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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Het seizoen 2012-2013 is inmiddels alweer in volle gang en her en der zijn er weer veel punten 
binnengehaald of bij de tegenstander gelaten. 
Tijdens de vakantieperiode zijn er door diverse vrijwilligers bergen werk verzet. 
De vergader-/instructieruimte boven de bestuurskamer heeft inmiddels een volledige 
metamorfose ondergaan. Het speeltuintje naast de kantine heeft een opknapbeurt gekregen, net 
als de keuken in de kantine.  
Ook was er op 1 augustus j.l. de vuurdoop van onze nieuwe website. Deze dag ging de site 
zonder problemen de lucht in en mogen we best trots zeggen dat de site er schitterend uit ziet. 
Je kunt wel zeggen dat men niet stil heeft gezeten tijdens die vakantieperiode. 
Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers die op een of andere manier betrokken zijn geweest 
met deze activiteiten heel hartelijk danken. 
 
Avanti 1 heeft na een moeilijke voorbereidingsperiode een zeer goede start gemaakt in de 
competitie.  Ondanks de vele blessures wist men de eerste drie competitiewedstrijden te 
winnen. Avanti 2 daarentegen heeft het niet gemakkelijk tijdens de start van de competitie. 
 
Het eerste competitieweekeind stond in het teken van het glamour en glitter themafeestje in de 
kantine. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 5 september j.l. nam het bestuur afscheid 
van Bert van de Moosdijk en John Kools als bestuurleden. De helaas door ziekte gevelde John 
die, verdeeld over twee periodes, in totaal ruim 21 jaar een bestuursfunctie heeft vervuld, werd 
door de leden verkozen tot erelid van de vereniging. 
Namens het bestuur wil ik Bert en John bedanken voor de inzet de afgelopen periode bij onze 
club.  
Ook mochten we die avond Jan Hellings verwelkomen als nieuw bestuurslid als plaatsvervanger 
van Bert van de Moosdijk.  
Alsof er deze vergadering al niet genoeg gebeurde, werd niemand minder dan Rien van den 
Broek door de aanwezige leden verkozen tot erelid van sv Avanti’31. 
 
Jubilarissen waren er natuurlijk ook die avond. Roland Pennings vanwege zijn 25-jarig lidmaat-
schap en Gijs Russens, Jac van Uden, Tiny van Uden en Mari Verhagen ontvingen de gouden 
speld van verdienste i.v.m. hun 50-jarig lidmaatschap. 
Ik wil vanaf deze plaats alle jubilarissen, de nieuwe ereleden en natuurlijk Jan Hellings feliciteren 
met hun jubileum en verkiezing. 
 
Graag wil ik ook de Supportersvereniging bedanken voor de twee nieuwe verplaatsbare 
aluminium doelen die men heeft geschonken aan onze vereniging. 
Voor de komende periode wil ik iedereen heel veel succes toewensen en ik zou zeggen, laat het 
sportieve zegevieren tijdens de te spelen wedstrijden. 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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 JAARVERSLAG SV AVANTI’31  
OVER HET SEIZOEN 2011/2012 

 
Voorwoord: 
Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen dat heeft gelopen van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012.  
Het is geenszins de bedoeling om in dit jaarverslag in detail in te gaan op alles van het 
afgelopen jaar is gebeurd. Wel wil het Bestuur met dit verslag een globaal beeld geven van wat 
er zoal binnen de vereniging is gebeurd en wat dat voor de vereniging betekent. Ook kijken we 
hier en daar voorzichtig naar de toekomst.  
Aan dit verslag is als aparte bijlage het jaarverslag van de jeugdafdeling toegevoegd. Voor het 
schrijven van dat verslag danken wij de secretaris van de jeugdafdeling, Daniëlle Eradus.  
Voor het hele verslag geldt, dat daar waar gesproken wordt over dit jaar, wordt bedoeld het 
seizoen 2011/2012. 
 
Wij hebben het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van ons lid en ook lid van de 
zeskampcommissie Wil van Kronenburg. Ook namen wij afscheid van Frans Schuurbiers, oud-
bestuurslid van onze vereniging.  
Op 1 februari werd de vereniging plotsklaps opgeschrikt door het volkomen onverwachte 
overlijden van ons bestuurslid Kees Portegijs. Kees was, zoals zo vaak, voor ‘zijn’ Avanti’31 
onderweg toen hij door een hartstilstand werd overvallen.  
Verder zijn er ook dit jaar weer meerdere mensen overleden, die dierbaar waren voor diverse 
personen binnen onze vereniging. Onder hen ons oud-lid en oud-eerste elftal speler Rob van 
Iperen. Ook naar hen gaan onze gedachten uit. 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
 
Sportieve hoogtepunten en dieptepunten 
Het afgelopen seizoen slaagden bij de seniorenafdelingen twee elftallen er in het kampioen-
schap te behalen. Dat waren Avanti 3 (voor de tweede maal op rij!) en Avanti 8. Voor Avanti 3 
betekent dit kampioenschap een promotie naar de Reserve 3e klasse, waarmee een mooie 
aansluiting is gevonden met het niveau van Avanti 1 en Avanti 2. Avanti 8 gaat komend seizoen 
als Avanti 6 in de 5e klasse spelen. 
Bij de jeugd waren er drie kampioenen. De C2 slaagde er voor het 3e achtereenvolgende jaar in 
om de hoofdprijs binnen te halen, een waarlijk unieke prestatie. De andere kampioenen waren 
de D2 en F5. Een knappe prestatie werd verder geleverd door de E1, die er in slaagde niet 
alleen de regio-bekerfinale te winnen, maar vervolgens ook de Districtsbeker wist te veroveren. 
Voor de verdere gang  van zaken bij het jeugdvoetbal verwijzen we graag naar het Jaarverslag 
van de jeugdafdeling. 
 
Avanti 1 heeft het afgelopen seizoen na de degradatie van vorig jaar weer in de 3e Klasse Zuid 2 
gespeeld. Onder leiding van de nieuwe trainer Hans van Es werd op de valreep nog een niet 
meer verwacht succes behaald door het bereiken van de nacompetitie. In twee wedstrijden was 
MMC uit Weert echter net iets sterker. Avanti 2 had een lastig seizoen, maar wist zich enkele 
wedstrijden voor het einde van het seizoen zeker van behoud van de plaats in de Reserve 2e 
klasse. 
Door veel blessures en daarnaast ook door schorsingen was het ook dit jaar soms weer niet 
gemakkelijk om de elftallen samen te stellen. Met steun van andere elftallen en door af en toe 
een wedstrijd naar een andere dag te verplaatsen is het toch weer gelukt alle wedstrijden te 
spelen. Dank daarbij aan de spelers van de A1 en A2 die steeds weer bereid bleken om, naast 
de wedstrijd op zaterdag voor hun eigen team, op zondag de senioren te helpen.  
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Een teleurstelling was het wel dat we na enkele maanden al moesten besluiten om ons tweede 
Vrouwenteam uit de competitie terug te trekken. Temeer jammer omdat dit voor enkele 
speelsters van Vrouwen 2 aanleiding is geweest met voetballen bij Avanti’31 te stoppen. We 
hopen er op dat we in de toekomst toch weer met een sterkere vrouwen/meisjes-afdeling 
kunnen gaan spelen. Ook voor de aanwas naar ons Vrouwen 1 is dat van groot belang. Hier ligt 
een mooie taak voor de nieuwe TC, waarover elders in dit verslag nog wordt gesproken.  
 
Het Bestuur 
Het Hoofdbestuur heeft het afgelopen seizoen twaalf keer vergaderd, wat meer dan we 
jarenlang gewend waren. Extra vergaderingen waren nodig in verband met het overlijden van 
ons Bestuurslid Kees Portegijs. Plots ontviel ons een markant Avanti-lid, met grote verdiensten 
m.n op het gebied van sponsoring. Door het overlijden van Kees moesten taken binnen het 
bestuur opnieuw worden verdeeld en was het ook nodig om via een extra ledenvergadering 
tussentijds een nieuw bestuurslid te kiezen. Astrid van Heeswijk, de voorzitter van de 
Jeugdcommissie, werd in het Bestuur gekozen. Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar 
september waren al twee nieuwe leden tot het Bestuur toegetreden, te weten Fons 
Heestermans als penningmeester en Wil Welvaarts als algemeen bestuurslid.  
 
Vanaf maart 2012 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Jos Smits   : Ere-voorzitter 
Jack Brus    : Voorzitter 
Fons Heestermans   : Penningmeester 
Ton Zandbergen   : Secretaris en PR 
Ben vd Mosselaer   : Vice-voorzitter en Interne Communicatie, Website 
Will de Laat : Kantine, Accommodatie, wedstrijdmaterialen en 

  kledingsponsoring, 2e penningmeester 
Bert vd Moosdijk   : Commerciële zaken/Sponsoring, 2e secretaris,  
John van Boxmeer   : Wedstrijdsecretaris, LERC en TC 
John Kools    : Financiële ondersteuning 
Wil Welvaarts    : Zeskamp, Externe Communicatie/PR, Beleidsplan, Website 
Astrid van Heeswijk:  : Jeugdzaken 
 
In eerste instantie door de verkiezing van Fons Heestermans en Wil Welvaarts en daarna door 
de toetreding van Astrid van Heeswijk is het al eerder ingezette traject van ‘geleidelijke 
verversing’ van het Bestuur het afgelopen seizoen verder doorgezet.  
Na de ledenvergadering van 5 september 2012 zal John Kools, na vorig jaar al zijn functie van 
penningmeester aan Fons Heestermans te hebben overgedragen, van het bestuur afscheid 
nemen. John heeft in twee bestuursperioden in totaal 22 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur. 
Onze leden zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet voor onze vereniging. 
Jammer dat bij zijn afweging te gaan stoppen, zijn gezondheid zo’n belangrijke rol heeft 
gespeeld.  
Bert van de Moosdijk heeft besloten na drie jaar het Bestuur te gaan verlaten. Bert blijft voor de 
vereniging actief als leider bij de selectie en bij de sponsoring.  
 
De komst van een nieuwe penningmeester vorig jaar was voor het Bestuur ook een aanleiding 
om de financiële verslaglegging te veranderen. Een nieuw boekhoudsysteem, feitelijk een 
andere manier van boekhouden, gaat zorgen voor een transparanter financieel beleid. Dat we 
daarmee een deel van de directe vergelijkingsmogelijkheden met het verleden gingen verliezen 
is vervelend, maar ook onvermijdelijk. Naar de toekomst toe is een belangrijke nieuwe basis 
gelegd. In combinatie met de vernieuwde ledenadministratie waarmee in 2010 al was begonnen 
is bijvoorbeeld een veel beter zicht ontstaan op de contributie-inkomsten, wat direct al in dit 
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boekjaar duidelijke voordelen voor de financiële positie van Avanti’31 heeft opgeleverd. 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. Door de websitecommissie is vanaf januari 2012 na een periode van 
goed nadenken en na het licht opgestoken te hebben bij andere verenigingen in het land, hard 
gewerkt aan de realisatie van een compleet vernieuwde website. Voor de communicatie binnen 
de club onmisbaar. Naast de verspreiding van nieuwsberichten en dergelijke worden wedstrijd-
programma’s, uitslagen, standen en wedstrijdwijzigingen voortaan direct zichtbaar. 
Vanzelfsprekend overigens zullen we die leden die geen toegang hebben tot de digitale snelweg 
ook in de toekomst voor hun informatievoorziening niet vergeten.  
 
Technisch Beleid 
Het afgelopen seizoen is hard gewerkt aan de opzet van een ‘TC-nieuwe stijl’ binnen Avanti’31. 
Komend seizoen zal hieraan verder worden gewerkt, waarbij de opzet is dat er binnen Avanti’31 
een overkoepelende TC gaat functioneren waarbinnen de secties Prestatief, Recreatief, 
Vrouwen/Meisjes en Jeugd hun plaats gaan krijgen. Het zal allemaal even wennen zijn, maar 
het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hiermee het technisch beleid binnen de vereniging 
een duidelijker plek krijgt. Via website en Avantikrant zal regelmatig gecommuniceerd worden 
over de voortgang.  
 
Commissies 
Avanti’31 kent vele commissies, alle bemand door vele vrijwilligers. Commissies die al jarenlang 
hun eigen specifieke taak uitvoeren en het daarmee mogelijk maken dat de vereniging in zijn 
totaliteit goed functioneert. Hierbij kunnen we denken aan de Jeugdcommissie, het LERC, 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 weer dezelfde mensen 
zijn, die op verschillende fronten het werk doen. Graag zouden wij zien dat er meer 
verschillende schouders onder de vele taken worden gezet. Wij zouden dan ook een dringend 
beroep op al onze leden willen doen, om te zien of er niet een beetje tijd over is dat aan de 
vereniging besteed kan worden. Allemaal een klein beetje inspanning is uiteindelijk minder 
belastend dan dat een paar mensen heel veel moeten doen. Voor onze vereniging is dit alles 
onmisbaar. We zouden er niet aan moeten denken dat we extern kosten moeten gaan maken 
voor 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 bijzonder actieve supportersvereniging. Vele 
activiteiten rond de wedstrijden van ons 1e elftal, de pupil van de week, het programmaboekje, 
de ‘man of the match’, maar ook de bijdrages aan kampioenschappen van lagere elftallen en de 
jeugd en het instellen van het periodekampioenschap voor de senioren/A-junioren zijn 
voorbeelden van activiteiten waar daadwerkelijk de hele vereniging van profiteert. De 
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. 
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De samenwerking met de supportersvereniging wordt door het Bestuur als zeer positief ervaren, 
we hopen dan ook dat we de komende jaren een even prettige samenwerking kunnen hebben 
als de afgelopen jaren. 
 
Stichting Vrienden van sv Avanti’31 
Ook het afgelopen jaar zijn de ‘Vrienden van sv Avanti’31’ erin geslaagd de 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. Ook het komend seizoen zijn er middelen beschikbaar. Wel zullen we ons naar 
de toekomst beraden over de invulling van de ‘Vrienden’. De bedoeling is daarbij dat de 
‘Vrienden’ juridisch ondergebracht gaan worden in de Stichting tot steun aan sv Avanti’31 en dat 
zo de basis onder de werving van inkomsten breder gedragen gaat worden.  
 
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. Zoals hiervoor al 
aangegeven zal de Stichting Vrienden van sv Avanti’31 juridisch binnen de Stichting tot steun 
aan Avanti’31 worden ondergebracht. 
 
