De jeugd van Avanti weer een belangrijke financiële bijdrage heeft geleverd door de 
jaarlijkse kleurplatenactie en kalenderverkoop! 

 We dit seizoen zijn geplaagd door een strenge winter! De begeleiding en spelers/ 
speelsters toch zoveel als mogelijk getraind en wedstrijden gespeeld hebben.  

 We dit seizoen voor de vierde keer een 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. 

 Het afgelopen seizoen een seizoen is geweest zoals we er veel meer zouden 
wensen!!! Een fantastische opkomst bij trainingen en wedstrijden en de grote 
bereidheid om met een ander team mee te spelen!!  

 Onze eerste kampioen was dit seizoen Avanti F-mini 1, zij wonnen alle wedstrijden en 
werden overtuigd kampioen in hun eigen mini-competitie. Dit werd op het hoofdveld 
uitbundig gevierd! Tim, Marc en alle spelers, van harte gefeliciteerd! 

 C2 dit seizoen wederom kampioen is geworden, een knappe prestatie!! Zij dit groots 
hebben gevierd, wel 2 zaterdagen lang…. Roy, Nick, Peter en Peter en alle spelers, van 
harte gefeliciteerd! 

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

 We dit seizoen een aantal standaardteams hadden die tegen degradatie moesten 
vechten… A1 en D1 is het gelukkig gelukt om zich te handhaven in de hoofdklasse!!  
B1 heeft tot het allerlaatste gevochten in hun klasse, maar dit mocht helaas niet baten.  
Zij komen het seizoen 2011/12 uit in de 1e klasse.  

 We ook dit jaar meerdere toernooien hebben georganiseerd? 
o Op vrijdagavond 13 mei een drukbezet lager A- en B-toernooi werd gespeeld.  

Dit langzaam ook een traditioneel toernooi begint te worden met een vast 
deelnemersveld… 

o Op zaterdag 21 mei een E- en F-toernooi met in totaal 65 teams, weer iets meer 
deelnemers dan tijdens de vorige editie. Wederom een geslaagd toernooi met 
medewerking van Phoxy en een ijsje voor iedere deelnemer (met dank aan de 
kantine).  

o Op zaterdag 14 mei een D-pupillentoernooi is georganiseerd, met 20 teams in  
4 poules is gestreden voor de toernooiwinst. 

o We voor het eerst sinds jaren weer een C-juniorentoernooi hebben 
georganiseerd. Dit zeker voor een 1e editie zeer geslaagd was en zeker voor 
herhaling vatbaar is… 

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 laatste weekend van mei het internationale Duke’s Trophy toernooi is 
gehouden met deelnemers uit Nederland, Engeland, Schotland, België en Polen. 
Dit toernooi wederom een groot succes was! 

 Diverse teams ook hebben deelgenomen aan toernooien bij verenigingen in (en uit) de 
buurt? Soms wel hele creatieve teams zijn samengesteld maar we wel altijd van de partij 
waren… 

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

 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.  
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 Toch is een speciaal woord van dank op zijn plaats aan onze terreinmeesters, 
schoonmaaksters, verzorg(st)ers en kantinepersoneel.  

 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 2010-2011 
zijn gestopt heel hartelijk willen bedanken voor jullie inzet!!  

 
 
 
 
Danielle Eradus  
Jeugdsecretaris s.v. Avanti’31 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Start seizoen 2011/2012 
 
De jeugdcommissie wenst iedereen veel voetbalplezier & succes in het nieuwe 
seizoen!! 
 
 
Thema van de maand september: FAIR PLAY!! 
 
 
Jeugdkaderbijeenkomst 
 
Op maandagavond 26 september 2011 wordt de jeugdkaderbijeenkomst voor het 
nieuwe seizoen gehouden. De notulen van deze bijeenkomst zullen in de volgende 
Avantikrant worden gepubliceerd. 
 
 
Bekertoernooi Junioren 
 
Een aantal van onze juniorenteam hebben vooraf aan de competitie hun beker-
programma gespeeld.  
B2 en C2 hebben zich weten te plaatsen voor de volgende ronde.  
Proficiat en veel succes!! 
 
 
Bekertoernooi Pupillen 
 
Op zaterdag 10 september jl. zijn de wedstrijden eerste wedstrijden van het pupillen-
bekertoernooi gespeeld in het kader van de Zwaluwen jeugdactie.  
D1, E1, F1 en F2 hebben zich weten te plaatsen voor de volgende ronde.  
Proficiat en veel succes!! 
 
 
Mailadres jeugdcommissie 
 
Vanaf heden heeft de jeugdcommissie een eigen mailadres: jeugd@avanti31.nl 
 
 
Vervoer uitwedstrijden 
 
Bij deze het verzoek aan alle ouders, verzorgers & begeleiding van de teams om op 
de opstelling te kijken of u bent ingedeeld om te rijden bij een uitwedstrijd van 
uw zoon/dochter.  
Tevens worden per team vervoerslijsten uitgereikt. 
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Warming-Up 
 
Bij deze het verzoek om zoveel mogelijk de warming-up voor de wedstrijd op het 
trainingsveld te doen.  
Voor de warming-up van de keepers geldt dat men alleen de warming-up op het 
trainingsveld mag doen. Indien warming-up niet op het trainingsveld kan, dan zoveel 
mogelijk de zijkanten van het veld gebruiken. 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
Wilt u ook graag uw verslag op de website van s.v. Avanti’31?  
Stuur dan je verslag in een Word-bestand naar estherverhoeven@versatel.nl.  
Esther zal dit vervolgens op de site plaatsen (foto’s zijn ook welkom).  
Iedereen mag een verslag in sturen, dus ook (groot)ouders, broertjes/zusjes of 
anderen die de wedstrijd bijgewoond hebben. 
 
 
Kalender 
 
Komende weken zijn / worden van alle jeugdteams teamfoto’s gemaakt voor op de 
kalender voor 2012.  
Op een maandag in november zullen deze kalenders in geheel Schijndel door de  
D-pupillen en C-junioren worden verkocht. 
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EEN BEETJE NIEUWS VAN ONZE KLEINE EN 
ALLERKLEINSTE AVANTIAANTJES 

 
 

Om te beginnen het volgende : 
 
Voor het vorige clubblad dacht  ik de kopij netjes te hebben ingestuurd, maar toch niet 
goed opgelet, want het was door mij niet op de juiste manier via de mail verzonden. 
Daarom op de volgende pagina’s alsnog een verslag van ons mini toernooi en een 
berichtje over de trainer van onze  allerkleinsten  van Avanti. 
 
In het nieuwe seizoen 2011/2012 zijn wij weer gestart met 5  F-teams, en tot nu toe 1 mini 
team. 
We zullen al wel vlug over moeten gaan naar een 2e mini team, omdat verschillende  
4-jarigen staan te popelen om 5 te worden, zodat ook zij mee kunnen voetballen.  
 
Voor de  5-jarige mini’s hebben wij nog wel een vaste trainer nodig voor de 
woensdagmiddag en vrijdagavond. 
 
Dus voelt u zich geroepen, schroom niet en kom desnoods eens een keertje kijken. 
De koffie staat na de training voor u klaar. 
 
 
Nieuwe doeltjes 
 
U weet nog wel dat jaren geleden op de T.V. die Amerikaan riep van “we hebben hem“;   
wij komen dan wel niet op de T.V. maar via deze  Avantikrant  kunnen wij ook  roepen  van  
“we hebben ze “!  
Na veel heen en weer getrek hebben wij eindelijk onze 2 mini doeltjes in ons bezit, met heel 
veel dank aan  Avanti. 
Het zal wel heel goed opletten worden dat ze niet al na een paar maanden door anderen in 
gebruik worden genomen, want dan zijn ze weer zo 100 jaar. 
Daarom hebben wij onze mini afdeling al in staat van paraatheid gebracht om heel, ja heel 
goed op te letten dat ze door niemand anders worden gebruikt. 
Deze kleine mannen kennen geen enkel pardon, want ernaar wijzen is al genoeg om de hele 
meute achter je aan te krijgen, dus  Hans, let goed op. 
Laten we hopen dat wij er nog veel plezier van mogen hebben en,  heel veel doelpunten vóór  
en tégen. 
De eerste wedstrijdjes van onze mini’s regende het doelpunten. 
Helaas teveel in het verkeerde doel, maar daar wordt niet om getreurd, door de kleine 
mannekes en vrouwtjes. 
Als ze het spelletje maar eens door hebben, dan zal het voor menige tegenstander niet leuk 
zijn om tegen onze kleinsten te moeten spelen. 
 