Hoofdsponsors 
Een woord van dank in de richting van onze beide hoofdsponsors van afgelopen seizoen is 
vanzelfsprekend op zijn plaats. Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar Bouwbedrijf van 
Kasteren, een 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 zijn dan ook zeer gelukkig met het besluit van Bouwbedrijf van 
Kasteren om de samenwerking ook de komende drie seizoenen voort te zetten.  
De afgelopen drie seizoenen is Kapsalon Koppig naast Bouwbedrijf van Kasteren als tweede 
hoofdsponsor actief geweest. Door veranderingen binnen dat bedrijf is de samenwerking met 
Kapsalon Koppig per einde van het seizoen beëindigd. Wij zijn Kapsalon Koppig veel dank 
verschuldigd voor de samenwerking en ondersteuning van de afgelopen seizoenen. 
De samenwerking met onze kledingsponsor Camping Sport De Wit verloopt naar wens. Het 
afgelopen seizoen zijn,mede met de zeer gewaardeerde ondersteuning van diverse team-
sponsors, weer enkele teams in nieuwe kleding gestoken. We mogen gerust concluderen dat de 
Avanti-elftallen er goed en verzorgd bijlopen, wat zowel een goede uitstraling is voor onze 
vereniging als een goede reclame voor onze sponsors.  
Overigens kunnen onze leden bij De Wit terecht voor de aanschaf met korting van hun 
voetbalartikelen. 
 
Vrouwenafdeling 
Helaas hebben we het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van ons 2e Vrouwenelftal.  
Vol goede moed was dit team aan de competitie begonnen, maar het lukte steeds opnieuw niet 
om elke wedstrijd weer met voldoende speelsters op het veld te staan. Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot de beslissing om het elftal uit de competitie terug te trekken. Dit betekent wel dat 
Avanti’31 bij het Vrouwen/Meisjesvoetbal een uiterst smalle basis overhoudt. Bij onze jeugd-
afdeling spelen weliswaar veel meisjes, waaronder een aantal zeer getalenteerde, die dan ook 
door de KNVB zijn geselecteerd voor diverse districtsteams, maar door het ontbreken van zowel 
meisjes elftallen als een 2e Vrouwenelftal komt de toekomstige doorstroming naar ons 1e 
Vrouwenelftal in gevaar. Hier ligt naar de mening van het Bestuur een grote taak voor de TC-
nieuwe stijl.  
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Overigens is het u mogelijk opgevallen dat we spreken over Vrouwenvoetbal en niet meer over 
Damesvoetbal. In navolging van de KNVB is ook Avanti’31 er toe overgegaan Dames 1 te 
hernoemen naar Vrouwen 1.  
 
Onderhoud terrein en gebouwen 
Het zal niemand verbazen dat wij hier noteren dat het onderhoud van ons sportterrein en onze 
gebouwen bijzonder belangrijk is. Naast de inzet van de mensen van de Gemeente wordt er 
onnoemelijk veel werk verzet door vele, vele vrijwilligers om zo het aanzien van het sportpark op 
een goed niveau te houden. Naar de toekomst toe zal er overigens steeds meer 
verantwoordelijkheid voor het op orde houden van het sportpark van de Gemeente naar onze 
vereniging gaan verschuiven, dit onder het motto: De Gemeente faciliteert en de verenigingen 
voeren uit.  
Veel waardering moeten wij hierbij uitspreken in de richting van de OPA-Ploeg. Elke dinsdag-
ochtend 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 
oplevert. We hopen dan ook dat we nog heel lang een beroep op onze OPA-ploeg zullen mogen 
doen. In het verlengde hiervan 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. 
 
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.  
 
Een apart woord van dank aan onze terreinmeesters, Guus vd Schuijt, Dirk vd Sangen en 
tijdens de trainingen van de F-pupillen en Mini’s Jo Toelen. Dat de zaken tijdens trainings-
avonden en wedstrijden goed verlopen komt mede omdat zij juist ook buiten die trainingstijden 
en voor en na de wedstrijden veel werk verzetten. We vertrouwen erop dat al onze spelers en de 
begeleiders hun werk op waarde weten te schatten; zonder hen zou voetballen en trainen een 
lastige zaak worden.  
 
Leiders, Grensrechters/assistent-scheidsrechters, Verzorger(s) en Begeleiders 
Het vinden van voldoende goede mensen voor deze functies is elk jaar weer een grote zorg, 
zowel bij de jeugdafdeling als bij de senioren. Het doet dan ook veel deugd te constateren dat 
het ook het afgelopen seizoen weer is gelukt, om voor deze belangrijke functies voldoende 
mensen te vinden. Goed ook voor de vereniging is het dat binnen de jeugdafdeling zoveel jonge 
Avanti-leden, deels zelf nog uitkomend voor jeugdelftallen, klaar staan om te assisteren bij de 
training en begeleiding van de jongere jeugd. Avanti’31 investeert dan ook graag in opleiding 
van de jeugdtrainers vanuit de wetenschap dat we daar in de toekomst weer van kunnen 
profiteren. Het afgelopen voorjaar hebben een 5-tal trainers met succes de cursus (Mini)-
pupillentrainer behaald; komend seizoen gaat er als het lukt op ons sportpark door de KNVB een 
cursus Pupillentrainer worden georganiseerd. 
 
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 inmiddels al weer derde editie van onze vrijwilligersmiddag. Ruim 160 
aanwezigen genoten van een heel leuk middagprogramma en vervolgens van een gezellig 
samenzijn op het terras bij de kantine, onder het genot van een hapje en een drankje. 
Verheugend om te zien hoe jong en oud samen een gezellige middag hebben doorgebracht. 
Dank aan degenen die deze dag hebben georganiseerd.  
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Hopelijk zijn er nog meer mensen die binnen onze vereniging wat extra’s willen doen. Bent u 
één van hen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Bestuur of de JeugdCie. 
 
Scheidsrechters 
De scheidsrechters zijn misschien wel de meest omstreden, maar zeker de meest 
bediscussieerde personen binnen onze vereniging. Iedereen weet dat er zonder scheidsrechter 
geen enkele wedstrijd gespeeld kan worden. Iedereen weet ook hoe moeilijk het soms is om 
alles te zien en om in een onderdeel van een seconde een beslissing te nemen. Het is dan ook 
temeer vreemd te constateren dat spelers, helaas soms ook leiders, soms zelfs assistent-
scheidsrechters, en vaak het publiek langs de lijn (ouders!), ongenuanceerd en meestal verbaal 
luid en ondersteund door allerlei non-verbale uitingen hun kritiek op de scheidsrechter van 
dienst naar voren brengen. Dat het hierbij voor ons geen verschil maakt of dat commentaar 
gericht is op onze eigen scheidsrechters, dan wel op scheidsrechters bij andere verenigingen, 
mag vanzelfsprekend zijn. Andere verenigingen hebben net zoveel moeite om elke week 
voldoende scheidsrechters te vinden. Natuurlijk weten we dat bij sport ook emotie hoort, maar 
het is ook een kunst om emotie onder controle te houden. Laten we ons vooral realiseren dat we 
het hier hebben over mensen die vrijwillig hun vrije tijd beschikbaar stellen om het anderen 
mogelijk te maken een wedstrijd te spelen. Om deze mensen dan zo emotioneel te benaderen is 
beneden alle peil, en in strijd met alle normen en waarden die wij bij Avanti’31 zo belangrijk 
vinden. Bedenk dat zonder scheidsrechter geen wedstrijd wordt gespeeld en bedenk daarbij dat 
het aantal mensen dat bereid is wedstrijden te fluiten steeds kleiner wordt. Bedenk dan ook dat 
we steeds dichter bij de situatie komen dat leiders en spelers zelf verantwoordelijk worden voor 
het leiden van wedstrijden. Voor onze organisatie zou deze laatste situatie veel oplossen, denk 
alleen maar aan het wekelijks moeten benaderen van onze scheidsrechters met de vraag of ze 
ook het komend weekend weer één en vaak tweemaal klaar willen staan. Laten we afspreken 
dat al die mensen die zo snel klaar staan met hun kritiek zich bij onze scheidsrechters-
coördinatoren gaan aanmelden voor een scheidsrechterscursus om vervolgens zelf wekelijks de 
fluit te gaan hanteren. Avanti’31 betaalt maar al te graag de kosten voor de KNVB-opleiding. 
Ook intern wordt er meermalen per jaar aandacht besteed aan kennis en vaardigheden van 
scheidsrechters. De scheidsrechters komen daarvoor zo’n 3 keer per seizoen bijeen om 
informatie en ervaringen uit te wisselen. 
 
Verzorgers 
Gelukkig hebben we het afgelopen seizoen in de persoon van Frans vd Burgt een verzorger 
gevonden voor ons 2e elftal. Daardoor wordt Anton Schellekens enigszins ontlast, wat hem de 
ruimte biedt om zijn aandacht aan de A1 en het 1e elftal te geven, maar ook om voor andere 
leden, die verzorging nodig hebben, klaar te staan. Sinds dit seizoen kent  Avanti’31 een 
samenwerking met MedNet, om nog adequater blessures te behandelen en ook om preventief te 
kunnen werken.  
 
Avanti-krant en Avanti-drukwerk 
Al 55 jaar lang valt bij de Avanti-leden maandelijks de Avanti-krant in de brievenbus. 55 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.  
Wel is het zo dat we ons, ook onder druk van de digitale snelweg, waar velen van ons zich op 
voortbewegen, de komende tijd in samenspraak met de redactie van het clubblad gaan beraden 
op de wijze waarop we in de toekomst de Avanti-krant aan onze leden gaan verstrekken. Dat 
onze Avanti-krant nog een lange toekomst voor zich heeft is wel duidelijk. We weten immers dat 
veel leden elke maand weer uitkijken naar de nieuwe editie.  
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Het clubblad staat overigens ook elke maand op de website.  
 
Kantine 
Voor elke voetbalvereniging, en dus ook voor Avanti’31, is de kantine bijzonder belangrijk. Dat 
belang zit niet alleen in de financiën, maar ook in het kunnen bieden van een plek waar mensen 
gezelligheid 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.  
 
Na afloop van het seizoen hebben we afscheid genomen van onze kantinebeheerder. Over de 
nieuwe kantinebeheerder zal de komende maanden beslist gaan worden. Sinds het afgelopen 
seizoen heeft Avanti’31 een nieuwe kantinecommissie. Samen met het LERC, komend seizoen 
de activiteitenCommissie, is gekozen voor het organiseren van themadagen aan het begin van 
de competitie, bij het begin van de winterstop (de après-ski party) en bij de afsluiting van het 
seizoen (de Beach-party). Deze activiteiten zijn dit seizoen succesvol geweest en hebben er 
zeker toe bijgedragen dat de aanloop naar de kantine weer wat is toegenomen. Komend 
seizoen wordt dit dan ook voortgezet. Verder zal er aandacht zijn voor het teveel samenvallen 
van activiteiten in een korte periode, met name tegen het einde van het seizoen. Tegenover die 
extreem drukke periode staat dat er, vooral door de lange winterstop die de KNVB in ons district 
hanteert, in de wintermaanden een te lange stilteperiode valt.  
 
Samenwerking met Gemeente en JSSS 
Ook in de afgelopen winter hebben we weer een periode gekend waarin door sneeuwval zelfs 
het kunstgrasveld niet bespeeld kon worden. Gelukkig was de winter wel heftig van aard, maar 
duurde hij niet zo heel lang, zodat het competitieverloop niet in gevaar kwam. Ook nu weer 
zorgde de sneeuwval voor een discussie binnen de vereniging over de wenselijkheid om na 
sneeuwval het veld weer sneeuwvrij te maken. Echter, 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’31 de kosten voor het sneeuwvrij maken van het kunstgrasveld kan dragen. Wel is 
afgesproken om samen met de Gemeente en de andere voetbalverenigingen de mogelijkheden 
nogmaals te gaan bekijken.  
 
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 kleed-
kamers. Gelukkig is onlangs na een lange periode van stilte een begin gemaakt met de bouw 
van Fitland bij het zwembad. De werkzaamheden aan het kruispunt Zwembadweg-Structuurweg 
gaan in september van start, waarbij ook de aanleg van het parkeerterrein en van veiliger fiets-
routes ter hand wordt genomen. Dan zal eindelijk ook het oude Hoge Veld van Avanti, dat al 
sinds enkele jaren verminkt en onbruikbaar was achtergebleven, gaan verdwijnen. We waren al 
bijna vergeten dat we ter compensatie daarvan de beschikking hadden gekregen over het 
Kunstgrasveld.  
Op het moment dat het nieuwe parkeerterrein gereed is, komt voor ons ook een einde aan het 
parkeren in de bermen van de Avantilaan. Onze leden en bezoekers kunnen dan eindelijk hun 
auto’s ordentelijk parkeren, onze fietsende jeugdleden kunnen veilig(er) het sportpark bereiken 
en ook de toegankelijkheid voor hulpverleners wordt aanmerkelijk beter.  
 
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. 
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Ook dit noopt ons tot grote zuinigheid, waar de voor de hand liggende opmerking bij past dat we 
met z’n allen moeten proberen zuinig met de accommodatie en de materialen om te gaan.  
Tot slot de oproep aan iedereen: we hebben een fraai sportpark, laten we proberen dat zo te 
houden. 
 
Tweemaal per jaar vindt er een vergadering plaats met alle sportverengingen en de JSSS 
(Jeugd en Sport Stichting Schijndel). Bij deze vergaderingen komen alle mogelijke onderwerpen 
aan de orde die voor de Schijndelse sportverenigingen ook in hun relatie met de Gemeente van 
belang zijn. Formeel is de JSSS ook de instantie waar de Schijndelse sportverenigingen hun 
accommodaties van huren. Door de inkoop van sportartikelen en een deel van de energie via de 
administratie van de JSSS te laten lopen heeft Avanti’31 dit seizoen al een substantieel deel van 
de te betalen BTW in de clubkas terug zien vloeien.  
 
Evenementen en acties 
Opnieuw hebben we de dorpszeskamp onder fraaie weersomstandigheden kunnen realiseren. 
Voor de 25e maal hebben wij, dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers, de zeskamp op 
1e Pinksterdag weer succesvol zien verlopen. Voor het eerst was er een echte Jeugdzeskamp 
aan gekoppeld. Met veel enthousiasme heeft de jeugd van 6 tot 16 strijd geleverd, waarbij vooral 
de diverse waterspellen voor veel hilariteit hebben gezorgd.  
Een woord van waardering voor de ZeskampCommissie en de JeugdzeskampCommissie is 
zeker op zijn plaats.  
 
Ook de Dukes Trophy was het afgelopen seizoen weer een groot succes, dat ondanks het 
vooral op de zondag ronduit slechte weer. Ook hier geldt dat alleen dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers Avanti’31 dit toernooi jaarlijks kan organiseren. Ook hier dank aan iedereen die zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen.  
Aan onze structurele bijdrage aan de organisatie van Paaspop via het regelen van het verkeer is 
een einde gekomen. Ook om geen roofbouw op onze vrijwilligers te plegen hebben we hier dan 
mogelijk wel wat financiën laten liggen, maar we moeten ons realiseren dat we niet alles kunnen 
oppakken en dat we toch primair een voetbalvereniging zijn.  
Enkele malen per jaren verzorgen wij, tegen een aantrekkelijke vergoeding, de verspreiding van 
de bewonerskrant van Huis & Erf. Door de financiële beperkingen bij Huis & Erf is de hoeveel-
heid werk dit jaar minder geweest dan we voorheen gewend waren. Mogelijk trekt dit in de 
toekomst weer iets aan.  
 
AVANTI’31 : Plannen en Wensen voor de toekomst 
Het spreekt voor zich dat we voor de toekomst nog steeds wensen hebben en dat we daarvoor 
plannen blijven maken. We spraken al over de bestrating op het sportpark en de parkeer-
gelegenheid die binnenkort gerealiseerd wordt.  
In de zomermaanden is, ook weer met de onontbeerlijke hulp van vrijwilligers, de vergader/ 
instructieruimte boven grondig opgeknapt. Een groot compliment voor opnieuw een aantal 
vrijwilligers die in de vakantieperiode menig uurtje hieraan hebben besteed. Met ondersteuning 
van de OPA-ploeg die het schilderwerk heeft verzorgd is een mooie representatieve ruimte 
gecreëerd. Na de opknapbeurt van de Bestuurskamer van enkele jaren geleden en het 
wedstrijdsecretariaat vorige zomer kunnen we gerust zeggen dat onze accommodatie er 
opnieuw flink op is vooruit gegaan. Met het opnieuw aankleden en inrichten van de keuken is 
inmiddels ook een begin gemaakt.  
 
Door ook boven in de vergaderruimte mogelijkheden te maken voor het invullen van het Digitale 
Wedstrijd Formulier (in KNVB-termen het DWF) zijn we nu al op voorhand helemaal klaar voor 
de volgende fase van dat DWF. Volgens de plannen van de KNVB zal vanaf februari 2013 ook 
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voor het recreatieve Senioren/Vrouwen-voetbal het DWF ingevoerd worden. Rest dan alleen 
nog het recreatieve jeugdvoetbal, dat naar verwachting vanaf seizoen 2013/2014 al dan niet 
geleidelijk van het papieren wedstrijdformulier verlost zal worden.  
 
‘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 ermee 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. 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 ons voornemen om komend jaar op de 
ingeslagen weg voort te gaan. 
Het Bestuur van Avanti’31 wenst iedereen een sportief en succesvol, maar vooral een gezond 
seizoen 2012-2013 toe. 
Mochten we in dit jaarverslag iets vergeten zijn te benoemen, dan al bij voorbaat onze excuses 
daarvoor.  
 
Ton Zandbergen     Schijndel, augustus 2012 
Secretaris sv Avanti’31 
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JAARVERSLAG JEUGDAFDELING  
S.V. AVANTI’31 SEIZOEN 2011-2012 

 
Wist je dat: 
 
 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: wedstrijdsecretaris  
o Bert van Engelen: lid JC (tevens voorzitter AJAC) 
o Henk van Liempd: lid JC  
o Roy van Helvoirt: lid JC 

 De jeugdcommissie op technisch vlak ondersteund werd door Sjef Weber, Henk Broks 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! 
 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 bestond uit 
de volgende personen: 

o Bert van Engelen 
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 dan ook zeker op zijn 
plaats is! 

 We het seizoen 2011/2012 zijn gestart met 22 teams, verdeeld over 2 A-, 3 B-, 3 C-, 3 D-,  
4 E-, 5 F-teams en 2 F-mini teams.  

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

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

 We tijdens de 2e seizoenhelft geplaagd werden door vele blessures & schorsingen. Door 
inzet van andere teams, o.a. doorschuiven van spelers en het verzetten van aanvangstijden 
is het met de nodige inspanning uiteindelijk allemaal gelukt!!  
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 Onze eerste kampioen dit seizoen Avanti F5 was en dit op het hoofdveld uitbundig is 
gevierd! Tim, Marc, Sabi en Eric en alle spelers van harte gefeliciteerd! 

 C2 dit seizoen voor de derde maal op rij kampioen is geworden, een knappe prestatie!! Roy, 
Nick& Peter en alle spelers, van harte gefeliciteerd! 

 D2 tijdens een spannende wedstrijd ook de kampioensvlag kon hijsen! Aron, Kevin, Sander 
& Steff en natuurlijk spelers/speelsters, van harte gefeliciteerd! 

 E1 na het behalen van de regiobeker ook nog de districtsbeker in Susteren wist te 
veroveren! Dit tijdens de afsluiting van Duke’s Trophy uitbundig is gevierd… Geert, Sjef & 
Jelmer en spelers/speelsters, van harte gefeliciteerd! 

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

 A1 tot het allerlaatste heeft gevochten voor klassebehoud, maar dit mocht helaas niet baten. 
Zij komen het seizoen 2012/13 uit in de 1e klasse.  

 Wij ook dit jaar meerdere toernooien hebben georganiseerd? 
o Op zaterdag 12 mei een E- en F-toernooi met in totaal 60 teams, weer iets meer 

deelnemers als 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 vrijdagavond 18 mei een lager A- en B-toernooi werd gespeeld. Dit langzaam ook 
een traditioneel toernooi begint te worden… 

o Op zaterdag 19 mei een D-pupillentoernooi is georganiseerd, met 24 teams in  
4 poules is gestreden voor de toernooiwinst. 

o We wederom een C-juniorentoernooi hebben georganiseerd met 16 teams. Dit zeker 
voor een 2e 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, Duitsland en Frankrijk. 
Dit toernooi wederom een groot succes was! 

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

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

 Toch is een speciaal woord van dank op zijn plaats aan onze terreinmeesters, schoon-
maaksters, 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 2011-2012 zijn 
gestopt heel hartelijk willen bedanken voor jullie inzet!!  

 
Danielle Eradus  
Jeugdsecretaris s.v. Avanti’31 
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NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 5 SEPTEMBER 2012 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
Jack opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en in het bijzonder de 
aanwezige ereleden. 
Ook het afgelopen seizoen zijn ons door overlijden een aantal leden ontvallen. Wil van 
Kronenburg, ook lid van de zeskampcommissie, ons bestuurslid Kees Portegijs, oud Bestuurslid 
Frans Schuurbiers en verder Rob van Iperen en Jos van Dinther. De voorzitter vraagt om een 
moment stilte om deze overledenen te gedenken.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Ingekomen stukken 
Ingekomen zijn van verschillende leden een afmelding voor de vergadering van vanavond. 
Verder heeft de secretaris een mail ontvangen van Frans van Rozendaal. Frans heeft inmiddels 
schriftelijk al een antwoord ontvangen, maar het bestuur wil deze mail graag bij de rondvraag 
bespreken.  
 
3. Notulen ledenvergadering 30/9/2011 
De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar waren opgenomen in de Avantikrant van 
oktober 2011. Op de notulen komen geen vragen of opmerkingen uit de vergadering. Met dank 
aan de secretaris worden de notulen dan ook vastgelegd. 
 
4. Jaarverslag secretaris  
5. Jaarverslag jeugdafdeling 
De jaarverslagen van de secretaris en van de secretaris van de JeugdCommissie waren digitaal 
op te vragen bij de secretaris en lagen sinds vorige week in de bestuurskamer ter inzage. Er zijn 
vanuit de vergadering verder geen vragen of opmerkingen over de beide verslagen. De 
verslagen worden gepubliceerd in de Avantikrant van september.  
 
6. Jaarverslag penningmeester  
Op de vorige jaarvergadering is zoals bekend Fons Heestermans als nieuwe penningmeester 
aangetreden. Samen met Will de Laat (2e penningmeester) en Ton Zandbergen is door Fons 
een compleet nieuwe administratie opgezet. Hierbij zijn andere grootboekposten gebruikt dan 
voorheen en is gewerkt met een meer gescheiden systeem van inkomsten en uitgaven, waar 
voorheen meer posten gesaldeerd werden. Dit betekent wel dat de vergelijkbaarheid van de 
cijfers over het afgelopen boekjaar met de gegevens van de voorgaande boekjaren niet 
helemaal meer mogelijk is. Vanuit de nieuw opgezette administratie zijn ten behoeve van de 
jaarvergadering een aantal overzichten opgesteld, die door Ton Zandbergen worden toegelicht. 
Achtereenvolgens zijn dat een overzicht van de inkomsten en uitgaven, een vergelijking van de 
inkomsten en uitgaven met de begroting en de balans van de vereniging inclusief de kantine.  
Bij de toelichting van de inkomsten en uitgaven wordt ingegaan op de uitgaven (met name 
waskosten en vrijwilligersvergoedingen) die vanuit boekjaar 2011/2012 waren doorgeschoven 
naar het nu afgelopen boekjaar. Die uitgaven zijn het afgelopen boekjaar geheel ingelopen. 
Zelfs met het inlopen van deze nog openstaande posten waren de inkomsten en uitgaven van 
het afgelopen jaar goed met elkaar in evenwicht.  
Door strak op de contributie-inning te zitten is bereikt, dat er op jaarbasis duidelijk meer 
contributie meer is ontvangen dan was begroot, verder viel de afdracht aan de KNVB (ook door 
een strakker boetebeleid) per saldo € 2.500 mee in vergelijking met het vorige boekjaar.  
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Verder wordt toegelicht dat Avanti op jaarbasis een groot financieel voordeel behaalt door 
aankopen van sportkleding en sportmaterialen en met name energie via de JSSS (Jeugd en 
Sport Stichting Schijndel) te laten lopen. De JSSS is ook de instantie waar Avanti’31 het 
sportcomplex van huurt. Door deze betalingen via de JSSS te laten verlopen hoeft maar 6% 
BTW te worden afgedragen in plaats van 19%.  
 
Ton beantwoordt vragen van Wim v Kaathoven en Vincent de Vroomen over de effecten van de 
nieuw opgezette administratie. Verder was er een vraag van Marcel Verhoeven over de 
mogelijkheid om kosten te besparen door meer bij Avanti te gaan wassen. Het bestuur zal deze 
optie nader bezien. 
 
7. Verslag Kascommissie 
De Kascommissie, bestaande uit Mari Verhagen, Frans van Rozendaal en Noud Bouwmans 
heeft de administratie gecontroleerd en goedgekeurd. De voorzitter leest het verslag van de 
kascommissie voor. In dat verslag verklaart de Kascommissie dat: 

- de jaarrekening de juiste weergave is van de inkomsten en uitgaven over het  
verenigingsjaar 01-07-2011 tot 30-06-2012 

-  de balans per 30-06-2012 een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen. 
De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor, het Bestuur decharge te verlenen 
voor het financiële beleid en het financiële verslag van de penningmeester goed te keuren.  
 
8. Verlenen decharge aan Bestuur 
Overeenkomstig het verslag van de Kascommissie verleent de vergadering decharge aan het 
Bestuur voor het gevoerde financiële beleid.  
 
9. Begroting seizoen 2012/2013 
Ton Zandbergen geeft een toelichting met betrekking tot de voorgestelde begroting voor het 
boekjaar 2012–2013. De begroting gaat wederom uit van een strak financieel beleid. Conform 
een voorstel van de leden bij de jaarvergadering van vorig jaar is het bedrag dat is uitgetrokken 
voor de vrijwilligersvergoedingen met ruim 10% verlaagd. De contributie voor het komende 
seizoen wordt met € 4 per jaar verhoogd, met uitzondering van de contributie voor kaderleden 
en voor AOW´ers.  
De vergadering kan instemmen met de voorgestelde begroting. 
 
NB: de begroting en de financiële overzichten zoals die deze avond zijn gepresenteerd zijn voor 
de leden op verzoek altijd nader in te zien. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de 
secretaris. 
 
10. Benoeming KasCie 
Aangezien Frans van Rozendaal de maximale zittingstermijn voor leden van de Kascommissie 
heeft vol gemaakt wordt er uitgezien naar één nieuw lid. Johan Schellekens verklaart zich bereid 
om deze functie komend boekjaar, samen met Mari Verhagen en Noud Bouwmans, te vervullen.  
 
11. Mededelingen 
De voorzitter heeft een hele serie mededelingen. Kort samengevat: 
- Ook komend seizoen zijn er voor de Kampioenen bij de senioren 250 bonnen beschikbaar, 

voor jeugdteams zijn er enkele consumpties en een attentie. Dit wordt georganiseerd door 
(Jeugd)Bestuur, Supportersvereniging en Club van 100. 

- Net als in het afgelopen seizoen gaan we verder met het elftal van de week voor de 
senioren en de A-junioren. Het schema van 3 elftallen tegelijk is goed bevallen, dat blijft 
komend seizoen dus zo 
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- Wat ook goed is bevallen zijn de themamiddagen in de kantine. Aan het begin van het 
seizoen glitter en glamour, met het begin van de winterstop een après-ski party en aan het 
einde van het seizoen een beachparty 

- Vanaf 19 oktober tot de vrijdag voor de Kerst is er weer rikken en jokeren in de kantine 
- Gedurende het seizoen zijn er de nodige verdrietige, maar ook feestelijke momenten. Het 

Bestuur probeert daar steeds op gepaste wijze aandacht aan te geven, maar is helaas niet 
altijd overal van op de hoogte. Verzoek aan iedereen, meld het als je weet dat er iemand 
ziek is, als je kennis hebt over ziekte, geboorte, jubilea etc. Het Bestuur kan hier dan op 
inspringen. 

- De contributie gaat met € 1 per kwartaal / € 4 per jaar omhoog. Daarbij geldt sinds vorig jaar 
dat bij te late betaling een opslag geldt van € 1,50. Ook die opslag dient betaald te worden, 
het versturen van aanmaningen kost de vereniging immers ook geld. Verder houden we 
strikt de hand aan een opzegtermijn van een volledig kwartaal. Alleen bij opzegging aan het 
einde van het seizoen, vóór 15 juni, wordt geen opzegtermijn gehanteerd. Dit alles heeft er 
mee te maken dat Avanti’31 direct aan het begin van het seizoen een afdracht per lid aan 
de KNVB moet doen. Ook moeten wij kosten maken voor spelerspasjes en dergelijke. Met 
drie maanden opzegtermijn stellen wij ons al erg soepel op, bij veel verenigingen dient 
gewoon het hele jaar contributie direct betaald te worden.  

- Puur ter oriëntatie legt Jack aan de ledenvergadering de vraag voor, hoe men denkt over 
andere betalingstermijnen dan de nu gehanteerde betaling per kwartaal (bijvoorbeeld per 
jaar of per half jaar). Achtergrond hierbij is dat de penningmeester nu in juli aan het begin 
van het seizoen veel kosten heeft, waar nog maar weinig inkomsten tegenover staan. De 
kantine gaat immers pas half augustus weer open en er komt maar een kwart van de 
jaarcontributie binnen. Daar staat tegenover dat er kosten zijn voor betaling aan de KNVB 
en kosten voor de aanschaf van nieuwe wedstrijdmaterialen en wedstrijdkleding. Vanuit de 
vergadering komt naar voren dat men dan wel aandacht vraagt voor gezinnen met 
meerdere leden, die zouden dan wel in één keer een groot bedrag moeten betalen. Als 
suggestie komt naar voren om over te stappen op een halfjaarlijkse betaling (in juli en 
januari), maar op verzoek de mogelijkheid om per kwartaal te belaten open te houden. De 
vergadering verwacht dat het grootste deel van de leden dan per half jaar gaat betalen, 
waarmee het doel om in juli meer financiële armslag te krijgen, toch wordt bereikt. Het 
Bestuur gaat zich hier op beraden. Als er veranderingen komen in de betalingstermijn zal 
dat toch pas in het volgende seizoen zijn.  