Vanaf  4  jaar mogen ze bij ons al mee trainen. 
Wij trainen woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur  (gewoon dus van twee tot drie). 
Vrijdag trainen wij van 18.00 uur tot 19.00 uur  (gewoon dus van zes tot zeven). 
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In de maand januari trainen wij niet op de vrijdagavond, ook de andere  F-teams niet. 
 
Wij zijn nog op zoek naar enkele trainers voor onze F-jes (vooral op de woensdagmiddag). 
Voor onze mini´s hebben wij ook nog enkele vacatures.  
Dus voelt u zich geroepen, aarzel dan niet maar kom gewoon eens langs. 
 
 
Mini toernooi van woensdag 1 juni jl. goed geslaagd 
 
Onder werkelijk ideale weersomstandigheden werd op bovengenoemde datum het toernooi 
door onze allerkleinste Avantiaantjes op hun eigen manier afgewerkt, waarbij het voetbal niet 
altijd op de eerste plaats komt. 
Bij de mini 3 zagen wij in de eerste de beste wedstrijd al een paar van die kleine knapen 
rollebollend over het veld tuimelen, omdat zij waarschijnlijk nog niet in de gaten hadden dat 
de wedstrijd reeds begonnen was. 
Maar dit zal zeker de pret bij deze kleine mannekes niet drukken. Winnen of verliezen maakt 
ze nog niets uit. Als ze maar lol hebben en een klein beetje kunnen voetballen. 
Bij de hogere mini’s gaat het er al een heel stuk  fanatieker aan toe. 
Er deden 10 teams mee die waren verdeeld in 2 poules. In poule 1 was onze mini 1 
geplaatst. 
Het was duidelijk te merken dat ze nog niet over het kampioenschap feest heen waren, want 
met 1 overwinning en 1 gelijk spel eindigden zij op plaats 4. Ondanks dat leider Tim zijn 
uiterste best deed om zijn mannen de goede richting uit te sturen, het mocht allemaal niet 
baten. 
De eindstand in deze poule  was:  1. BMC,  2.WEC,  3.St. Mich. Gestel.,  4.Avanti en 5e was 
Heeswijjk. 
In poule  2  waren onze mini 2 en mini 3 ingedeeld. Deze 2 teams waren een beetje door 
elkaar gehusseld. Voor beide teams viel het ondanks hun geweldige inzet niet mee. De 
meeste zijn ook nog zo klein en onervaren met het echte voetbal. Maar ouders, niet getreurd, 
er zullen beslist nog betere tijden aanbreken, gezien het talent dat ook bij deze mini’s rond 
loopt.  Maar, het zal zeker nog enige tijd nodig hebben. 
De eindstand in deze poule was:  1. BMC,  2. Heeswijk,  3. Avanti  2  4. WEC   en  5.  
Avanti 3. 
Om zo’n toernooi tot een goed einde te brengen is er toch nog meer mankracht nodig dan je 
zou verwachten. Ik wil toch een poging wagen om al deze mensen te bedanken voor hun 
inzet en medewerking. 
Adje v. Kasteren, Wil de Laat, Ton Zandbergen,  Sahbi Jemai, Martien Keijzers, Sjefke Beek- 
mans,  Sjors  Teeuwen,  Bjorn  Beekmans,  Wesley  Kluitmans,  Jury v/d Meerendonk,  Els 
Zomers,  Jan v. Boxtel, Antoon Schellekens.  
 Onze sponsoren voor deze middag waren :  Jan Hellings,  Gerard v. Houtum, Jan v. 
Kasteren, Hans v. Heeswijk,  comitè AVANTI 80  
Natuurlijk moeten wij zeker het kantine personeel  Lenie Russens en Jan v. Kasteren 
niet vergeten. 
En nu maar hopen dat ik niemand vergeten ben, want anders…….. 
Een ding is zeker, onze mini’s hebben een heel leuke middag gehad, waar ook nog met de 
nodige inzet gespeeld werd,  en e.e.a. is zeker voor herhaling vatbaar. 
We hebben voor 2012 al weer de eerste sponsor binnen voor ons mini toernooi en wel 
in de persoon van Henk Broks. 
Jullie weten dat Henk het stucadoorsvak uitoefent, en hebt u iets te smeren, dan kunt 
u terecht bij Henk. 
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Nog een ding en dit is bestemd voor Tim, leider  van onze mini’s. 
In ons vorige clubblad  had  jij  het over het geven van een vinger aan ondergetekende, want 
dan ben  je meteen je hele hand kwijt. 
Tim, daar heb jij misschien wel een beetje gelijk in, maar als ik van iemand één vinger krijg, 
en ik neem hem aan, dan kun je er van op aan dat ik ook wat in jou zie als leider/trainer.  
M. a.w. van slechts heel, ja heel weinigen zal ik die bekende vinger aannemen.  
 Dus wees er maar terecht trots op dat jij een van die weinigen en gelukkigen bent.   
Tot slot wil ik ook alle ouders bedanken die toch ook steeds maar weer klaar staan als er een 
beroep op hun wordt gedaan. 
 
 
Wie kent hem niet:  OPA  TOON 
 
Iedereen van jullie zal wel weten wie de hoofdtrainer van Avanti is. 
De afgelopen jaren was dat John v. Nielen en vanaf het nieuwe seizoen zal  Hans v. Esch  
(weer teruggekeerd op het oude nest) deze taak op zich nemen. 
We hebben een trainer nodig voor onze grote mannen, maar bij onze allerkleinsten zijn wij in 
het bezit van een geweldige trainer die op zijn eigen manier met deze groep omgaat. 
De laatste paar maanden hebben wij de grotere mini’s, 5/6 jarigen noodgedwongen (de 
aanwas was  groot) apart moeten laten trainen door Sjors,  Bjorn en Pieter. 
Toen bleef er een groep over van zo’n 10/15 mini-mini pupillen die de leeftijd hebben van  
4 jaar. 
Ja mensen, bij ons kunnen ze vanaf hun 4e jaar meetrainen en vanaf hun 5e jaar mogen ze 
dan wedstrijdjes spelen. 
Voor de mini’s  5/6 jarigen hebben wij sinds enkele jaren een aparte competitie met 
verenigingen hier uit de buurt. 
Maar terug te komen op de 4-jarigen.  
Ga er maar eens aan staan, trainer worden van 4-jarigen. Maar beste mensen, wij hebben er 
eentje. 
Ik heb al vaak tegen hem gezegd dat hij zijn beroep gemist heeft.  
Vaste onderdelen in zijn “trainingen“ zijn het balzitten,  tikkertje spelen, wie het verste de bal 
kan wegtrappen, het in polonaise door de stokjes heen en weer walsen enz. enz. 
De ouderen onder jullie weten nog wel dat Pietje Brus vroeger ook een vast onderdeel had in 
zijn trainingen en dat was  “tegen de gos“ en als ik fluit dan sprinten. 
Pietje ging dan een beetje krom staan,  bracht het fluitje naar zijn mond en i.p.v. te fluiten 
riep hij dan JA,  waarop de hele meute wegstormde, en Pietje meteen floot en riep, terug 
jullie, ik had toch nog niet gefloten.  
Ditzelfde doet nu Toon van Engeland (voor de ouderen onder ons, zoon van Jan van 
Engeland uit de Distelstraat) met het balzitten. 
Allemaal op de bal zitten en als ik fluit dan staan, en jullie voelen het al, alla Pietje Brus fluit 
ook Toon niet, maar roept  JA.  Stop gaat het dan, ik heb toch nog niet gefloten. 
Terug zitten op die bal, en je kunt wel begrijpen dat er nog al enkelen naast de bal gaan 
zitten, wat natuurlijk ook weer de nodige hilariteit met zich mee brengt. 
In elke training is ook het partijtje een vast onderdeel, wat ook deze 4 jarigen met volle 
overgave en soms op 2 velden tegelijk doen. Af en toe moeten ze van veld 3 oversteken 
naar het trainingsveld, want ze spelen gewoon door. Afmetingen van velden kennen deze 
spelertjes nog niet. 
Na het partijtje worden er dan nog strafschoppen genomen op een leeg doel en naargelang 
de grootte van de kinderen,  wordt de bal door Toon op afstand gelegd, zodat niemand deze 
strafschop kan missen.  
Na de strafschop is het tijd voor de “high five“ alvorens deze kleine mannekes en vrouwtjes 
weer helemaal voldaan naar huis toe kunnen gaan. 
Door deze kleine mini’s wordt de trainer niet aangesproken met Toon maar met  
 “opa Toon“.  Het is maar dat u het weet.  
Er zijn er zelfs bij geweest die niet trainden als opa Toon er eens een keertje  niet kon zijn. 
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Ook voor dit seizoen heeft opa Toon zich alweer bereid verklaard de taak van mini trainer op 
zich te nemen. 
Langs deze weg wil ik meteen alle leiders en trainers van onze  F / mini afdeling  heel 
hartelijk dank zeggen voor hun inzet in het afgelopen seizoen 2010/2011. 
 
Jo Toelen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 september j.l. mochten onze allerkleinsten, samen met Wil de Laat, op de foto 
met de nieuwe mini doeltjes. 
Ze waren er wat blij mee. 
Avanti, namens al onze mini’s, hartelijk dank hiervoor. 
Het heeft wel even geduurd, maar het resultaat mag gezien worden. 
Wij hopen er nog heel veel plezier aan te mogen beleven. 
 

     De mini doeltjes zijn alleen 
                                            bestemd voor de mini’s 
 
         
 
                                                                                                       Dus afblijven,  anders krijg 
                                                                                                  je met mij te doen. 
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HALLO VOETBALVRIENDEN, 
 
OP ZONDAG 11 SEPTEMBER WAS IK DE PUPIL VAN DE WEEK BIJ DE WEDSTRIJD AVANTI 1- 
HERPINIA 1. 
EERST WERDEN  IK, PAPA, MAMA EN MIJN ZUS WIES ONTVANGEN IN DE BESTUURSKAMER. 
DAAR WERD IK AL VERWEND MET EEN ECHT AVANTI SHIRT, EEN GROTE SNOEPZAK, TWEE 
VAANTJES EN EEN HELE MOOIE WEDSTRIJDBAL. 
DE WEDSTRIJDBALBAL MOCHT IK MEENEMEN NAAR HET KLEEDLOKAAL OM ER DE 
SPELERS, DE TRAINER EN DE GRENSRECHTER HUN NAAM OP TE LATEN SCHRIJVEN. 
IK KREEG EEN ECHT AVANTI-TENUE AAN EN MOCHT TOEN MEE HET HOOFDVELD OP EN 
SAMEN MET DE RESERVESPELERS EEN BALLETJE OVERTIKKEN. 
TOEN DE WEDSTRIJD BEGON MOCHT IK MET DE WEDSTRIJDBAL SAMEN MET DE SPELERS, 
MIJN GROTE VRIEND THIJS (DE AANVOERDER) EN DE SCHEIDSRECHTER HET VELD 
OPLOPEN. 
OOK MOCHT IK DE TOSS DOEN. 
VOORDAT DE WEDSTRIJD BEGON MOEST IKZELF PROBEREN EEN GOAL TE MAKEN BIJ DE 
TEGENSTANDER EN DIT WAS GELUKT. 
DE HELE WEDSTRIJD MOCHT IK MEE OP DE RESERVEBANK ZITTEN EN IN DE RUST 
SCHIETEN OP GOAL OM DE RESERVEKEEPER SCHERP TE HOUDEN. 
AVANTI HAD DE WEDSTRIJD VERDIEND MET 1-0 GEWONNEN. 
NA DE WEDSTIJD HEB IK MET DE VOETBALLERS IN DE KANTINE GEZETEN EN KREEG IK NOG 
DRINKEN EN EEN LEKKER FRIETJE. 
OOK MOCHT IK NOG MET MIJN BAL OVER DE TAFEL LOPEN BIJ DE VOETBALLERS. 
IK VOND HET EEN HELE FIJNE MIDDAG EN IK HOOP DAT IK NOG EEN KEER PUPIL VAN DE 
WEEK MAG WORDEN. 
BEDANKT VOOR ALLES EN AVANTI, VEEL SUCCES DIT SEIZOEN!! 
 
GROETJES,  
Jan van der Leest 
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan samen met “Man of the Match” Nick Teulings             Jan samen met “grote vriend Thijs 

 26



 

 

 

       

              Supportersvereniging  

 

        PERIODETITELS SEIZOEN 2011/2012 
 
De Supportersvereniging gaat ook dit jaar weer door met de “Strijd om de Periodetitel”.  
Voor deze periodetitels strijden als vanouds 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 de periodetitel ontvangt 150 consumptiebonnen, de nummer twee ontvangt 
er 100 en de nummer drie ontvangt er 50. 
 
Vanuit diverse elftallen is gevraagd om enige aanpassing van de regels, omdat het kan voor- 
komen dat één bepaald elftal in een seizoen twee keer de periodetitel kan winnen en dan 
bovendien ook nog kampioen wordt.  
Toch willen we dat elk elftal kans heeft om te winnen.  
Daarom is gekozen voor de volgende oplossing: 
 
Als een elftal voor de tweede keer in de prijzen valt, dan kan dit elftal in totaal niet meer dan 
200 consumptiebonnen winnen. Dit houdt dus in dat de nummers 1 en 2 van de eerste 
periode in de tweede periode maximaal 50 respectievelijk 100 bonnen kunnen winnen. 
 
De resterende bonnen worden doorgeschoven naar de nummer 4 in de tweede periode  
(en eventueel nummer 5). 
 
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 2011 / 2012  !! 
 
 
 
 
 
 
    Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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Stand periodetitel 1 na 3 wedstrijden:     
         
  Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen   Saldo 
Avanti '31  12  vet. 3 3 0 0 9 22 2 20 
Avanti '31  8 3 3 0 0 9 17 2 15 
Avanti '31  7 3 3 0 0 9 11 4 7 
Avanti '31  6 3 3 0 0 9 11 6 5 
Avanti '31  3 3 2 1 0 7 10 5 5 
Avanti '31  10 3 2 1 0 7 8 5 3 
Avanti '31  Da 1 3 2 1 0 7 6 3 3 
Avanti '31  11 2 2 0 0 6 8 1 7 
Avanti '31  1 3 2 0 1 6 3 4 -1 
Avanti '31  4 3 1 2 0 5 6 5 1 
Avanti '31  A 1 3 1 0 2 3 8 6 2 
Avanti '31  5 3 1 0 2 3 7 5 2 
Avanti '31  2 3 1 0 2 3 2 4 -2 
Avanti '31  9 2 0 1 1 1 3 6 -3 
Avanti '31  Da 2 2 0 0 2 0 0 12 -12 
Avanti '31  A 2 3 0 0 3 0 1 14 -13 
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1931  ‐  2011 

 8o jaar 

 “ Lucky Jump “ 
 

Op zaterdag heeft Avanti zijn laatste activiteit beleefd van haar 80-jarig bestaan. 

Vanuit een luchtballon zou de trekking van de Lucky Jump plaats vinden. Helaas kon 
door de wind de ballon niet over het hoofdveld gaan, waardoor i.p.v. met een bal er 
met een kruisboog een pijl op het winnend vak terecht kwam! 