- Afgelopen januari werd voor de eerste keer een vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. 
Dat was dit jaar Jo Toelen. Het bestuur wil van de keuze van een vrijwilliger van het jaar 
met een huldiging op de nieuwjaarsreceptie een traditie gaan maken. 

- Met dank aan een aantal vrijwilligers en aan de OPA-ploeg hebben we een grondig 
gemoderniseerde vergader/instructieruimte boven de bestuurskamer gekregen. Heel veel 
dank hiervoor. Ook de speeltuin naast de kantine is opgeknapt. 

- In de kantine is het nodige veranderd. Jan v Kasteren is vertrokken, waarna de Kantine-
commissie is gaan zoeken naar nieuwe mensen. Momenteel zijn Rien van Kasteren en Kim 
van Houtum en Kelly van de Ven zich aan het inwerken. 

- In samenwerking met de NKS wordt er een nieuw beleidsplan voor de vereniging opgesteld. 
Op 22 september komen bestuursleden met mensen uit de diverse commissies en de 
Supportersvereniging bij elkaar om hierover van gedachten te wisselen. 

- Sinds 1 augustus is de nieuwe website in de lucht. Er is enkele maanden heel hard gewerkt 
door de webredactie. Op de site zijn alle standen, uitslagen, programma’s etcetera 
opgenomen via een link met de KNVB-database. De fotografie is van onze ‘hoffotograaf’ 
Piet van Vorstenbosch, die ook zal zorgen voor foto’s van alle elftallen en individuele 
spelers. Bij de historie van Avanti’31 is gebruik gemaakt van een fotobestand van Pieter 
Lucius. Leden die zelf nog foto’s hebben uit het verleden van Avanti’31 kunnen die foto’s 
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ook aanleveren. Buiten de waardering voor de inzet van de hele webredactie is een 
speciaal woord van dank aan Bart van Kaathoven bij het tot stand komen van de site zeker 
op zijn plaats. Onze dank gaat overigens ook uit naar Dirk Pennings, die tot voorheen de 
oude website heeft bijgehouden. Dirk zal hiervoor van het Bestuur nog een attentie  
ontvangen. 

- Het Bestuur zal in overleg gaan met de redactie van de Avanti-krant over de distributie van 
ons zeer gewaardeerde clubblad. Met name de kosten van het papier lopen steeds verder 
op, waarbij de vraag naar voren komt in hoeverre een (gedeeltelijke) digitale verspreiding 
mogelijk is. Voorop staat dat het Bestuur van mening is dat het clubblad voor iedereen 
toegankelijk moet zijn.  

- Met ingang van het afgelopen seizoen is een nieuwe regeling voor de gele en rode kaarten 
ingegaan. Uitgangspunt daarbij was dat het aantal kaarten en de daarmee gepaard gaande 
kosten voor de vereniging omlaag moesten. Vorig jaar was toegezegd dat het Bestuur de 
regeling zou evalueren. Dat is gebeurd en naar aanleiding daarvan heeft het Bestuur 
geconcludeerd dat we zeker op de goede weg zijn; er waren afgelopen jaar minder kaarten 
en omdat een deel van de kaarten voor rekening van de spelers is gekomen zijn de lasten 
voor Avanti’31 ook lager geworden. Het bestuur meent echter dat de regeling nog wat 
aangescherpt kan worden. Daartoe ligt er een voorstel dat door Jack Brus en Ton 
Zandbergen wordt toegelicht. Dit voorstel gaat uit van het principe ‘alle kaarten zijn rekening 
speler’, met een voor selectieteams te hanteren vrijstelling in overleg met de leiding en TC. 
Dit voorstel roept een pittige discussie op. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit 
de vergadering (van met name Henk van Liempd, Vincent de Vroomen en Piet van 
Vorstenbosch) besluit het Bestuur dat zij de komende bestuursvergadering de knoop zal 
doorhakken en een regeling voor het komend seizoen zal vaststellen. Die regeling zal naar 
de TC en de leiders van de betreffende elftallen worden gecommuniceerd. 

 
12. Bestuursverkiezing 
John van Boxmeer en Ton Zandbergen zijn aftredend en herkiesbaar. Bert van de Moosdijk en 
John Kools zijn aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de functie van John Kools een tijdelijke 
functie (ter ondersteuning van de nieuwe penningmeester) was, is er één vacature binnen het 
Bestuur. Het Bestuur draagt hiervoor Jan Hellings voor als nieuw Bestuurslid.  
Wim vd Boogaard en Hans v Roosmalen zijn bereid te fungeren als stemcommissie, waarna de 
stembriefjes worden uitgedeeld. De uitslag: 
 
Uitgebrachte aantal stemmen : 54 
Waarvan voor:  
- John van Boxmeer 54 
- Ton Zandbergen 53 
- Jan Hellings: 54 
waarmee alle drie de kandidaten zijn gekozen dan wel herkozen. Ton Zandbergen is gekozen in 
de functie van secretaris en maakt daarmee samen met Jack Brus en Fons Heestermans deel 
uit van het Dagelijks Bestuur. 
Jan Hellings wordt uitgenodigd achter de bestuurstafel.  
Jack neemt vervolgens met een woord van dank en bloemen afscheid van Bert van de Moosdijk 
als bestuurslid. Bert blijft zich overigens bezig houden met de sponsoring.  
John Kools is helaas door ziekte niet aanwezig, hij is vanmiddag na een verblijf van enkele 
dagen in het ziekenhuis weer thuis gekomen. Jack memoreert de carrière van John Kools bij 
Avanti’31. John is niet alleen leider geweest, ook scheidsrechter en sponsor bij de jeugdafdeling. 
In twee periodes heeft John deel uitgemaakt van het Bestuur waarvan vele jaren als penning-
meester. Het is jammer dat we John niet vanavond kunnen huldigen maar het Bestuur zal 
hiervoor een ander moment zoeken. Jack Brus stelt de vergadering voor, John Kools te 
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benoemen tot erelid van de vereniging, een voorstel waar de vergadering unaniem en met 
applaus mee kan instemmen.  
 
13 Jubilarissen.  
Zoals elk jaar is het Bestuur, met ondersteuning van Jan van Houtum, weer op zoek gegaan 
naar jubilarissen. Dit is elk jaar weer een lastige klus, omdat in het verleden de ingangsdatum 
van een lidmaatschap niet altijd helemaal duidelijk is geweest. Zeker voor personen die eerst bij 
de jeugd een tijdje proeflid zijn geweest is het soms zoeken naar de eerste datum waarop 
contributie is betaald. Mocht iemand het idee hebben dat er mensen ‘vergeten’ zijn, meld dat 
dan bij het Bestuur, dan kunnen we dat gericht nazoeken.  
Dit jaar hebben we één 25-jarig lidmaatschap en dat is van Roland Pennings. Voor Roland is er 
de zilveren Avanti-speld en bloemen met een attentie. 
50 jaar lid zijn dit jaar vijf personen. Henk Verhoeven kan in verband met vakantie niet aanwezig 
zijn. Met hem wordt een afspraak gemaakt voor een huldiging op een ander moment. Wel 
aanwezig zijn Gijs Russens, Jack van Uden, Tiny van Uden en Mari Verhagen. Zij krijgen allen 
de gouden speld, een mooi woord van de voorzitter, bloemen en een attentie. Vervolgens wordt 
een groepsfoto gemaakt van de jubilarissen met, voor zover aanwezig, hun partners.  
 
Na de jubilarissen richt Jack Brus het woord tot Rien vd Broek. Rien was vorig jaar gehuldigd 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Jack memoreert de vele activiteiten waarmee Rien zich bij onze 
vereniging heeft bezig gehouden en overigens nog steeds bezig houdt. Na zijn voetbalcarrière is 
Rien lid geworden van het Bestuur van de Supportersverening, vele jaren is Rien voorzitter 
geweest. Jaarlijks is Rien (mede) organisator en presentator van de jaarlijkse sportiviteitsprijs, 
verder is Rien wekelijks bij de OPA-ploeg actief. Jack stelt de vergadering voor Rien vd Broek te 
benoemen tot erelid van Avanti’31, een voorstel dat unaniem en met applaus door de 
ledenvergadering wordt ondersteund.  
 
13. Rondvraag 
Voor de rondvraag hebben zich Frans van Rozendaal, Marcel Verhoeven, Gerard v Houtum en 
Jan Hellings gemeld.  
Frans van Rozendaal had zijn vraag schriftelijk ingediend: De voorzitter leest zowel de vraag 
van Frans als het antwoord van het Bestuur voor. De vraag ging over het terugdringen van de 
vrijwilligersvergoeding. Hierover is ook bij de presentatie van de jaarcijfers en de begroting al 
gesproken. Frans kan zich vinden in de beantwoording van het Bestuur. In dat antwoord wordt 
duidelijk gemaakt dat het Bestuur hier actief mee bezig is, dat er voor komend jaar ook 
daadwerkelijk stappen zijn gezet, maar dat voor sommige functies (bijvoorbeeld schoonmaken 
kleedkamers, vaste scheidsrechters) een vrijwilligersvergoeding nodig zal zijn en blijven.  
 
Marcel Verhoeven vraagt aandacht voor de prijs die Piet van Vorstenbosch heeft ontvangen van 
het Brabants Dagblad voor één van zijn foto’s. Marcel vraagt of het mogelijk is die foto in de 
kantine een plek te geven. Het Bestuur zal dat graag doen, maar zal daarvoor contact opnemen 
met degenen die op de foto staan. Overigens felicitaties aan Piet voor de fraaie foto. 
 
Gerard van Houtum spreekt namens de Supportersvereniging zijn dank uit voor de samen-
werking met het Bestuur. Hij ziet veel verbeteringen in de relatie met het Bestuur, mede door de 
goede contacten onderling. De voortvarendheid waarmee zaken als de vergaderruimte boven, 
de keuken, de website, de financiële administratie, de vrijwilligersorganisatie en het beleidsplan 
zijn opgemaakt vindt veel waardering bij de Supportersvereniging. Gerard dankt verder Bert vd 
Moosdijk en John Kools voor hun inzet voor de vereniging en spreekt de hoop uit beiden nog 
vele jaren bij Avanti’31 te zullen zien. Felicitaties tenslotte voor Jan Hellings met zijn verkiezing 
tot bestuurslid en John van Boxmeer en Ton Zandbergen met hun herverkiezing. Verder 
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felicitaties voor de vijf gouden en één zilveren jubilaris en voor Rien vd Broek en John Kools met 
hun benoeming tot erelid. 
Het bestuur wordt veel succes gewenst voor het komende jaar, waarbij Gerard aangeeft dat de 
Supportersvereniging waar nodig graag een ondersteuning geeft. 
Jack Brus dankt Gerard voor de mooie woorden en refereert aan de steun van en samenwerking 
met de Supportersvereniging. Die steun heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat wij net afgelopen 
week twee nieuwe aluminium doelen hebben kunnen aanschaffen. Dank hiervoor. 
 
Tot slot het woord aan Jan Hellings, die direct meedeelt dat hij het kort zal houden!! De door 
hem voorbereide speech legt hij dan ook terzijde, maar hij volstaat met de opmerking dat de 
afgelopen jaren hem geleerd hebben dat Avanti waarschijnlijk beter zonder Jan Hellings kan dan 
dat Jan Hellings zonder Avanti kan. Na deze mooie woorden sluit Jack Brus de vergadering met 
de vraag om nog even onder het genot van een drankje te blijven napraten.  
 
 
 
Schijndel, september 2012 
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TAAKVERDELING BESTUUR 
 
 
 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering zijn er twee bestuursleden, Bert vd Moosdijk en John 
Kools, afgetreden en is Jan Hellings als nieuw bestuurslid gekozen. Tijdens de 
bestuursvergadering van 10 september, de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling, zijn 
de taken van de bestuursleden verdeeld. Dit heeft geleid tot het volgende taakverdeling: 
 
Jack Brus    : Voorzitter 
Fons Heestermans   : Penningmeester 
Ton Zandbergen   : Secretaris en PR 
Ben vd Mosselaer   : Communicatie en vice-voorzitter, beleidsplan 
Will de Laat  : Kantine, 2e penningmeester, accommodatie en   

  wedstrijdmaterialen/-kleding 
John van Boxmeer   : Wedstrijdsecretaris en contact TC 
Wil Welvaarts    : PR, website, beleidsplan 
Astrid van Heeswijk  : Jeugdzaken 
Jan Hellings   : sponsoring  
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door Jack Brus, Fons Heestermans en Ton 
Zandbergen. 
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NIEUWE SPONSORS VOOR  
AVANTI’31 8, AVANTI’31 B1 EN AVANTI’31 F1 

 
 
Een nieuw seizoen betekent vaak ook een nieuwe sponsor. Dat geldt zeker voor Avanti’31 B1. 
In Visietech heeft de B1 van Avanti’31 in elk geval een heel goede sponsor gevonden.  
Het elftal heeft nieuwe wedstrijdtenues, inloopshirts en trainingspakken gekregen van Visietech. 
Op de foto tonen de spelers met gepaste trots hun tenues. Het spreekt vanzelf dat Bestuur, 
leiding en spelers van de B1 sponsor Manfred Lucius van Visietech hartelijk danken voor zijn 
ondersteuning. De eerste competitiezege in de nieuwe tenues is alvast overtuigend 
binnengehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



 

Avantui’31 8 is voor sv Avanti’31 dit seizoen een geheel nieuw team met jonge enthousiaste 
spelers. Een nieuw team, met gelijk twee nieuwe sponsors. Arold van Oorschot Bestratingen 
heeft gezorgd voor de trainingspakken en Ruud Verhoeven van RAG bestratingen heeft de 
wedstrijdtenues gesponsord. Bestuur en spelers van Avanti’31 8 bedanken beide Schijndelse 
ondernemers hartelijk voor hun sponsoring.  
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Onze F1 heeft van sponsor van Zandbeek, Straat en Grondwerk uit Schijndel trainingspakken 
en sporttassen gekregen. Op de foto worden tassen en trainingspakken door de spelers en 
leiders van de F1 met trots getoond. Dank aan de sponsor voor deze sportieve bijdrage. 
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                          Avanti-DAW 
 
 
Zondag 16 september was ik pupil van de week. 
Het was echt een superleuke dag! 
De spelers hebben mij veel geleerd. Ik mocht eerst mee doen met de warming up. 
Daarna mocht ik de aftrap nemen  en op het doel van de tegenstander schieten. 
Het allerleukste vond ik dat ik tijdens de rust op de keeper van Avanti mocht schieten, 
en ik meerdere keren gescoord heb. 
De wedstrijd was echt spannend. We speelden met 10 man en kregen nog twee 
penalty's tegen die gemist werden. Uiteindelijk wonnen we met 2-1 in de laatste minuut. 
Daarna was het feest! 
 