Het winnende vak bleek van Toos Boeren te zijn en zij was de winnares van de 
reischeque t.w.v. 750 euro, beschikbaar gesteld door Reisburo Columbus. 

De andere prijswinnaars waren: 

 Samsung LCD TV  beschikbaar gesteld door Roxs Electro gewonnen door Ad 
Mathijssen. 

 Complete Tuinset beschikbaar gesteld door Camping Sport de Wit gewonnen 
door Pieter en Sara de Jong. 

 Vakantieverblijf in Tsjechië gewonnen door May Eikemans  

 VIP arrangement FC Den Bosch door Lodewijk Brust 

 50 euro bonnen kapsalon Koppig door Harm van Geffen 

 Levensmiddelenpakket t.w.v. 50 euro Attent Boskant gewonnen door Jo Smits 

 Barbecueset gewonnen door het 5e elftal van Avanti 

 Blender gewonnen door Dhr. Veroude  

 

 

Voor info Jan Hellings 06 13258514  (foto via volgende mails) 
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Voor dit eerste Sportret van het seizoen 2011-2012 hebben we een man benaderd 
die een handelsgeest heeft. Hij heeft jaren op de markt gestaan met zijn 
handelswaar. Een bescheiden man die zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een 
gerespecteerd vrijwilliger.  
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 
 

    SJEF BEEKMANS 
 
 
Sjef is 49 jaar oud en woont samen met Diny.  
Samen hebben ze twee jongens. Björn is 11 jaar en voetbalt het komend seizoen in 
D1. Jordi is 15 jaar en voetbalt het komend seizoen in B3.  
Na de basisschool Aloysiusschool te hebben doorlopen, is Sjef naar de LTS in 
Veghel gegaan. Die heeft hij niet afgemaakt.  
“Ik had een bloedhekel aan school en ben toen ik 16 werd meteen gaan werken.  
Ik heb wel verschillende werkgevers gehad.  Ik heb 2 jaar gewerkt bij Steenbakkers 
Houtverwerking. Daarna heb ik 3 jaar bij Rijnders metaalbewerking gewerkt en 
daarna bij transportbedrijf Van der Heijden in het magazijn.  
Momenteel werk ik bij Bavaria, dat iedereen wel kent en waar ik het heel goed naar 
mijn zin heb. Ik werk momenteel in 3-ploegen diensten.”  
 
Sjef is opgegroeid in de Leliestraat te Schijndel. Hij heeft een broer en vier zussen. 
Zoals het een echte Boschwegse jongen betaamt, ging hij toen hij 8 jaar was 
voetballen bij Avanti. 
“Ik ben terecht gekomen bij Piet Brus en Bert van der Schoot. Wij trainden achter de 
lagere school. Mijn leeftijdsgenoten waren Ton van Dijk, Henry van den Broek, Mari 
Broks.  
Ik heb nooit in de standaardelftallen gevoetbald. Ik kan me wel herinneren dat ik 
eenmaal ben ingevallen in de A1, maar dat heeft geen vervolg gekregen.  
Als ik mezelf moet omschrijven als voetballer: mijn snelheid was mijn voordeel, ik 
had een goede conditie en werkte altijd hard.  
Ik ben gestopt bij Avanti omdat ik er geen zin meer in had.” 
 
Toch kon Sjef het voetbal niet missen. 
“Ik ben toen zaterdags gaan voetballen (cafévoetbal). We hadden een team 
opgericht op de Boschweg. Harrie Broeren had een café geopend waar nu de 
Kikvorsch zit. De voetbalclub heette natuurlijk “Boschwegse Boys”. Ik ben daarna 
naar de Lindeboom gegaan en van de Lindeboom naar de Yuppies.  
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Waar al veel Boschwegse jongens voetballen vanaf de Yuppies, zijn we met zijn 
allen naar Tijn Broks gegaan en we heetten toen Olympus, waar ik lang gevoetbald 
heb.  
Het nadeel van wild voetbal vond ik dat je een scheidsrechter kreeg die niet altijd 
eerlijk floot. Voordeel was dat het wild voetbal in die tijd erg leefde binnen de 
Schijndelse gemeenschap. Er stond wel eens een paar honderd man langs de kant 
te kijken. Je had een A- en een B-poule, om maar aan te geven hoe populair die 
competitie destijds was. Tegenwoordig zijn er nog maar 6 clubs actief op 
zondagmorgen.” 
Bij Olympus speelde Sjef met een aantal jongens waar hij het goed mee kon vinden. 
“Jos van Doremalen, Ton van Dijk, Rob van Engeland, Marcel v.d. Schoot enz. 
stonden bij mij in het team. Met dit team zijn we een aantal keren kampioen 
geworden van Schijndel, wat een hele goede prestatie was. Achter het huis van onze 
leider was in de schuur een kantine ingericht, waar we na de wedstrijd altijd terecht 
konden en het bier altijd koud stond”. 
 
“Uiteindelijk ben ik ook weer op zondag gaan voetballen bij Avanti.  
Heel veel jongens van Olympus gingen bij Avanti voetballen. Daar heb ik een leuke 
tijd gehad. We kwamen in het 11e te staan en zo zijn we hoger gaan voetballen: 8e, 
7e, 6e.  
Ik heb nog een paar wedstrijden in het 4e meegedaan en een keer in het 3e. Bij het 6e 
zijn we kampioen geworden.  
Op donderdagavond ging ik altijd trainen; er werd bij de lagere elftallen best fanatiek 
getraind. Daar hou ik wel van.  
Mijn laatste elftal was van Wim v. Wanrooy, dat was wel het mooiste team; humor 
was er genoeg als Arie v. Houtum en Jeroen Steenbakkers er waren. Arie was onze 
doelman. Bij een vrije trap moest er een muur staan en als de bal er toch in ging, zei 
hij: een steentje te weinig. Na de uitwedstrijden gingen we naar het Venneke, waar er 
altijd discussie ontstond tussen Wim v. Wanrooy en veel te vroeg overleden Elly v. 
Wanrooy. Dit was altijd mooi om te horen.  
Toch moest ik stoppen met voetballen; met vier operaties die ik aan mijn knie moest 
ondergaan, vond ik het welletjes en ben ik gestopt.” 
 
We vroegen ons af of Sjef niet in een gat viel nadat hij was gestopt als actieve 
voetballer. 
“Nou, dat viel wel mee. Een jaar later werd ik leider van F5. Mijn zoon Björn 
voetbalde daarin. Samen met André Danklof zijn we kampioen geworden met de D3.  
Ik trainde de jeugd twee keer in de week. Ik ben toen leider geworden van de A2 
samen met Ted v. Gestel en de E1 samen met Geert v. Heeswijk. Vooral de 
trainingen van de A2 heb ik erg leuk gevonden en met de E1 was het leuk hoe de 
jongens zich ontwikkelden.  
Het betekende wel dat ik vier avonden en zaterdag de hele dag bij Avanti was. Maar, 
zolang het leuk is hou je het vol!  
Ik wil meteen opmerken dat het jaarlijkse kamp van de jeugdleiders en 
scheidsrechters mij goed bevalt. Deze activiteit moeten ze nooit afschaffen; dit is 
goed voor de onderlinge band.  
Ook wil ik een compliment maken voor de organisatie van de vrijwilligersdag. Een 
fietstocht met daarna een barbecue vond ik een leuke activiteit, waar de vrijwilligers 
van hebben genoten.” 
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Inmiddels hadden we begrepen dat Sjef volgend jaar assistent scheidsrechter wordt 
van het eerste elftal bij Avanti. 
“In het afgelopen jaar was ik noodgedwongen de vlagger bij de A2, omdat Theo 
Schuurmans aan zijn knie geopereerd was. Ik heb dat redelijk gedaan, al viel het niet 
mee om je eigen team te vlaggen en te zorgen dat ze blijven voetballen.  
Ik heb een gesprek gehad met de TC en Hans van Es. Het lijkt me erg leuk om met 
deze groep elke week op te trekken. Verder is alles rondom het eerste elftal goed 
geregeld. Hopelijk gaan we een mooi seizoen tegemoet met deze jongens”. 
 
Gevraagd naar zijn hobby’s geeft Sjef aan dat hij niet echt een hobby heeft. Gezien 
zijn activiteiten binnen Avanti, heeft hij daar volgens ons ook helemaal geen tijd voor. 
Omdat zijn vriendin Diny niet thuis was, hebben we Sjef zelf maar gevraagd naar zijn 
goede en slechte eigenschappen. 
“Mijn goede eigenschappen zijn volgens mij dat ik hulpvaardig ben en sociaal. Ik sta 
voor een ander klaar. 
Mijn slechte eigenschap is dat ik wel eens een afspraak vergeet.” 
 
Hierna legden we Sjef nog de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan:    Mensen die plezier hebben in 
       andermans leed. 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland: Ziektekosten goedkoper maken. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan: Pensioen perikelen. 
 
Naar welke internetsite surf je het meest: Marktplaats. 
 
Auto:       Renault en Fiat. 
 
Beste trainer:     Co Adriaanse (discipline). 
 
Stad:       Kroatië. 
 
Jeugdidool:      Gebr. Laudrup. 
 
Moeilijkste beslissing ooit:    Vlaggen bij het eerste. 
 
Makkelijkste beslissing ooit:   Samenwonen. 
 
Onderschatte voetballer:    Demi de Zeeuw. 
 
Overschatte voetballer:    Luc Swanenberg (E3). 
 
Hoogtepunt:      Geboorte kinderen. 
 
Dieptepunt:      Overlijden ouders-schoonouders en 
       het overlijden van twee vrienden. 
 
Politieke voorkeur:     Geen. 
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Tijdschriften:      V.I. 
 
Televisie:      Discovery. 
 
Beste muziek:     Queen, Nederlandstalig. 
 
Beste film:      Rampenfilms. 
 
Eten:       Alles behalve uien. 
 
Drank:       Bavaria. 
 
Acteur:      Harrison Ford. 
 
Vakantie:      Nederland. 
 
Met wie zou je graag een avondje stappen: Iedereen. 
 
Welke sporten vind je interessant en welke 
totaal niet:      Motorcross wel en hockey niet. 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de 
Eredivisie:      Ajax en speler bij Ajax Jari Litmanen. 
 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV: Johan Derksen en René v.d. Gijp. 
 
 
Sjef, bedankt voor het interview en veel succes dit jaar als vlagger bij het eerste 
elftal. 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
 
      Frans van Rozendaal    
  
 
 

 35



 

 36

 
  

VERJAARDAGEN SEPTEMBER 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 

01 sept.: Theo v. Dijk 
  Naomi Broks 
04 sept.: Hans v. Zoggel 
  Dave v.d. Sanden 
05 sept.: Robert Akdemir 
  Jarno Bissels 
06 sept.: Gerry Kastelijn 
  Hans v.d. Bersselaar 
07 sept.: Cor v.d. Berg 
  Michael v.d. Eerden 
  Jeffrey Creusen 
  Gorgio Manders 
08 sept.: Christ Schellekens 
  Paul Ligtenberg  
09 sept.: Harry Cromsigt 
  Patrick Manders 
11 sept.: Jip Schippers 
12 sept.: Rein Mathijsen 
  Rick v. Lier 
  Rens v. Kaathoven 
13 sept.: Adrie v. Houtum 
  Daan Schellekens 
  Stefan Kerkhof 
14 sept.: Harry Verhagen 
15 sept.: Kenneth Mauriks 
  Bart Welvaarts 
16 sept.: Rick v.d. Ekart 

17 sept.: Renzo Brus 
  Laurens v.d. Einden 
18 sept.: Rien v. Kasteren 
  Walter Fransen 
19 sept.: Annie Hendriks 
  Bert v.d. Schoot 
  Hamed Ibrahimi 
20 sept.: Gerard Schouten 
21 sept.: Peter Hellings 
22 sept.: Marcel v. Grinsven 
  Eric Schevers 
23 sept.: Sietze Prince 
  Henry v.d. Zanden 
  Roel Kappen 
24 sept.: Jo Brus 
  Harrie Leerintveld 
  Nicky Hendriks 
  Roger v.d. Ven 
  Kimberley v.d. Aker 
25 sept.: Adrie v. Liempd 
  Ralf v. Houtum 
26 sept.: Jan Verkuijlen 
27 sept.: Jeroen Jennissen 
  Lenn Daniels 
28 sept.: Astrid v. Heeswijk 
29 sept.: Stephan Gordijn 
30 sept.: Ramon Rivas 

 
 
 

 



 

 

VERJAARDAGEN OKTOBER 
 
 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag: 
 
 
01 oktober: Rosanne v. Esch 
02 oktober: Wim v. Kaathoven 
03 oktober: Ad Vorstenbosch 
  Terry de Laat 
  Sanne Hellings 
  Linda Verhallen 
05 oktober: Ruud Schepens 
06 oktober: Aart v.d. Bogaard 
08 oktober: Marc v. Overdijk 
  Daan v. Drunen 
09 oktober: Hubert v. Houtum 
  Nick Mathijsen 
10 oktober: Roel Schoones 
  Kai v. Eeuwijk 
  Dylan Pennings 
11 oktober: Johan Schellekens 
  Jody v.d. Burgt 
12 oktober: Martijn v. Veghel 
13 oktober: Leo v. Boxel 
  Henrie v. Doornik 
  Nico Wagenaars 
14 oktober: Leo v. Uden 
  Petra v.d. Bogaard 
  Tim Clerx 
  Mohammed Zerbiche 
15 oktober: Hans Markus 
  Maikel v.d. Braak 
  Nicole Markus 
16 oktober: Betsie v. Heeswijk 
  Frans Mauriks 
17 oktober: Sjef Weber 
  Huub Janssen 
18 oktober: Bert v. Alebeek 

  Geert v. Heeswijk 
  Yvonne Wondergem 
  Milan Lucius 
19 oktober: Wim v.d. Boogaard 
  Eric de Laat 
  Ductai Ta 
20 oktober: Jan Tolk 
  Maik Hellings 
21 oktober: Roel Gevers 
  Yara v.d. Braak 
  Raoul v.d. Dungen 
23 oktober: Jos Smits 
  Ad Mathijsen 
  Natasja v.d. Braak 
  Jan-Willem Schellekens 
  Bram Boer 
25 oktober: Pascal v.d. Boogaard 
26 oktober: Tonny Rooyakkers 
  Christian Gevers 
  Bas Ulehake 
  Tim Kastelijn 
27 oktober: Nicky Rouvoet 
  Rosalie v.d. Oetelaar 
  Kris v.d. Meijden 
28 oktober: Ton Steenbekkers 
  Pascal v. Delft 
  Ron v. Heeswijk 
  Tim Bijsterbosch 
30 oktober: Ruben v. Puyenbroek 
  Nathalie v.d. Oetelaar 
31 oktober: Arnold Wagenaars 
  Jan v. Weert 
  Cheick Camara Ataoulah
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LEDENMUTATIES 
 