Ik ben echt blij met mijn nieuwe bal en Avanti shirt. Bedankt voor alles Avanti!  
 
                                                
                                                                               Groetjes Dirk van Oirschot 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!! 
 
 
Vandaag, bij aanvang van het nieuwe seizoen, viel ons oog op een knaap die met grote 
interesse de voetbal kwaliteiten van zijn iets oudere  Avanti  vrienden aan het bekijken was. 
Op zo’n jonge leeftijd al een BN-er.  Hij maakte zijn TV debuut al bij aankomst op  Schiphol en 
wel in november 2010 in het tv. programma  “Good Bye“  toen deze knaap voor het eerst voet 
zette op Nederlandse bodem. 
Wij zijn nu bijna 2 jaar verder en hij heeft de Nederlandse taal al heel aardig onder de knie. 
Petje af hoor. 
 
Wij stellen aan U voor  : 
 
         Mohammed  Ali 
         11   jaar 
         Geboren  in  Somaliè 
         School : De  Kring     
         Voetbalt  in  Avanti  D - 2 
 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen :  toen   ik  10  jaar was           
 
3. In welk team kwam je toen  
     Wie was toen jouw trainer/leider :     ik kwam in de  E–3  en mijn leiders waren 

 Mark, Marcel en  Wim                                 
 
4. Wat vind je leuk aan het voetballen  :    ik vind het spelen van wedstrijdjes heel 
       leuk                                                                                         
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team :  ik speel op het middenveld en soms in de 
       spits                  
 
6 . Welke is jouw favoriete club :     PSV   (pas in Nederland en nu al weten 

welke de beste club is )   
      van welke voetballer ben jij een grote fan :  van  Ronaldo van Real Madrid 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke :             ik vind alle muziek leuk           
 
8. Naar welke programma’s kijk je het meest op tv :    naar   DX  en  R.divisie ????                                   
 
9. Kijk je wel eens naar voetbalwedstrijden op tv:          jazeker 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
       wat je bij Avanti hebt meegemaakt :              ik vind alles leuk bij Avanti 
 
11. Heb je ook vriendjes/ vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti :                                   ja,  Luuk 
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12. Wat vind je nog meer leuk bij Avanti :            het omgaan met andere kinderen op het 
       voetbalveld 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti  :             eigenlijk vind ik alles leuk 
 
14. Waar heb je tijdens een  
       wedstrijd een hekel aan :   hier moesten wij toch even uitleggen wat  
       (hekel)  betekent                                           
       toen kwam er spontaan uit, als de  
       scheidsrechter niet goed fluit.  
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
       wel eens heel boos maken :                     ja, als ik een verkeerde pass krijg 
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
       op gewoon gras of  kunstgras :                    op gewoon gras 
                                                                                                  
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui :                                          ja        
       en wanneer/waarom  :                                    als mijn grote broer mij weer eens plaagt 
 
18.  Wat doe het liefste  op de computer :            spelletjes en heel veel op Hyves 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou :                                      zorgen dat er meer teams bijkomen (dit  
       zal wel slaan op  D–3 met zoveel spelers)  
 
20. Wordt  Avanti 1  dit seizoen kampioen :         dat weet ik niet 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen    PSV 
       van Nederland :                                                             
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen : ik hoop en denk van wel 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
       die aan voetbal doen :                                    mijn broertjes,  Khalid, Said, Hussein en  
       Saleh 
 
24. Wat wil je later worden :                                   prof voetballer 
 
25. Ken jij,  behalve je eigen leiders,  
       nog meer mensen bij Avanti,   
       die zich inzetten voor de jeugd, en noem  
       er (buiten mij om) eens 5 op :                         Mark, Marcel,  Wim,  Ton en Henk 
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen :                allemaal goed je best blijven doen       
 
Mohammed, bedankt voor dit leuke gesprekje en wij wensen jou nog heel veel plezier en 
succes toe in de voetballerij en natuurlijk bij Avanti. 
Jo Toelen 
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WE ZOEKEN (MET SPOED)  
 

SCHEIDSRECHTERS! 
 
 
 
Dachten we een paar weken geleden nog, dat we over voldoende scheidsrechters 
beschikten. Nu blijkt, dat we toch (zelfs met spoed) enthousiaste clubscheidsrechters 
kunnen gebruiken. 
 
Wie gaat deze uitdaging met ons aan? 
 
Heeft u interesse om op zaterdagmiddag of zondagmorgen regelmatig een 
voetbalwedstrijd te fluiten, laat het ons weten.  
Wij ondersteunen u met raad en daad, u krijgt van ons de juiste kleding en we 
ondersteunen u met het volgen van de scheidsrechterscursus. Deze cursus wordt door 
Avanti ’31 betaald. Het fluiten van een wedstrijd levert een (bescheiden) vergoeding op. 
 
Laat het snel weten aan John van Boxmeer, coördinator recreatief voetbal bij onze club, 
en verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken. John is bereikbaar op zijn mobiele 
nummer 06-24113251 en via de mail jomike@hetnet.nl. 
 
eEN cursus BOS (Basis Opleiding Scheidsrechter) is al gestart, namelijk op maandag 
17 september bij v.v. E.L.I. te Lieshout.  
 
Vraag ook maar eens aan Roy v.d. Steen, één van onze jonge, enthousiaste en 
talentvolle scheidsrechters, wat er zo leuk is aan het (bege)leiden van een wedstrijd. 
Roy is één van de vele deelnemers aan de cursus bij E.L.I.. 
 
 
 
De technische commissie 
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              Supportersvereniging  
 

  

PERIODETITELS SEIZOEN 2012/2013 
 
De Supportersvereniging gaat ook dit jaar weer door met de “Strijd om de Periodetitel”.  
Voor deze periodetitels strijden als vanouds mee alle seniorenelftallen, Vrouwen 1 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. 
 
Als een elftal voor de tweede keer in de prijzen valt dan kan dit elftal in totaal niet meer 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 én worden gepubliceerd in het clubblad. 
Tevens staat iedere week een actuele stand op de vernieuwde website onder het kopje  
“ elftallen – periodetitel “. 
Wij wensen alle elftallen veel succes en een sportief seizoen 2012 / 2013  !! 
De stand na drie competitieronden : 
          
          

Plaats   Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor  Tegen   Saldo 
1 Avanti '31  Da 1 3 3 0 0 9 15 3 12 
2 Avanti '31  1 3 3 0 0 9 7 4 3 
3 Avanti '31  7 3 2 0 1 6 17 4 13 
4 Avanti '31  9 2 2 0 0 6 13 0 13 
5 Avanti '31  13  vet. 3 2 0 1 6 11 8 3 
6 Avanti '31  8 3 1 2 0 5 11 6 5 
7 Avanti '31  11 3 1 2 0 5 9 4 5 
8 Avanti '31  5 2 1 1 0 4 6 2 4 
9 Avanti '31  3 3 1 1 1 4 5 5 0 

10 Avanti '31  A 2 2 1 0 1 3 6 6 0 
11 Avanti '31  12 2 1 0 1 3 4 5 -1 
12 Avanti '31  A 1 3 1 0 2 3 7 10 -3 
13 Avanti '31  4 3 1 0 2 3 6 10 -4 
14 Avanti '31  10 3 1 0 2 3 2 11 -9 
15 Avanti '31  6 3 0 1 2 1 2 7 -5 
16 Avanti '31  2 3 0 0 3 0 2 8 -6 
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              Supportersvereniging  
 

 
 
 

NIEUWE HOOFDSPONSORS 
SUPPORTERSVERENIGING S.V. AVANTI  ‘31 

 

Zondag 16 september jl., voorafgaande aan de wedstrijd Avanti 1 tegen DAW 1, werden                       
de contracten ondertekend met de nieuwe hoofdsponsors van de Supportersvereniging. 

Kappen Wegenbouw Schijndel BV en Jan van Engeland Tegelwerken zullen in een co-
sponsorschap de Supportersvereniging gaan ondersteunen. De Supportersvereniging is 
vanzelfsprekend blij met deze ondersteuning en hoopt op een lange en plezierige 
samenwerking. 

Op de foto Jan en Suzanne van Engeland en Janine en Peter Kappen met de voorzitter van de 
Supportersvereniging Gerard van Houtum.  
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 GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam      Silvian Peters 
      
Leeftijd     18       
 
Woonplaats     Schijndel   
 
In het dagelijks leven    Student     
 
Elftal      A2   
 
Positie      Rechts Half – Links Half     
 
Hoe lang voetbal je al?   Dit is mijn 12e jaar     
 
In het veld heb ik een hekel aan  Onsportief gedrag  
 
Zou graag willen voetballen met  Wesley sneijder  
Waarom:     Hij is gewoon de beste spelverdeler!  
        
Waar zou meer aandacht aan besteed  De verlichting 
moeten worden bij Avanti’31 ?     
          
Andere hobby’s?    Op stap, fitness       
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen? Kantine! 
        
Maak me wakker voor   Ontbijt op bed!    
 
Nooit meer     Verliezen  
 
Met een miljoen ga ik    Op wereldreis met vrienden  
    
Toekomstplannen    Een baan in de sport  
       . 
Hoe ver ga je komen met je team  Top 3 
       
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?    Hoe komt het dat je altijd achter ‘n ander zijn  
      zus/zusje aan gaat?  
 
Aan wie speel jij de balpen door?  Chiel Smits  
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VERJAARDAGEN IN OKTOBER 
 
 

 
02 oktober Wim van Kaathoven 
  Phoenix Heessels 
03 oktober Terry de Laat 
  Ad Vorstenbosch 
  Fuad Muhsen Said Faqay 
05 oktober Ruud Schepens 
06 oktober Bram v.d. Sangen 
  Aart v.d. Bogaard 
  Bas v.d. Hurk 
07 oktober Ronald Neefs 
  Kevin v. Houtum 
08 oktober Daan v. Drunen 
  Marc v. Overdijk 
09 oktober Rens v. Vught 
  Nick Mathijsen 
  Hubert v. Houtum 
10 oktober Roel Schoones 
  Dylan Pennings 
11 oktober Jody v.d. Burgt 
  Johan Schellekens 
12 oktober Martijn v. Veghel 
13 oktober Henrie v. Doornik 
  Leo v. Boxel 
  Nico Wagenaars 
14 oktober Mohammed Zerbiche 
  Tim Clerx 
  Leo v. Uden 
  Petra v.d. Bogaard 
15 oktober Nicole Markus 
  Hans Markus 
  Maikel v.d. Braak 
16 oktober Betsie v. Heeswijk 
17 oktober Sjef Weber 
18 oktober Geert v. Heeswijk 
  Liam v. Lanen 

  Bert v. Alebeek 
  Milan Lucius 
19 oktober Wim v.d. Boogaard 
  Ductai Ta 
  Eric de Laat 
20 oktober  Maik Hellings 
  Jan Tolk 
  Thijs Brands 
21 oktober Roel Gevers 
  Yara v.d. Braak 
  Raoul v.d. Dungen 
23 oktober Dilano Klijnholstz 
  Jan-Willem Schellekens 
  Natasja v.d. Braak 
  Jos Smits 
  Ad Mathijsen 
24 oktober Marc Gevers 
25 oktober Pascal v.d. Boogaard 
26 oktober Tonny Rooyakkers 
  Christian Gevers 
  Bas Ulehake 
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 Kevin Voets 
  Cheick Camara Ataoulah 
  Jan v. Weert 
  Arnold Wagenaars 

 



 

 
NIEUWE LEDEN 

knvb nr naam adres geb. datum
BXWD73U Thijs Brands Boterbloemstraat 18 20-10-1986
PJYD11I Paul Saris Houterdsedijk 20 16-9-2000 
PKCR18K Rens van Vught Pastoor Jansenstraat 9 9-10-1990 
FKYZ83W Rick de Bie Neerlandstraat 9 7-8-1988 
GBJC62P Jeffrey Hemradj Wijsstraat 45 17-12-1995
FXLQ28Q Kevin van Houtum Chopinstraat 44 7-10-1994 
BXWD21D Jan van Kampen Ericastraat 8 A 14-2-1987 
KDKY901 Didier Viguurs Grotestraat 136 C 6-6-1992 
FPSL563 Martijn van der Spoel Gladiolenhof 1 17-4-1988 
FYMM67Z Remco Mulders Lidwinastraat 103 9-8-1993 
BXWF70D Thomas Maas Emmalaan 5 3-12-1988 
PKFN99C Paul Kuijs Vijverweg 1 -043 6-9-1985 
FKZC083 Bas van Kampen Mozartstraat 99 12-9-1989 
FWJX33Y Patrick Hommeles Gladiolenhof 24 22-8-1987 
FLWPP00Q Marc Gevers Grevekeur 113 24-10-1990
BYCT82H Menno Geerts De Pegstukken 20 26-5-1989 
GGTV70I Bram Siebers Venushoek 3 A 6-4-1991 
FLZJ45S Niko van Roosmalen Toon Bolsiusstraat 60 25-9-1990 
FYQR43A Johan van Esch Leliestraat 20 18-6-1993 
FYPG60T Sakib Klempic Leliestraat 54 4-8-1992 
PKQF36S Nick Kerkhof Tijmhof 11 22-11-2001
BXWF07J Jeroen Brands Boterbloemstraat 18 28-12-1987
GKNK27F Beau Smits Boschweg 44 1-11-1994 
NNGN40C Fuad Muhsen Said Faqay Wilhelminalaan 26 3-10-1995 
PLBQ037 Mart van Zandbeek Heilarensestraat 60 21-8-1982 
MDGB49W Gio Stuiver Begoniastraat 14 15-8-1999 
PLCM00Z Kalle vd Broek Nonnenbos 6 28-8-2002 
PLFW60Q Sem vd Eerden Lidwinastraat 113 18-11-2006
FPSL52X Rens van Damme Van Oost-Frieslandstraat 112 27-9-1992 
FXLQ813 Jeffrey Teraa Heikantstraat 40 24-7-1990 
BXVZ90A Sjors Leerintveld Zonnebloemstraat 83 4-6-1979 
LZXT66V Dries van Gogh Houtpad 12 14-12-2000
FRCB46U Kevin Voets Rozenstraat 5 31-10-1990
PLKG513 Nick van Doorn Clematisstraat 6 17-11-2004
PLKG50C Sanne Bax Leemweg 10 30-8-1999 
MDPJ22K Max Neijndorff Tulpstraat 24 9-12-1999 
GJSR69K Maikel vd Akker Kapelaan Schroderstraat 21 15-4-1995 
MGLB16K Brian van Osch Jan van Amstelstraat 72 2-3-2001 
FYNZ03D Haris Karaosmanovic Pesserslaan 8 29-3-1994 
PLNC282 Rian Manders Lavendelhof 20 29-11-2000
PLNC26Y Jari Belt Vijverweg 1 .045 19-2-2005 
PLNC293 Lucas Hobbelen Boschweg 161 A 10-5-2006 
PLNC27Z Damian Rietdijk Vijverweg 1 -181 18-1-2005 
BYCR27S Jeffrey Creusen Kapelaan Schroderstraat 23 7-9-1985 
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FYNY98A Joey Vervoort Tredmolen 1 7-6-1990 
MBXL98N Robin vd Meerendonk Clematisstraat 18 7-9-2001 
PLWB28Q Rens Korsten Debussystraat 15 5-11-2002 
PLXC99Q Davy Verhagen Pesserslaan 12 4-5-2005 
PLWB56X Tymon Widomski Marjoleinhof 13 1-9-2005 
PLWB55W Luuk Olijslagers Ericastraat 12 9-3-2007 
BXWD60Y Bas van der Spoel Gladiolenhof 1 8-3-1987 
PLWZ48G Demi Tolk Wijbosscheweg 39 17-2-2006 
BXWF43V Sjoerd Gerritsma Ranonkelstraat 15 19-12-1986
MMZF84J Tycho Bayens Rozenplein 16 14-9-2004 
MDSQ51G Rody Bayens Rozenplein 16 21-11-2001
BXWB05V Ton van Uden Karel Doormanstraat 2 17-11-1980
PMHB718 Hans Koenen Oetelaarsestraat 23 A 6-12-1959 