NIEUWE LEDEN 
 

GFXP63T Sam Habraken Boschweg 76 14-11-97 

NVTH74S Habib Ahzami Mandersstraat 30 15-02-00 

MCFH04N Ivar Ebben Deken Baekersstraat 71 12-05-86 

NYLM12A Cheyenne Broks Van Tuijllaan 58 2-01-99 

BWHR05T Arjan vd Aa van Tuijllaan 80 6-01-84 

FSXH48G Ferry Mathijsen Vijverweg 1 -130 25-04-90 

MHVR71O 
Paulo Figueiredo 
Barbosa Vijverweg 1-188 17-01-82 

NYXM476 
Celso da Silva 
Figueiredo Meerstraat 30 -813 24-08-86 

NYZL78P Jos Bekkers Koolhof 30 26-11-62 

FLZJ64X 
Twan Schellekens 
(leider) Papaverstraat 40 13-11-66 

BXWF41T Frans vd Burgt (leider) Bartokstraat 26 28-11-55 

GCYQ42Z Angelo Ankone Rozenplein 3 6-04-96 

FYQJ375 Jordy Verhoeven Deken Baekersstraat 62 18-01-91 

BXVY77U Roel Thijssen Molendijk-Noord 56 A 11-11-72 

NZXK19Y Justin van Heeswijk Karel Doormanstraat 31 22-05-06 

NZXK17W Tim Steenbakkers Stamhuis 28 5-04-04 

NZXK204 Tim Olijslagers Ericastraat 12 15-01-06 

NZXK18X Jens van Boxtel Lidwinastraat 82 15-05-06 

PBFD93R Lenn Daniels Bartokstraat 36 27-09-06 
MJDQ53D Sem Cornelissen Van Doorenstraat 3 16-04-03 
PBMR20U Mohamed Ali Hussein Deken Baekersstraat 35 1-07-01 
PBMR02C Said Ali Hussein Deken Baekersstraat 35 1-07-00 
PBMR19Q Hussein Ali Hussein Deken Baekersstraat 35 1-07-02 
PBMR18P Salah Ali Hussein Deken Baekersstraat 35 1-07-03 
MTVK10A Jemian Lampe Schootsestraat 24 22-06-98 

PBMY18Q 
Cheick Camara 
Ataoulah Korenmolen 14 31-10-05 

PBMY19R Dees vd Brand Baselaarshoef 53 24-02-06 
PBVF689 Khalid Ali Hussein Deken Baekersstraat 35 1-07-05 
MDMM28K Vandi Alieu Mansaray Rozenplein 16 13-08-74 
PBVF70E Yoenes Ben Ayyada Narcishof 1 5-03-06 
PBVF69A Kaïn van Osch Karel Doormanstraat 29 5-05-06 
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OUD LEDEN 
 

GMHQ49X Tamarah Sluyter 17-11-92 

MMPZ03K Mike Kusters 4-07-94 

NSMZ10O Anouk Bongers 16-03-01 

MKRK65T Bart van Heesch 18-10-02 

LWGH03W Max van Roozendaal 20-01-98 

MLCQ28O Roy de Groot 8-12-96 

BZGS469 Patrick Sprang 2-06-75 

BMTP529 Evander van Beek 5-11-76 

FYNZ03D Haris Karaosmanovic 29-03-94 

FWJX32X Daan Verhoeven 3-11-94 

FRPC77Y Bas van Boldrik 2-02-94 

MBXL98N Robin vd Meerendonk 7-09-01 

NLKD32P Rick Boselie 11-02-75 

BXWF96F Ronald Rouvoet 17-07-89 

LWSG785 Cub Michiels 13-09-91 

FWJX422 Niels van Heel 13-01-94 

LZZY949 Thomas Degreef 7-12-94 

GKNK71O Eric vd Broek 9-07-69 

BYCR654 John van Nielen 25-12-61 

MLNK93J Wesley Manders 21-05-99 

MCZB63I Faith Voets 26-08-97 

FLBP29O Bram van Geffen 25-08-91 

FFMZ38J Jeroen Traa 27-10-87 

FRCB48W Bas van Dam 30-03-79 

LYGT825 Janine Manders 17-08-93 

BXVY64O Benny Verhagen 18-10-69 

MFSZ36E Bart Verbruggen 18-07-96 

BXFY13W John Broks 22-04-86 

BXWB48G 
Wil van Kronenburg 
(overleden) 31-10-55 

 

 

 

 39



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AON DE TAP 
 

 
Ik ben hil neiskierig hoe ut zal gaon Tinus. Wu hebbe nogal wa speulers 
verlorre. Onze treener heeg ut moeilijk. Ut voetballe zal hij ze nie hoeve 
te leren. Es tiem speule zal volgens men wel zun belangreikste taak zen. 
Du vurbereidingen ware, wa betreft de utslage wisselvallent. 
 
Nou du komputietie is begonne, kunnen wei zien hoe wu er veur staon. 
Es de start de maatstaf is, dan verwaagt ik nie veul goets Klaas! 
Ik daagt da Hans er tog nog un redelukke dorde klasser van kon make 
en ik zie ut nie somber in Tinus. Wu hebbe nou nie die speulers die ut 
elleftal kunne sture. Dus zal Hans ut van du zeilein moete doen.  
 
Ons twidde en de Aajeugd zal ut ok moeiluk kreige.  
Dur is niks aon te doen Tinus. Es eenvoudige amateurklub hebbe wu nie 
du finanzien um speulers te kope en da doe avantie nooit. 
 
 
     Groetjes  
 
     Klaas en Tinus 
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Steun Avanti en speel mee de 

       Vriendenloterij 
Beste Avanti-mensen, 

Speelt of speelde u al mee met de sponsorloterij?? 

Zo niet, en hebt u interesse om mee te spelen, meld 
u nu dan aan via Avanti, bij Jan Hellings tel.  
06-13258514! Want als u mee gaat spelen met de inmiddels 
door de sponsorloterij omgeturnde VRIENDENLOTERIJ via 
Avanti, dan krijgt Avanti maar liefst de helft van uw inleg !!! 

Prijs per lot is slechts € 2,60, en niet alleen u maar ook uw 
vrienden hebben prijs !!! 

Speelde u al mee met de sponsorloterij, bel dan met de 
vriendenloterij  0900-300 1400 en geef de code van Avanti 
door. Dit is  3609 !!! 

Het kost u niets extra maar Avanti krijgt de helft van uw 
inleg !! U doet dus mee voor de prijzen en tevens steunt u 
uw club  AVANTI.    
Meld u vandaag nog aan s.v.p. !!! 

 

Vraag een inschrijfformulier bij Jan Hellings ! 

 

Ook een mooi cadeau om aan een vriend te geven ! 

 
 

 
 

 41



 

 42

  

GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Thieu van Gorkum     
      
Leeftijd      17       
 
Woonplaats      Schijndel      
 
In het dagelijks leven    School en stage     
 
Elftal       A2        
 
Positie      Verdediging     
 
Hoe lang voetbal je al?    4 Jaar     
 
In het veld heb ik een hekel aan   Zeuren langs de lijn!    
 
Zou graag willen voetballen met   Driesje Mertens     
Waarom:      Beste van eredivisie!    
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?   Alles is goed      
         
Andere hobby’s?     Playstationen , Naar PSV!   
   
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  - 
        
Maak me wakker voor    Laat mij maar ligge     
 
Nooit meer      Naar huis!     
 
Met een miljoen ga ik    Genieten      
    
Toekomstplannen     Weet ik nog niet     
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   Kampioen  
 
Antwoord op de vraag van degene die  
jou de balpen heeft doorgegeven:  Krijg je ervan als je de avond ervoor op stap 
Waarom speel jij met 2 verschillende  
soorten voetbalschoenen?   Krijg je ervan als je de avond ervoor op stap
      gaat!    
Heb je een vraag aan degene die van  
jou de balpen krijgt ?     Waarom kwek je altijd zo hard als je zat bent?
      
Aan wie speel jij de balpen door?   Maik van Roy   



 

DANKBETUIGINGEN 
 
 
 

 
Hallo  iedereen 
   
Langs deze weg wil ik  Avanti bedanken voor de fruitschaal die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn blessure  
En voor de vele  telefoontjes. 
  
11 augustus krijg ik een kijkoperatie waarbij wat meniscus wordt verwijderd, dan wordt er 
ook  gekeken of er schade is aan mijn voorste kruisband. 
(Dit hoop ik niet.) 
  
  
Groeten  
Koen van Engeland 
  
 
 
 
    ----------------------------- 
 
 

Bedankt! 
 
Ik wil iedereen; supportersclub, selectie, vrienden, supporters en overige leden van onze 
geweldige club, heel hartelijk bedanken voor de bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes 
tijdens mijn ziekte. 
Graag wil ik benadrukken dat deze attenties zeer waardevol voor mij zijn geweest, nogmaals 
bedankt. 
 
 
Pedro van de Ven 
 
 
Hup Avanti ! 
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WEEKENDJE LAMPLOEG 
 
24, 25 en 26 juni 2011 was het weer zover: de lamploeg ging voor de 4e keer een 
weekendje weg.  
Voor degenen die deze club, die uit wat oudere deelnemers bestaat, niet kent even 
wat uitleg. Sinds jaar en dag kaarten 11 leden elke donderdagavond in de kantine 
van Avanti. Wij spelen dan het spelletje LAMMEN. Of het moeilijk is zult u zich 
afvragen. Nou nee. Sommigen doen wel of het erg moeilijk is en kaarten vaak nog 
na, terwijl we al vier potjes verder zijn. 
Tonnie Kastelein beheert de pot en zorgt dat er op het einde van het kaartseizoen 
voldoende geld is om een weekendje met deze club wijze mannen weg te gaan. 
Net zoals bij het lammen gaat dit weekend ook “nergens” over. 
 
Wil en Jan waren dit jaar de organisatoren. Na ons eerst wat zand in de ogen te 
hebben gestrooid, dachten we op een camping in Gulpen terecht te komen. Niets 
was minder waar. We streken neer op een toplocatie in IJsselstein bij Helmond.  
We waren nog geen 100 meter weg, of Noud stelde voor om een vaatje nieuwe 
haring mee te nemen bij de kraam van Vorstenbosch, die bij de Boschwegse kerk 
zijn handel stond te verkopen. Nadat we omstreeks 15.00 uur aankwamen, hebben 
we de vis snel naar binnen gewerkt. Omdat vis moet zwemmen, werden er maar 
meteen een paar flessen bier achteraan gegooid. Jammer dat het bier niet echt koud 
was, maar dat werd later beter. 
Na het avondeten (broodje worst) kregen we een quiz voorgeschoteld, die door Jan 
in elkaar was gezet. Al snel bleek dat de meesten beter konden kaarten dan 
puzzelen. Gemiddeld had men 1 van de 10 vragen goed.  
Omdat de vis al bijna op het droge lag, werd er nog wat bier aangevoerd wat wel de 
juiste temperatuur had.  
Na tot een uur of twee te hebben gekaart haakten er al een paar lammers af en 
zochten hun mandje op. Tegenover ons huisje lag een groep uit Schaijk, waarvan de 
deelnemers onze kinderen hadden kunnen zijn. Dat weerhield  Hans en Noud er niet 
van om tot 04.30 uur met die gasten bierspelletjes te doen. Het leek wel of ze in hun 
tweede jeugd zaten. 
 
Zaterdagmorgen moest er met spoed bier gehaald worden, omdat de organisatie het 
drinktalent van sommige lammers danig had onderschat.  
Na een goed ontbijt gingen we ‘s middags boerengolven. In de miezerige regen 
hebben we een leuke middag gehad. Tussen veertig koeien en de nodige 
koeienvlaaien werd er een felle strijd geleverd tussen drie teams. Altijd goed als je 
Geert bij je hebt. Het lukte Geert met zijn paraplu om binnen 10 minuten bijna de 
hele kudde op hol te doen slaan. 
Na deze activiteit gingen we weer naar ons huisje, waar een heerlijke barbecue op 
ons wachtte. En eerlijk is eerlijk, de biefstuk was fantastisch. Dit was ook zo’n beetje 
het enige moment in het weekend dat het wat rustiger was. Hierna werden de 
kaarten weer opgepakt en werd er onder het genot van een hapje en een drankje en 
vooral veel sterke verhalen doorgekaart tot 04.00 uur. 
 
Zondagmorgen pakten we ons boeltje bij elkaar en werd het huisje vakkundig 
schoongemaakt. Goed dat de vrouwen niet weten dat er zulke poets talenten binnen 
de lamploeg zijn. 
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Hierna gingen we handboogschieten. Sommigen dachten met een pijl en boog te 
maken te hebben. Anderen hadden hun beschermende uitrusting aan de verkeerde 
arm zitten. Gelukkig was er begeleiding, zodat we een paar uurtjes hebben kunnen 
schieten. Jan van Uden was uiteindelijk de beste.  
 
Hierna zijn we weer richting Schijndel gegaan, waar ze weer blij waren dat we thuis 
waren. Dat heb ik tenminste achteraf gehoord.   
 
Ondanks het wat mindere weer hebben we een fantastisch weekend gehad, waarbij 
menigeen op de hak is genomen, maar dat hoort er ook wel een beetje bij. 
Volgend jaar zal het weekend worden geregeld door Bert en Noud. 
Ik kijk er al weer naar uit! 
 
Helaas is inmiddels ons lid Wil van Kronenburg overleden, de weekenden zullen 
nooit meer hetzelfde zijn! 
 
 
 
Frans van Rozendaal 
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF….” 
 
 
Na een voor iedereen hopelijk goede vakantie zijn we op dinsdag 6 september weer 
begonnen met de nieuwe competitie. Gelukkig konden we constateren dat Adrie v. Liempd 
zover is hersteld dat hij weer aan de competitie kan deelnemen. Hierdoor starten we met 10 
personen en kunnen er iedere competitieronde 5 wedstrijden gespeeld worden. Vanaf deze 
plaats wensen wij iedereen het komende seizoen veel succes. 
 
De eerste wedstrijden van de nieuwe competitie werden zoals gezegd gespeeld op dinsdag 
6 september. 
 
Als eerste speelden Bert v. Uden (40) en Henk Kanters (24) tegen elkaar. Het was Bert die 
vanaf het begin van de partij het initiatief naar zich toe wist te trekken en al gelijk een 
voorsprong op kon bouwen. Henk daarentegen kon zijn ritme niet vinden en moest toezien 
hoe Bert steeds verder weg liep. Met nog een klein beetje geluk wist Bert de partij in de 19e 
beurt uit te maken en daarmee de eerste 2 bonuspunten van de nieuwe competitie te 
bemachtigen. Henk kwam niet verder dan 11 caramboles. De gemiddelden waren voor Bert 
2.11 en voor Henk 0.58. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v. Liempd (38) en Cor Mooy (30). In deze partij 
liet Adrie zien dat hij ondanks zijn handicap het spel nog altijd beheerst. Met goed spel wist 
hij al snel een mooie voorsprong op te bouwen. Voor Cor was deze eerste wedstrijd duidelijk 
een bewijs dat je niet ongestraft je keu een paar maanden in de hoek kunt laten staan. Adrie 
wist de partij in slechts 14 beurten winnend af te sluiten en daarmee ook 2 bonuspunten 
binnen te halen. 
Adrie kwam uit op een gemiddelde van 2.71, Cor behaalde met 14 caramboles een 
gemiddelde van precies 1. 
 
Hierna speelden Bert v. Alebeek (65) en Cor Geerts (40) hun partij. Beide spelers hadden 
moeite om in hun spel te komen en het duurde dan ook vrij lang voor de wedstrijd goed op 
gang kwam. Zowel Bert als Cor konden hun niveau in deze partij niet bereiken en scoorden 
te weinig hoge series. Cor wist als eerste zijn 40 caramboles vol te maken, maar kwam in de 
gehele partij niet verder dan een serie van 4. Bert scoorde een hoogste serie van 8 maar dat 
leverde niet genoeg op om in de buurt van zijn te maken caramboles te komen. Cor kwam 
met 40 caramboles in 26 beurten uit op een gemiddelde van 1.54, Bert scoorde met 53 
caramboles gemiddeld iets beter nl. 2.03. 
 