 
 

OUD LEDEN 
knvb nr naam geb. datum
BXWD72T Rick van Lier 12-9-1986 
FYMJ99V Boy Kanters 21-5-1995 
FLZJ64X Twan Schellekens 13-11-1966
FQZJ237 Sebastiaan ten Have 8-3-1993 
BXVY40O Michel vd Heyden 20-8-1967 
BYCS41X Marcel Habraken 25-3-1966 
GBHL46K Richard vd Heijden 21-1-1991 
MGJW05Z Jill Fransen 28-3-1992 
MKPX70K Lizanne Fransen 24-1-1994 
BXWF46Y Harm Gerritsma 17-1-1989 
MBXL97M Thomas Vousten 30-6-1996 
MDBV06A Yvonne Wondergem 18-10-1994
FJLR179 Leo Frunt 18-8-1948 
FLWP01H Bas van Gaal 13-3-1992 
BYCS615 Jan van Kasteren 16-4-1959 
GKNK24C Laurens vd Einden 17-9-1993 
PFNF83W Liam van Lanen 18-10-2000
BXWD81V Geert Habraken 11-11-1985
BXWF585 Marco van Uden 27-11-1984
FXLQ43R Rens van Kaathoven 12-9-1991 
LXWR77U Dion Langenhuijsen 19-7-1998 
GLCM27R Bram Boer 23-10-1996
FSYN005 Daan Timmermans 28-5-1982 
BXVY82S Bart Schakenraad 18-7-1973 
BXWC71N Paul Kivits 22-5-1983 
FYMM707 Roals Neefs 7-10-1993 
PJDM98F Stefano Nieuwenhuizen 8-6-2001 
RNPZ769 Cor vd Berg 7-9-1934 
FVFF418 Sergio Imanredjo 3-6-1992 
GDWQ05J Bart van Zoggel 12-5-1996 
FYQR418 Jordy Beekmans 19-4-1996 
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FVFF36A Sam Lammers 12-1-1995 
GDVJ57W Kevin Bax 12-12-1988
BZGS57D Ben vd Moosdijk 14-5-1966 
GMGK47S Jill Klemans 30-11-1991
LWKN13T Vincent Santos 8-6-1992 
BXWB54F Leon Kivits 23-4-1979 
NTYG62V Dejay vd Brink 16-1-2007 
PJQN59W Priscilla vd Bult 11-4-2003 
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Voor dit Sportret, alweer de laatste van dit seizoen, zijn we uitgekomen bij twee dames, die 
vrijwilliger zijn binnen onze vereniging en volgens ons goede vriendinnen zijn. Het weekend na 
ons bezoek zijn ze samen een weekend weg geweest.  We vonden het daarom wel een leuk 
idee om een dubbelsportret  samen te stellen. Ook hun mannen zijn actief binnen onze 
vereniging. 
We hebben een leuk gesprek gehad met: 
 

NICOLE LANGENHUISEN 
EN | 

MARIËLLE VAN DE MEERENDONK 
 
Nicole is 43 jaar oud en geboren in Voorburg bij Den Haag. Samen met haar ouders en haar 
broer is zij op haar 9e verhuisd naar Oss.  
“Na de L.E.A.O heb ik een leer-werk overeenkomst gekregen bij de KPN, Dat was 1 dag 
werken, 3 dagen naar school en 1 dag vrij. Ik heb daar  een tijd gewerkt, maar wilde op een 
gegeven moment toch iets anders op een andere afdeling. Na vijf jaar vroeg een oud-collega  
mij om bij haar te komen werken en daar ben ik begonnen als beheerder van de 
debiteurenafdeling. Dat was voor mij een leuke en interessante baan. Twee jaar geleden ging de 
afdeling, waar ik werkte, verhuizen naar Rotterdam en dat wilde ik toch ook weer niet. Ik ben 
toen bij Lekkerland gaan werken, een groothandel waar ik de debiteurenbewaking voor mijn 
rekening nam.” 
 
Eerder hebben we al vermeld dat de man van Nicole, Hans, ook actief is binnen Avanti. 
“Dat klopt. Ik heb Hans bij de Morgenzon leren kennen, waar hij een boksdemonstratie gaf. 
Toen ik later bij de Lunenburg uit ging, kwam ik Hans weer tegen en heb ik verkering  gekregen 
met hem. Hans is leider/trainer van A2 en leider van het 2e elftal. We hebben een zoon, Dion, 
van 14 jaar. Ik moet zeggen dat ik zelf niet zo’n sporter ben, maar ik vind het wel erg leuk om 
binnen Avanti actief te zijn. 
Mariëlle, die met haar meisjesnaam Van de Donk heet, is 39 jaar oud. Ze is geboren in de 
Zonnebloemstraat en heeft een broer, Dietrich. Nadat ze de L.H.N.O had doorlopen heeft ze een 
kappersopleiding gevolgd op het Koning Willem I college. 
“Ik vond en vind het nog steeds een leuk vak. Sinds 2007 werk ik voor mezelf als kapster. Ik 
werk van huis uit en dat geeft veel voordelen natuurlijk. Ik heb mijn man Mark van de 
Meerendonk  leren kennen in de Lindenboom en inmiddels hebben we drie jongens, Jury 13 jaar 
oud, Robin 10 jaar oud  en Levy  8 jaar. Jury  en Levi voetballen bij Avanti. Mark  is vlagger bij 
het 2e elftal van Avanti, en verder traint hij D1 en E3. Je zult begrijpen dat we vaak op het 
Avanti-terrein te vinden zijn.” 
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De twee dames hebben elkaar leren kennen toen hun kinderen in E2 voetbalden. 
“Ja dat was een mooie tijd, aldus Nicole. We gingen met de ouders elke week naar onze 
kinderen kijken. Het was een supergezellig team voetballertjes, ouders  en begeleiding”. 
Ik weet nog dat we destijds op 2e Paasdag een internationaal toernooi hadden in Berlicum, waar 
onze kinderen aan meededen. We zijn toen met de kinderen, ouders en begeleiding op de fiets 
naar Berlicum gegaan en hebben een prachtige dag gehad. Jan van Kasteren kwam nog ijs 
brengen, kon Mariëlle zich herinneren.” 
2 jaar geleden vroeg Danielle Eradus de dames of ze interesse hadden om zitting te nemen in 
het Avanti Jeugd Activiteiten Commissie.  
“Sinds 2 jaar zijn we nu actief in het A.J.A.C. Het is wel eens moeilijk om het iedereen naar de 
zin te maken.  We hebben wel wat nieuwe ideeën, maar het is moeilijk om die in te voeren, 
omdat anderen daar niet altijd in meegaan. Overigens vinden we het wel leuk om dit te doen, 
vertelde Nicole.” 
Het AJAC bestaat uit 8 leden vertelde Mariëlle ons, namelijk: 
 - Bert van Engelen voorzitter 
 - Hennie de Jong 
 - Danielle Eradus 
 - Francé van de Mosselaar 
 - Pascal van de Boogaard 
 - Marc van der Heijden 
Met zijn allen organiseren we de volgende activiteiten: met de F-jes naar Hemelrijk, de 
kalenderactie, kleurplatenactie, spooktocht, carnaval met de F-jes, vossenjacht en de jaarlijkse 
kampen. Verder hebben we een programma voor het geval op  zaterdag het voetbal in zijn 
geheel wordt afgelast.” 
Avanti vinden beide dames een gezellige club. 
“Het leuke is dat we in korte tijd veel mensen hebben leren kennen. Zaterdag en zondag gaan 
we eigenlijk nagenoeg altijd kijken en dat is goed te combineren met de activiteiten van onze 
mannen binnen Avanti.” 
Nicole heeft als hobby lezen en is een gezelligheidsdier, die graag onder de mensen is. 
Mariëlle  leest graag en gaat graag voetballen kijken. 
 
Volgens Mariëlle zijn de goede eigenschappen van Nicole dat ze gezellig is en behulpzaam. 
Nicole zegt over Mariëlle dat dit ook voor Mariëlle geldt en dat ze elkaar gewoon goed 
aanvoelen. 
De slechte eigenschap van beide dames is dat Nicole fan is van Feyenoord en Mariëlle van 
PSV. 
 
Hierna legden we Mariëlle en Nicole de volgende vragen voor: 
 
Waar erger je je aan: 
Nicole:         Aan mensen die hun verantwoording niet nemen. 
Mariëlle:       Mensen die roddelen en oneerlijke mensen 
Als je het voor het zeggen had in Nederland: 
Nicole         Beperk ontwikkelingshulp zodat we zelf eerst alles weer op de rit krijgen. 
Mariëlle Op de goede dingen bezuinigen in de zorg. Gebeurt momenteel te oneerlijk. 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan: 
Nicole   Syrië 
Mariëlle De crisis 
Naar welke internetsite surf je het meest: 
Nicole  Face book 
Mariëlle  Face book 
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Auto:  
Nicole             Peugeot 
Mariëlle          VW Touran 
Beste trainer:    
Nicole  Bert van Marwijk 
Mariëlle Hans van den Broek 
Stad: 
Nicole   Brugge 
Marielle  Rome 
Jeugdidool: 
Nicole  Abba en Prince 
Marielle Dolly Dots 
Moeilijkste beslissing ooit: 
Nicole  Nog niet gehad. 
Mariëlle verhuizen naar Clematisstraat. 
Makkelijkste beslissing: 
Nicole  Hans overhalen om een poes aan te schaffen. 
Mariëlle Kappersopleiding volgen. 
Onderschatte voetballer: 
Nicole   Classie 
Mariëlle echt geen idee 
Overschatte voetballer: 
Nicole  Toivonen 
Mariëlle Geen idee 
Hoogtepunt: 
Nicole   Geboorte van Dion. 
Mariëlle Geboorte van de kinderen. 
Dieptepunt: 
Nicole  Overlijden van de ouders van Hans. 
Mariëlle Overlijden oma. 
Politieke voorkeur: 
Nicole  nog geen idee 
Mariëlle PVV 
Tijdschriften: 
Nicole  Veronica gids 
Mariëlle Geen 
Televisie:  
Nicole  Thrillers en drama 
Mariëlle The Voice kids 
Beste muziek: 
Nicole  luister naar alles en met name Anouk. 
Mariëlle luister nagenoeg niet naar muziek 
Beste film: 
Nicole  What Lies beneath 
Marielle Silence of the lambs 
Beste boek: 
Nicole  Haar naam was Sarah 
Mariëlle Schaduwzusters 
Eten: 
Nicole  Carpaccio 
Mariëlle Hollandse kost 
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Drank: 
Nicole  Wijn 
Mariëlle Wijn 
Acteur/Actrice: 
Niccole    Harrison Ford en Jody Foster 
Mariëlle Jody Foster 
Vakantie: 
Nicole  Italië 
Mariëlle Italië 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen: 
Nicole  Gordon 
Mariëlle Jan Kooijman uit GTST 
Welke sporten naast voetbal vind je interessant en welke totaal niet: 
Nicole  Wielrennen totaal niet, maar tennis vind ik wel leuk. 
Mariëlle Tennis vind ik leuk, maar schaatsen boeit mij niet. 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de eredivisie: 
Nicole  Feyenoord  en Classie 
Marielle PSV  Strootman 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV: 
Nicole  Jan Boskamp 
Mariëlle Van der Gijp 
Dames, bedankt voor dit interview en we hopen dat jullie nog lang actief mogen blijven binnen 
onze vereniging.  
. 
 
     Noud Bouwmans 
 
     Frans van Rozendaal 
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HULDIGING VRIJWILLIGERS 
 

Op zondagmiddag 1 juli j.l. hield Avanti’31 voor het derde jaar op rij de vrijwilligersmiddag.  
De ruim 160 mensen die op deze middag waren afgekomen kregen allereerst een fietstocht 
voorgeschoteld, waarbij Jan Helllings had bedacht dat de deelnemers en passant opvallende 
uitspraken moesten verbinden aan ‘bekende’ Avanti-leden. Zo kom je nog eens wat te weten 
over andere Avanti-leden.  
Na terugkomst op het Avanti-sportpark was er, voor aanvang van de barbecue, een officieel 
moment. Wim vd Boogaard, dit jaar 40 jaar jeugdleider bij Avanti’31, en daarnaast ook de 
nodige jaren actief geweest bij de seniorenafdeling, werd door Avanti’31-voorzitter Jack Brus 
uitgebreid in het zonnetje gezet. Jack memoreerde in zijn toespraak de voetbalcarrière van Wim, 
die in 1963 op 10-jarige leeftijd lid werd van Avanti’31. Inderdaad, volgend jaar 50 jaar geleden. 
In 1972 werd Wim, toen 19-jaar oud, actief binnen de jeugdafdeling van Avanti’31. Veertig jaar 
lang is Wim inmiddels actief als leider en/of trainer bij de E-en D-pupillen van Avanti’31. Wim 
heeft zich daarbij altijd een leider getoond die wel graag wedstrijden wilde winnen, maar voor 
wie de prestatiedrang nooit ten koste mocht gaan van het plezier in het voetballen bij de jeugd. 
Naast zijn inzet voor Avanti’31 is Wim ook als vrijwilliger actief bij de EHBO en bij het 
wielrennen. Na de lovende woorden van de Avanti-voorzitter, en de bijbehorende bloemen en 
attenties, wachtte Wim nog een verrassing. Uit handen van dhr de Grauw van de NKS (de 
Nederlandse Katholieke Sportfederatie) ontving Wim de Gouden Speld van verdienste van de 
NKS. Ook dhr de Grauw benadrukte nog maar eens het grote belang van vrijwilligers in een 
vereniging. Zonder mensen die zich belangeloos inzetten voor hun club kan geen vereniging 
bestaan en deze woorden van de NKS bestuurder werden door de vele aanwezigen met 
applaus ondersteund. Wim, namens alle Avanti-leden nogmaals dank voor jouw inzet, waar 
Avanti’31 overigens hopelijk nog vele jaren graag gebruik van blijft maken. 
 
Na de huldiging van Wim werd Annie Vervoort door Jack Brus naar voren geroepen. Annie is dit 
jaar 40 jaar lid van Avanti en ze heeft jarenlang bij Dames 1 gevoetbald. Niet alleen heeft Annie 
vele vele jaren voor Avanti gevoetbald, ze heeft zich ook steeds ingezet voor het Dames- en 
Meisjesvoetbal binnen onze vereniging. De afgelopen jaren heeft Annie gevoetbald voor Dames 
2, waar rond de winterstop van het nu afgelopen seizoen plotseling een einde aan kwam. Door 
gebrek aan speelsters bij Dames 2 moest het elftal uit de competitie worden teruggetrokken, 
waarmee een abrupt einde aan de actieve voetbalcarrière van Annie bij Avanti kwam. Jack Brus 
bedankte Annie voor haar jarenlange inzet voor het Damesvoetbal bij Avanti. 
 
Tot slot werd door Jack Brus afscheid genomen van Jan van Kasteren. Jan heeft de afgelopen  
7 jaar de kantine van Avanti’31 beheerd en gezien de reacties uit de kantine tot tevredenheid 
van velen. Jan maakt komend seizoen de overstap naar onze zustervereniging Schijndel, 
waarbij we Jan veel succes toewensen. Als dank voor zijn inzet voor Avanti was er een cadeau-
bon voor Jan en bloemen voor Annette.  
 
Maarten van Liempd had inmiddels de barbecue aangestoken, waarna iedereen zich het eten 
(met dank ook aan Tiny en Alma voor de salades) goed liet smaken. Zoals bijna gebruikelijk bij 
Avanti werd het toch nog laat, zodat de laatste vrijwilligers zich rond half negen nog moesten 
gaan haasten om de finale van de EK nog te kunnen zien. Alles bij elkaar weer een geslaagde 
vrijwilligersmiddag, en oh ja, het team van Bert van Alebeek was de winnaar van de fietstocht.  
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DANKBETUIGING 
 
 

Beste bestuursleden en leden van Avanti, 
 
Namens mijn vrouw en kinderen wil ik het bestuur en alle leden van Avanti  
bedanken voor de felicitaties die wij hebben mogen ontvangen bij mijn 40 jarig jubileum 
als jeugdleider.  
Ook de NKS niet te vergeten. Van hen heb ik de gouden speld ontvangen waar ik enorm 
trots op ben.  
Bedankt voor jullie blijk van waardering.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van den Boogaard. 
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Aon De Tap  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wa han wei in dun zommer tog veul van allerhande sporte kunne geniete.  
Egt genote ha ik mar bei un por sporte. Heel leuk von ik de olimpiese speule. Die 
minse beleve die egt zo es ut heurt. Door wort nie mi euroos gesmete zoes bei ut 
voetballe. 
 
Ut nederlandse elluftal waar men zwoor tegegevalle bei ut eeka. Inne kir is du 
zwoeng dur ut Tinus. Ik gleuf Klaas, da over veif jaor, du russiese tiems ons allemool 
de boaszen. Ze moete vlug terrug nor 3 buitenlanders in un elluftal en nie meer.  
Hadde ok genote Tinus van de parlimkes, wa un inzet en belevenis van die mense 
un veurbild aan ons allemaol. 
 
Ons uurste tiem speult bovenverwagting goet, teminste zu hebben nog alles 
gewonne. Gu moet nie vraoge hoe mar du punte telle. 
Ik ha dees nie verwaagt Klaas. Onze treener moet nogal wa speulers misse. 
 
Rond ons Avantiekomplek zal ut wel beholpe worre. Wu zullen nogal ins unne kir um 
moet reije, ok bei du struktuurweg. Hopeluk bleif ut dreug, anders zal ut un smerboel 
worre. 
 
 
 

      Klaas en Tinus 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
Na een lange en hopelijk voor iedereen een goede vakantie zijn we de afgelopen weken 
weer voorzichtig begonnen. Vanaf  21 augustus was er gelegenheid om weer vertrouwd te 
raken met het groene laken. Op 11 september zijn we vervolgens begonnen met de nieuwe 
competitie. Deze competitie zal dit jaar bestaan uit 2 rondes. Dit in verband met tijdgebrek 
tijdens de afgelopen competitie. Vanaf deze plaats wens ik iedereen veel succes  en mooie 
wedstrijden toe. 
 
Dinsdag 11 september. 
 
Op deze eerste competitie avond werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
Het spits werd afgebeten door Leo v Boxel (38) en Mari Pennings (32). Al snel bleek dat 
beide spelers moeite hadden om in hun ritme te komen. Oorzaak hiervan is dat de meeste 
spelers tijdens de lange vakantie niet aan biljarten toekomen. Vooral Mari had in zijn eerste 
partij erg veel moeite om tot een aanvaardbaar niveau te komen. Leo wist zich na een 
moeizaam begin nog enigszins te herstellen en wist de partij dan ook winnend af te sluiten. 
Met 38 caramboles in 26 beurten deed hij dat met een gemiddelde van 1.46. Mari, die niet 
verder kwam dan 16 caramboles, moest zich tevreden stellen met een mager gemiddelde 
van 0.61. 
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Cor Mooy (28). Ook deze 
partij verliep erg moeizaam. Halverwege de wedstrijd leek Cor echter een definitieve 
voorsprong te hebben genomen. Maar ook nu stokte het tempo van scoren, waardoor Adrie 
zich toch weer in de strijd kon mengen. Het werd dan ook een spannende slotfase, waarin 
beide spelers de overwinning zouden kunnen grijpen. Het was Adrie die in de 32e beurt 
eindelijk zijn laatste carambole wist te maken. Cor kon in zijn nabeurt alsnog remise maken 
maar strandde bij zijn laatste carambole. De score van deze partij zag er als volgt uit, Adrie 
44 car. in 32 beurten, een gemiddelde van 1.38, Cor 27 car in 32 beurten en een gemiddelde 
van 0.84. 
Hierna speelden Bert v. Alebeek (50) en Jos v. Heeswijk (65) tegen elkaar. Ook dit werd een 
spannende partij waarin beide spelers elkaar geen duimbreed toegaven. Gedurende de 
gehele wedstrijd bleven beide spelers dicht bij elkaar in de buurt. Het was dan ook moeilijk te 
voorspellen wie in deze wedstrijd aan het langste eind zou gaan trekken. Bert wist tegen het 
einde van de partij een kleine voorsprong te nemen en kon deze voorsprong behouden tot in 
de 21e beurt toen hij zijn beslissende carambole wist te maken. Jos legde zich echter niet bij 
een nederlaag neer en wist in de nabeurt nog veel van zijn  achterstand weg te werken. 
Helaas voor hem strandde hij op 3 caramboles van het einde, waardoor Bert als overwinnaar 
uit deze spannende strijd kwam. Bert behaalde met 50 caramboles in 21 beurten een 
gemiddelde van 2.38 .Jos kwam uit op 62 caramboles en een gemiddelde van 2.95. 
In de vierde partij van de avond speelden Bert v. Uden (42) en Henk Kanters (24) tegen 
elkaar. Bert wist al snel in de wedstrijd een voorsprong te nemen doordat Henk in zijn eerste 
beurten maar moeilijk tot scoren wist te komen. Halverwege de partij waren de rollen echter 
omgedraaid en wist Henk zich uitstekend te herstellen. Met regelmatige scores wist Henk 
zelfs een kleine voorsprong op te bouwen. Bert wist zich echter net op tijd te herstellen, 
waardoor er zich een spannende slotfase ontwikkelde. In die slotfase wist Bert het beste zijn 
hoofd koel te houden en kon hij in de 21e beurt de partij beëindigen. Henk, die in de nabeurt 
niet tot scoren kon komen, moest toezien hoe hij op 3 caramboles van het einde bleef 
steken.  Bert kwam uit op een gemiddelde van 2 terwijl Henk een gemiddelde van 1 scoorde. 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (30) en Cor Geerts (42). In 
deze partij begon Bert vrij goed maar hij kon die goede start in het verloop van de wedstrijd 
geen vervolg geven. Cor daarentegen begon niet goed maar wist zich naarmate de wedstrijd 
vorderde steeds beter in de wedstrijd te spelen. Met een mooie serie van 11 wist hij 
halverwege de wedstrijd een definitieve kloof te slaan. Wat Bert deze avond ook probeerde, 
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het wilde verder niet meer lukken. Ook Cor had voor zijn 42 caramboles 21 beurten nodig en 
kwam daarmee uit op een gemiddelde van 2. Bert, die niet verder kwam dan 18 caramboles, 
moest genoegen nemen met een gemiddelde van 0.86. 
 
Dinsdag 18 september 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Bert v.d. Greef 
(30). Het werd een eenzijdige wedstrijd die beheerst werd door Bert v Alebeek. Misschien 
dat het lag aan de drukke tijd van de afgelopen weken i.v.m. de verkiezing van beste straat 
van het land, feit was wel dat Bert v.d. Greef geen enkel moment in de wedstrijd zat.  
Bert v. Alebeek bouwde met goed en gedegen spel al snel een grote voorsprong op en wist 
die in het verloop van de partij alleen nog maar te vergroten. Met een uitstekende partij van 
slechts 12 beurten wist Bert tevens als eerste dit seizoen de bonuspunten te veroveren. Bert 
kwam met deze prestatie uit op een mooi gemiddelde van 4.17. Bert v.d. Greef, die tot 
slechts 8 caramboles kwam, moest zich tevreden stellen met 0.76. 
De volgende wedstrijd werd gespeeld tussen Leo v. Boxel (38) en Henk Kanters (24). Het 
werd een spannende partij waarin beide spelers elkaar niets toegaven. Henk, die goed aan 
de wedstrijd begon, kon dit sterke optreden helaas geen vervolg geven. Hierdoor wist Leo 
zich toch weer knap in de wedstrijd te knokken. Met een mooie eindsprint wist Henk in de 24e 
beurt alsnog aan het langste eind  te trekken. Henk behaalde een gemiddelde van precies  
1. Leo die was blijven steken op 32 caramboles scoorde een gemiddelde van 1.33. 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (42) en Cor Mooy(28).  Cor 
Geerts wist dat zijn tegenstander vaak tegen hem extra gemotiveerd is en dan ook vaak zijn 
beste wedstrijden laat zien. Een gewaarschuwd man telt voor twee en Cor Geerts wist dan 
ook een kleine voorsprong op te bouwen. Maar wat Cor al vreesde gebeurde ook nu weer. 
Met een mooie serie van 9 wist Cor Mooy de leiding over te nemen  en wat Cor Geerts 
hierna ook probeerde, hij kon ondanks zijn goede spel deze achterstand niet meer goed 
maken. Cor Mooy besliste ook deze partij in slechts 12 beurten en kwam daarmee uit op een 
uitstekend gemiddelde van 2.33. Ook Cor Geerts speelde met 2.66 boven zijn gemiddelde 
maar dat was niet voldoende om tegen een ontketende Cor Mooy de overwinning te grijpen. 
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Bert v. Uden (42). Ook dit 
werd een spannende wedstrijd waarin tot de laatste beurt de spanning gehandhaafd bleef. 
Adrie begon sterk en Bert moest alle zeilen bijzetten om de aansluiting te behouden. Dat 
lukte vrij aardig en halverwege de partij kon Bert zelfs een kleine voorsprong noteren. Het 
lukte Bert echter niet om door te drukken en Adrie wist zich knap te herstellen, waardoor er 
een spannend slot aan de partij kwam. Het lukte Bert niet om in de 21e beurt zijn laatste  
2 caramboles te maken en dit was het sein voor Adrie om de partij met een mooie serie van 
6 uit te stoten. Omdat Bert ook in de nastoot niet wist te scoren, ging de overwinning 
verdiend naar Adrie v. Liempd. Met 44 car. in 22 beurten scoorde Adrie een gemiddelde van 
2. Bert kwam met 40 car. uit op 1.80. 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v Heeswijk (65) en Mari Pennings 
(32).  Jos kwam erg sterk uit de startblokken en scoorde in zijn 2e beurt al een serie van 13 
waardoor de moed bij Mari al enigszins in de schoenen zonk. Toch wist Jos deze goede start  
geen vervolg te geven waardoor Mari enigszins terug kon komen. Echt bedreigen kon Mari 
Jos echter geen moment. Met een mooie serie van 8 wist hij nog wel wat dichterbij te komen 
maar Jos besliste in de 18e beurt de partij. Jos liet zien dat er in deze competitie weer 
volledig rekening met hem gehouden dient te worden, want met 65 caramboles in 18 beurten 
verdiende ook hij deze avond 2 bonuspunten. Mari kwam uit op 25 caramboles en een 
gemiddelde van 1.38. 
 
De stand ziet er na 2 rondes als volgt uit. 
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18-09-2012 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

B.v.ALEBEEK. 2 100 70 33 2 22,00 3,03 50 1
C.MOOIJ. 2 55 76 44 1 1 21,64 1,25 28 2
J.v.HEESWIJK. 2 127 75 39 1 1 21,54 3,26 65 3
A.v.LIEMPD. 2 88 67 54 2 20,00 1,63 44 4
B.v.UDEN. 2 82 65 43 1 1 19,52 1,91 42 5
H.KANTERS. 2 45 74 45 1 1 18,75 1,00 24 6
L.v.BOXEL. 2 70 40 50 1 1 18,42 1,40 38 7
C.GEERTS. 2 74 46 33 1 1 17,62 2,24 42 8
M.PENNINGS. 2 41 103 44 2 12,81 0,93 32 9
B.vd.GREEF. 2 26 92 33 2 8,67 0,79 30 10
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ACTUALITEIT: bij het schrijven van dit artikel hebben we net de derde competitie wedstrijd 
achter de rug en negen punten op het scorebord., Een geweldige prestatie met een flinke 
dosis mazzel. Bij het uitkomen van deze krant kunnen de kaarten er al weer heel anders bij 
liggen, zo gaat dat in competitie verband.  Maar deze negen punten pakken ze ons niet meer 
af! Helaas hebben we te kampen met een flink aantal blessures: afgelopen week zijn twee 
spelers aan de knie geopereerd en voor een derde staat een knieoperatie in de planning. 
Heel vervelend voor de spelers die het betreft natuurlijk, want je bent snel een hele poos 
uitgeschakeld. Ik probeer het positieve er toch maar van in te zien namelijk: het biedt kansen 
aan de andere spelers om zich te bewijzen. Twee spelers kampen bovendien met een 
langdurige blessure en enkele spelers hopen binnenkort weer aan te sluiten. Maar het 
blessurespook blijft op de loer liggen, zelfs clubs uit de eredivisie en de Jupilair divisie krijgen 
hier veelvuldig mee te maken, maar die hebben meestal een brede selectie. Een 
amateurclub is hierin erg kwetsbaar. 
 