De vierde partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Jo v. Uden (32). 
Het werd een vrij eenzijdige partij die werd beheerst door Jos, die in deze wedstrijd liet zijn 
dat hij niet voor niets de kampioen van het afgelopen jaar is. Met goed spel en een 
uitstekende serie van 25 wist Jos al snel een grote voorsprong te nemen, die hij in het 
verloop van de partij alleen maar verder uitbouwde. 
In slechts 13 beurten wist Jos de partij winnend af te sluiten en kwam daarmee uit op het 
uitstekende gemiddelde van 5.38. Jo, die zeker niet slecht speelde, moest genoegen nemen 
met 17 caramboles en een gemiddelde van 1.30. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Mari Pennings (34) en Jo v. Uden (32). 
Ook in deze wedstrijd trof Jo een tegenstander die er geen gras over liet groeien en vanaf 
het begin van de wedstrijd het heft in handen wist te nemen. Ook Jo speelde een uitstekende 
partij, maar moest toch toezien hoe Mari in de 15e beurt zijn laatste carambole wist te 
produceren en daardoor de wedstrijd naar zich toe wist te trekken. Jo kwam tot 27 
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caramboles, waardoor de spelers uitkwamen op een gemiddelde van 2. 27 voor Mari en 1.80 
voor Jo. 
Dinsdag 13 september. 
 
Op deze dinsdag werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Als eerste kwamen Adrie v. Liempd (38) en Bert v. Uden (40) aan de biljarttafel. Beide 
spelers hadden hun eerste partij gewonnen en de winnaar van deze partij kon zijn positie al 
direct verstevigen. Adrie ging in deze wedstrijd het best van start en wist door de matige 
score van Bert in zijn eerste beurten al direct een mooie voorsprong op te bouwen. Ook nu 
wist Adrie net als afgelopen week een prima partij op het laken te leggen en liep steeds 
verder weg van Bert, die ondanks dat hij niet meer poedelde toch te weinig scoorde om in de 
buurt van Adrie te komen. Adrie had slechts 13 beurten nodig om zijn 38 caramboles vol te 
maken en kwam daarmee uit op een mooi gemiddelde van 2.92. Bert behaalde met 24 
caramboles 1.85. 
 
De volgende partij ging tussen Cor Geerts (40) en Cor Mooy (30). Beide spelers begonnen 
erg zwak aan de partij, maar naarmate de wedstrijd vorderde kwamen zij steeds beter in hun 
spel. Als eerste plaatste Cor Geerts met een serie van 9 een tussensprint die even later werd 
beantwoord door een serie van 10 van Cor Mooy. Hierdoor ontstond er een spannende 
eindstrijd, waarin niet duidelijk was wie er aan het langste eind zou gaan trekken. Door een 
minder goed slot duurde het toch nog tot de 21e beurt voordat Cor Geerts zijn winnende 
carambole wist te maken. De gemiddelden van beide spelers waren 1.90 voor Cor Geerts en 
voor Cor Mooy die op 29 caramboles bleef steken 1.38. 
 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (70) en Mari 
Pennings (34). Ook hier was de start van de partij van beide spelers niet goed. Met matige 
scores werden de eerste beurten afgewerkt. Het was Jos die zich als eerste enigszins wist te 
herstellen en daardoor een kleine voorsprong wist te grijpen. Halverwege de partij wist Mari 
echter de partij volledig op zijn kop te zetten. Met een mooie serie van 14 wist hij zijn 
achterstand in één keer om te buigen in een comfortabele voorsprong. Wat Jos hierna ook 
probeerde, het lukte hem niet om in zijn spel te komen, waardoor Mari alsnog een makkelijke 
overwinning kon behalen. Mari gebruikte voor zijn 34 caramboles slechts 14 beurten en 
behaalde daarmee een gemiddelde van 2.43. Jos, die niet verder kwam dan 29 caramboles, 
kwam uit op 2.07. 
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OPROEP 
 
 
 
Een originele actie in de beginjaren van de Supportersvereniging was de “lucifer actie”. 
Foto’s van spelers van Avanti 1 werden op een doosje lucifers afgedrukt en door de 
Boschwegse winkeliers en horeca ter verkoop aangeboden. 
De actie bleek een groot succes. 
 
Onder onze leden zijn wellicht personen die in het bezit zijn van die verzameling. 
Graag kom ik in contact met deze personen. 
 
Kent u iemand die de luciferdoosjes in zijn/haar bezit heeft, laat het me dan even weten. 
 
Alvast bedankt !!!!!!!!! 
 
 
 
 
Jan van Houtum 
073-5493622 
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Geacht bestuur/trainingsk 
 
 
 
 
 
 
         Schijndel, 13 september 2011 

 
       UITNODIGING KICK OFF OP  21 OKTOBER  
 
Programma van 18.30 tot 21.00 uur, toegang gratis! 
 
Spotlight is het nieuwe voetbalbedrijf van Wiljan en Mart Vloet.  
Wij zijn ervan overtuigd dat dit bedrijf veel voor u als bestuur, trainingskader én uw spelers 
kan betekenen. Spotlight verzorgt trainingsavonden voor alle voetballers tussen de 9 en 21 
jaar, die zich willen verbeteren en graag met het voetbalspel 
bezig zijn. Wiljan Vloet, momenteel algemeen en technisch 
directeur van Sparta Rotterdam, heeft zijn sporen ruim 
verdiend in de voetballerij. Hij wil zijn kennis en kunde in de 
voetballerij voor alle voetballers en clubs ter beschikking 
stellen. Met de samenwerking met zijn broer Mart is Spotlight 
verzekerd van gedegen management om deze doelstellingen 
te bereiken.  
 
Professionele trainers 
Spotlight bestaat alleen uit specialisten die op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal 
ervaring hebben opgedaan. Wat te denken van Jefta Bresser, jeugdtrainer in dienst van PSV 
of Edwin Susebeek, de initiator van de Gelderse keeperschool. En dan noemen we er maar 
een paar! Spotlight gaat het voetbal in de breedste zin van het woord ondersteunen en 
begeleiden met hoogwaardige kwaliteitstrainingen en themadagen, waarbij de individuele 
ontwikkeling van de speler centraal staat. Tevens biedt Spotlight consultancydiensten aan 
voor het beleid, de organisatie én de overige vakinhoudelijke aspecten binnen het totale 
voetbal.  
Maatwerk! Aangepast aan uw wensen. En voor iedereen! 
 
Speciale aanbieding 
Op 21 oktober laten we dit allemaal zien. Dan start ook de eerste technische trainingscyclus 
in Veghel. Kosten normaal € 195,00 voor 10 trainingsavonden onder leiding van Jefta 
Bresser. Wij doen u een aanbieding. Als drie spelers van uw vereniging zich vóór 21 oktober 
inschrijven voor de technische trainingscyclus is één deelname gratis, dus in plaats van  
€ 585,00 voor drie spelers betaalt u € 390,00.  
Kortom een cyclus van 10 toptrainingen voor minder dan € 10,00 per uur en dat door Jefta 
Bresser van PSV. Verder krijgt iedere deelnemer een Spotlight trainingspakket in bruikleen 
en na afloop twee cadeaus: een prachtig Spotlight T-shirt én het Spotlight-certificaat, 
uitgereikt door Wiljan Vloet.  Inschrijven kan op www.spotlight-voetbal.nl. 
   
 

http://www.spotlight-voetbal.nl/
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Uitnodiging 
Kom op 21 oktober kennismaken met Spotlight, dan kunt u zien hoe de specialisten van 
Spotlight werken. Het is een hartstikke leuk programma voor volwassenen en kinderen.  
Het sportpark van Blauw Geel in Veghel is geopend vanaf 18.00 uur. Het adres is Prins 
Willem Alexander Sportpark 24, 5461 XL  VEGHEL, tel. 0413 – 36 57 04.  
 
Om 18.30 uur is er een fantastisch programma voor de kinderen, met allerlei 
behendigheidsspelletjes én met ontmoetingen met bekende voetballers, waar ze ook mee op 
de foto mogen. Voor u als trainer/begeleider hebben we een apart programma.  
Iedereen is welkom zonder inschrijving op 21 oktober, maar onder diegenen die zich 
inschrijven wordt die avond een Spotlight-prijs verloot: gratis trainingscyclus door Jefta 
Bresser! 
 
 
SPOTLIGHT VOETBAL SUPPORT 
Wiljan Vloet  
 
 
 

Volg via twitter infospotlight en maak kans op mooie prijzen!!! 
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