WAT IS EEN BLESSURE ?? 
 
Ik heb als een van mijn taken aangegeven het geven van preventieve voorlichting om 
sportblessures zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het volgende stukje heb ik nogmaals het 
blessurepreventie bulletin ter hand genomen om er nuttige informatie uit op te dissen. 
Wat is eigenlijk een blessure? 
Elke voetballer kan wel uit eigen ervaring putten wat een (acute) blessure is. Vaak wordt er 
dan gesproken over een kneuzing of verstuiking. Een kneuzing noemen we een 
beschadiging door geweld van buitenaf, zoals een trap of een botsing tegen het lichaam. Is 
de kracht zo groot dat het gewricht zelf beschadigd wordt, dan spreekt men van een 
verstuiking of in het ergste geval van een breuk. Als gevolg van de beschadiging kan er ook 
een ontsteking ontstaan. Dit gaat gepaard met warmte en pijn, zwelling en roodheid. 
 
*Het meest getroffen deel is de enkel (40 %), gevolgd door de knie (14 %). Dit klopt dan vrij 
aardig met  het bijscholingsaanbod in  de vorm van workshops voor gediplomeerde 
sportmasseurs uit de regio. Vorig jaar werd de enkel behandeld en dit jaar staat de knie op 
het programma. 
*De kans op een enkelblessure ligt bij voetbal zo’n 33 % hoger dan bij andere sporten. 
Het is niet voor niets dat bij zwakke enkelbanden na een blessure veelvuldig wordt getapet 
en gezwachteld om herhaling te voorkomen. 
Namelijk een kwart van de enkelblessures krijgt met zo’n herhaling te maken! 
* 47 % van de blessures zijn spier-, pees- en bandletsels; 9 % van de blessures zijn 
botbreuken. 



 

*Voor keepers geldt een ander blessurepatroon dan voor veldspelers. Bij hen worden meer 
blessures geconstateerd aan hoofd, armen en romp. 
Blessures op het voetbalveld ontstaan vooral door contact met het lichaam van de 
tegenstander en door verstappen. In de meeste gevallen is het gevolg een verrekking van de 
gewrichtsband of het kapsel. Knie- en enkelblessures nemen in aantal en ernst toe als er 
gespeeld wordt  op schoenen met slechts een klein aantal hoge noppen. Minder blessures 
treden op bij schoenen met veel en kleine noppen. Ook de elftalpositie van een speler is van 
invloed op de soort blessure die optreedt. Minder getraindheid en een korte of geen 
warming-up,  leiden tot meer blessures in het eerste deel van de wedstrijd. 
 
Ik wacht de reacties af, misschien wordt deze rubriek weer een vast nummer! 
 
 
 
Met sportgroeten    
 
Anton Schellekens  
Sportmasseur NGS 
 
 

 
 

 49



 

OP REIS NAAR NEPAL… 
 

Zoals sommigen al gehoord of gelezen 
hebben, ben ik afgelopen zomer afgereisd 
naar Nepal. Samen met 17 andere 
studenten zijn we drie weken naar Nepal 
geweest om daar rond te trekken en om tien 
dagen les te geven op een school. 
Mede dankzij de lootjes die velen gekocht 
hebben is dit project mogelijk geworden. Ik 
wil jullie daar dan ook voor bedanken! De 
trekking is al in mei geweest en een van de 
gelukkige winnaars was een Avanti-man! 
De reis begon op 10 juli. We vertrokken 
vanaf Brussel via Abu Dhabi naar de 
hoofdstad van Nepal: Kathmandu. 

  
Na een reis van veertien uur landden we in Kathmandu. De douane op die luchthaven 
zouden ze net zo goed kunnen opheffen. We moesten allemaal door detectiepoortjes die bij 
iedereen begonnen te piepen. We mochten allemaal doorlopen, zonder dat er ook maar op- 
of omgekeken werd door de douane. Dat is wel wat anders dan op Schiphol… 
Er stond een busje klaar dat ons, nadat alle bagage op het dak was gelegd, naar Dhulikhel 
bracht. Hier zouden we vier dagen verblijven. Dit werden er echter vijf. Reden was dat er een 
voetganger aangereden was door een bus. Als gevolg van zijn overlijden werd de weg 
geblokkeerd door boze familieleden en dorpsgenoten.  

In Dhulikhel hebben we iets van de 
Nepalese taal geleerd en hebben we 
veel wandelingen door de bergen en 
dorpjes gemaakt. Al snel zagen we 
echte armoede. Armoede zoals ik nog 
nooit gezien had. Er werd ons vooraf 
verteld dat we nooit geld aan bedelende 
kinderen mochten geven, omdat ze dat 
ervan weerhoudt om te gaan werken of 
te gaan studeren. Het was dan ook heel 
erg moeilijk om niets te geven als je zag 
hoe die mensen leefden. Desondanks 
leken de mensen wel gelukkig, en dat 
terwijl ze vrijwel niets hebben! 
Na die vijf dagen gingen we naar de 
gastgezinnen. De groep werd in tweeën 

gesplitst. De ene helft ging naar Kathmandu en de andere helft ging naar Bhaktapur. Ikzelf 
zat in Bhaktapur. De wijk waar wij verbleven kende, op de hoofdweg na, geen verharde 
wegen. Elke reis over de weg was er een om nooit te vergeten. Het verkeer in Nepal is erg 
chaotisch. Toeteren, toeteren, toeteren en dan maar hopen dat ze je gehoord hebben. De 
eerste dagen hebben we onze ogen uitgekeken, maar na een week werd het verkeer al vrij 
“normaal” voor ons.  
Eenmaal bij het gastgezin aangekomen kregen we een welkomstmaaltijd: Dhal Bat. Een 
typisch Nepalees gerecht wat we zowel als ontbijt en als diner kregen. Dhal Bat is een 
rijstgerecht met heel pittige groente en een soort soepje om over de rijst te doen. Dit was 
best lekker, ware het niet dat we het elke dag kregen… 
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Die middag gingen we voor het eerst naar de school waar we les gingen geven. Alle 
kinderen droegen schooluniformen. Het was echt super om al die kleintjes met stropdasjes te 

zien.  
In totaal hebben we tien 
dagen lesgegeven op die 
school. Ik gaf wiskunde-
lessen aan leerlingen tussen 
de 12 en 15 jaar oud. De 
grootste klas waaraan ik les 
gaf was 45 kinderen groot. 
Gelukkig stond je met nog 
iemand anders voor de klas, 
waardoor het lesgeven ons 
makkelijker afging.  
Elke ochtend moesten de 
leerlingen zich in rijen 
opstellen en het ochtend-

gebed opnoemen en  het volkslied zingen. Bij de oudere leerlingen werd ook gekeken of de 
haren netjes zaten, de schoenen gepoetst waren en of de nagels er netjes uitzagen. Wat een 
discipline dachten we, maar nee. Eenmaal voor de klas bleek dat het heel rumoerig was. Dit 
kwam ook omdat de klaslokalen geen ramen hebben, alleen maar kozijnen. Dus 
geluidsoverlast was er altijd.  
Toch heb ik het gevoel dat we echt iets hebben bereikt in die tien dagen. De leraren stonden 
open voor kritiek. Op de laatste dag hebben we ook tips gegeven en voorbeelden hoe 
Nederlandse scholen werken. Ze zeiden ons heel dankbaar te zijn voor die tips en dat ze 
dingen zouden veranderen op school. 
Bij ons afscheid op de school kregen we typisch Nepalese hoedjes, bloemen en tekeningen. 
Hieruit bleek dat de kinderen het echt leuk hebben gevonden. En dat was geheel wederzijds! 
Ongeveer twee weken van onze tijd zat erop toen we naar het zuiden van Nepal vertrokken. 
We gingen naar Chitwan, de jungle in. 
De busrit naar Chitwan zou ongeveer vijf uur duren. Dit werden er echter negen. Onze bus 
kreeg na ongeveer een uur een klapband. Toen we eenmaal weer vetrokken waren bleek er 
een aardverschuiving te zijn geweest die onze weg blokkeerde. Negen uur later kwamen we 
aan bij ons hotel in Chitwan.  
Heel apart was het om helemaal geen bergen te zien in het zuiden. Nepal is qua gebergte 
echt heel divers. Het laagste punt ligt 60 meter boven de zeespiegel en het hoogste punt (de 
Mount Everest) ligt op 8848 meter boven zeespiegel.  
Het was in Chitwan ook veel warmer en benauwder dan in Kathmandu. Vooral toen we de 

volgende dag een jungletocht hielden 
van twee uur ging het zweetkraantje bij 
iedereen open. In de middag hadden we 
een tocht op de rug van een olifant en 
konden we twee neushoorns op enkele 
meters spotten. Iets wat alleen kan als 
je op een olifant zit en wat ook vrij uniek 
en geweldig is om te zien. 
Na drie dagen in de jungle te zijn 
geweest vertrokken we weer naar 
Kathmandu. De laatste twee dagen 
hebben we de toerist uitgehangen en 

souvenirtjes ingeslagen voor het thuisfront.  
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Het project heette The Nepales Experience. En een ‘experience’ was het zeker! Het was 
echt een geweldige reis die ik nooit meer zal vergeten. Door het zien van die armoede ben ik 
wel gaan beseffen dat wij het echt goed hebben in Nederland. Nepal is een prachtig land qua 
natuur en monumenten, maar loopt ver achter in de tijd. Ik hoop dat als ik over tien jaar nog 
eens naar Nepal ga, er toch redelijk wat veranderd is en dat ook die mensen in een betere 
omgeving kunnen gaan leven… 
 

 
 
 
 
 
 
Maarten van Liempd 
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 NIEUWE WEBSITE AVANTI’31  
 

 
Toen ik laatst een keertje op de website van onze vereniging  www.avanti31.nl  terecht kwam 
vielen mij direct een aantal zaken op. De website had een behoorlijke metamorfose 
ondergaan. Erg overzichtelijk en met heel veel informatie.  
Toen Willy Welvaarts  mij vroeg om de man die hiervoor verantwoordelijk was eens  te 
benaderen en hierover een stukje te schrijven in ons clubblad was een afspraak snel 
geregeld. 
Ik heb gesproken met Bart van Kaathoven, een man die afgelopen zomer hard heeft gewerkt 
om de website in een nieuw jasje te steken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bart is getrouwd met Jeannine en zij  hebben  twee kinderen, Pieter, die 12 jaar is en in C1 
voetbalt, en Sophie, die korfbalt. 
 
Bart heeft uiteraard een achtergrond vanuit de ICT. 
“Dat klopt. Ik heb een opleiding HTS informatica gevolgd, waarna na een paar andere 
functies,  zo,n 3 jaar als webmaster ben gaan werken bij de multinational Ericsson. Later ben 
ik andere werkzaamheden gaan doen, maar wel binnen Ericsson waar ik nog steeds werk.” 
 
Toen de zoon van Bart ging voetballen was Bart ook vaker op het Avanti-veld te vinden, en 
werd hij aangesproken door Ton Zandbergen. 
“Ton zocht mensen die hem konden helpen bij de website en hij vertelde dat Dirk Pennings 
tot dan de site van Avanti had opgezet in zijn vrije tijd. We hebben daar een tijdje mee 
doorgewerkt maar wilden een nieuwe slag maken. Omdat alles in het digitale tijdperk steeds 
sneller gaat en ook websites doorontwikkeld moesten worden, is in overleg met Dirk gekeken 
hoe verder te gaan met de doorontwikkeling van de website. Uiteindelijk bleek het toch wel 
duur te gaan worden. Ik ben toen gaan kijken naar alternatieven en heb de site aangepast”. 
 
Een resultaat wat er zeker mag zijn. Maar ik vroeg me af waar een website aan moet 
voldoen. 
“ Allereerst zie ik deze site dan ook als het hart van de communicatie binnen Avanti met 
eigenlijk onbeperkte mogelijkheden. Belangrijk is dat je een website overzichtelijk maakt. 
Niet iedereen is even goed thuis op internet en je moet het vooral gebruiksvriendelijk maken 
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om bezoekers “vast” te houden. Ik denk dat het allemaal overzichtelijk is weggezet. Alle 
wedstrijden staan op de site en zelfs de routeplanner kun je direct uitprinten voor de 
uitspelende teams. Voor de thuisspelende teams staat zelfs de kleedlokaalindeling vermeld. 
Op dezelfde dag kun je de uitslagen en standen op de site zien. Ook worden er foto,s van 
wedstrijden en wedstrijdverslagen op gezet. De website is sinds 1 augustus operationeel.” 
 
Ik was wel benieuwd naar het aantal bezoekers op deze site. 
“Op één dag hadden we 500 bezoekers. Dat was voorheen 20% lager. Wat je verder ziet is 
dat de bezoekers twee tot drie keer zo lang op de site blijven. Ik ga er vanuit dat het 
bezoekersaantal alleen maar zal toenemen. Verder wil ik nog graag vermelden dat de 
supportersvereniging  en Stichting  Steun tot Avanti dit project in de toekomst financieel 
zullen ondersteunen“. 
Bart vertelde me dat er ook een redactie geformeerd is m.b.t de site. 
“ We hebben hiervoor gekozen omdat het goed is om periodiek een overleg te hebben.  
Eenmaal in de maand komen we met de redactie  bij elkaar. In de redactie zitten buiten 
mijzelf de volgende personen: 
 

- Willy  Welvaarts en Ben van de Mosselaar vanuit het bestuur 
- Esther Verhoeven  
- Adrie van Houtum en Jan Tolk vanuit de supportersvereniging 
- Astrid van Heeswijk, Danielle Erardus en Jan van Boxtel voor de jeugdafdeling 
- John van Boxtel voor de senioren 
- Pieter Lucius die heel veel historische materieel heeft van onze club wat gebuikt 

kan worden voor de site 
- Piet Vorstenbosch, de “hoffotograaf”van onze vereniging. “ 

 
Met deze club van mensen werken we continu aan verdere verbeteringen. 
 
Ik weet dat veel vrijwilligers  binnen onze vereniging actief zijn. Goed om te zien dat Bart op 
dit specifieke gebied als vrijwilliger al veel werk heeft verzet.  
Bedankt daarvoor. 
 
Nog eenmaal de site www.avanti31.nl  Ik zou zeggen surf eens naar deze site en je zult zien 
dat het de moeite waard is. 
 
 
 
Frans van Rozendaal 
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