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VAN DE VOORZITTER 
 

 

Beste Avanti vrienden, 
 
De eerste editie van ons clubblad, dat nu echt digitaal gaat, ligt voor 
jullie niet meer op de mat, maar is nu digitaal te lezen via onze 
website. Het is even wennen voor sommigen van ons, maar al met al 
is het natuurlijk een grote vooruitgang. 
 

Graag wil ik heel even terugkomen op onze vrijwilligersmiddag begin 
juli. Het is al even geleden, maar ik wil toch nog even gebruik maken 
van de gelegenheid om Gerry Russens namens de gehele “Avanti 
familie” te feliciteren met zijn Koninklijke Onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Dit was een mooi hoogtepunt van een 
geweldig geslaagde vrijwilligersmiddag. 
 
Inmiddels zijn alle teams al weer volop bezig te voetballen in 
competitie verband. 

Nadat ons eerste elftal zich weer voor het eerst sinds jaren heeft 
geplaatst voor de volgende bekerronde, is de start van de competitie 
een klein beetje teleurstellend. Echter, het goede spel geeft ons 
goede moed dat de punten binnenkort wel gewoon bijgeschreven 
gaan worden. 
 
Op 18 september vond de Algemene Ledenvergadering plaats. 
Mijn eerste voorzittersperiode van drie jaren zijn inmiddels achter de 
rug en ik ga graag met steun van alle leden weer een nieuwe periode 
van drie jaren tegemoet. 

Ook de aftredende bestuursleden Will de Laat en Ben van de 
Mosselaer werden weer opnieuw gekozen voor een periode van drie 
jaren. Dit komt de continuïteit van het besturen van onze vereniging 
zeer zeker ten goede. 
 
Ben van de Mosselaer kreeg tijdens deze vergadering de “Speld van 
Verdiensten” uitgereikt  i.v.m. zijn 10-jarig jubileum als bestuurslid. 
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Traditioneel vinden aan het einde van de Algemene Ledenvergadering 
huldigingen plaats, maar het bestuur heeft gemeend om deze 
jubilarissen uit te nodigen op een speciale jubilarissenavond. 
Deze avond zal plaatsvinden op vrijdag 18 oktober a.s., waarbij onze 
jeugdafdeling ook diverse mensen in het zonnetje zal gaan zetten. 
Daarom zou ik een oproep willen doen aan iedereen om deze datum 
alvast te reserveren in jullie agenda. 
 
Tenslotte rest mij, iedereen een fijne, succesvolle, maar vooral een 
sportieve voortzetting toe te wensen voor het seizoen 2013 – 2014. 
 
 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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              Supportersvereniging  
 

 

 

 

 

PERIODETITELS 

SEIZOEN 2013 / 2014 
 

De Supportersvereniging gaat ook dit jaar weer door met de “Strijd 
om de Periodetitel”.  
Voor deze periodetitels strijden als vanouds mee alle senioren-
elftallen, 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 dan 200 consumptiebonnen winnen. Dit houdt dus 
in dat de nummers 1 en 2 van de eerste periode in de tweede periode 
maximaal 50 respectievelijk 100 bonnen kunnen winnen. 
 

De resterende bonnen worden doorgeschoven naar de nummer 4 in 
de tweede periode (en eventueel nummer 5 ). 
 
De standenlijst zal worden bijgehouden op de website, in de kantine 
èn worden gepubliceerd in het digitale clubblad. 
  
Wij wensen alle elftallen veel succes en een sportief seizoen 2013 / 
2014  !! 
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              Supportersvereniging  
 

 

 

                      
 

 
Sinds 3 december 2012 heeft het woord RESPECT een veel diepere 
betekenis gekregen in de Nederlandse voetbalwereld.  
In Almere kwam grensrechter Richard Nieuwenhuizen door 
buitensporig geweld tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd om het 
leven.  
Een voetbalvrijwilliger die zijn hobby met de dood moest bekopen.  
Er worden sindsdien veel acties georganiseerd om het 

voetbalgeweld tegen te gaan, helaas zijn er nog regelmatig 
berichten dat het ergens op de voetbalvelden weer flink uit de hand 
is gelopen.  
 
In dit kader zal de Supportersvereniging vanaf het seizoen 2013 / 
2014, naast de bestaande sportiviteitsprijzen, een nieuwe prijs 
beschikbaar stellen : 
 

 De Respectprijs 
 
Deze Respectprijs zullen wij na afloop van het seizoen gaan 
uitreiken aan een team, een individuele speler, trainer(s) of  
leider(s), een commissie, of wellicht een groep ouders/supporters 
die op de meest bijzondere manier uiting heeft / hebben gegeven 
aan het thema RESPECT. 
Kortom, iedereen binnen Avanti kan zijn steentje bijdragen aan dit 
proces en maakt kans op deze eervolle prijs. 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/knvb_nl_450x302/Samen_voor_Sportiviteit_en_Respect.JPG&imgrefurl=http://www.knvb.nl/nieuws/11064/sportiviteit-respect-boeit-sportbestuurders&usg=__d9eZLkB0bDpMa_Z-0klq9FvtyIE=&h=302&w=450&sz=24&hl=nl&start=23&zoom=1&tbnid=_OfHPJ_boI8FjM:&tbnh=85&tbnw=127&ei=b8eQUbwcqMvRBaSggaAH&prev=/search?q=respect+knvb&start=20&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDAQrQMwAjgU
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De Supportersvereniging hoopt dat het beschikbaar stellen van 
deze prijs een stimulans is voor iedereen binnen Avanti om nog 
respectvoller met elkaar, met tegenstanders, scheidsrechters, 
grensrechters en supporters om te gaan, zodat gebeurtenissen 
zoals in Almere verre van ons vandaan blijven. 
 
Wij wensen hierbij iedereen veel succes 
toe.  
 
 
 
Supportersvereniging s.v. Avanti ‘31 
 
 
 
 
 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

    

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/imagecache/knvb_nl_450x302/Aanvoerders_5.jpg&imgrefurl=http://www.knvb.nl/nieuws/district/20581/handenschudden-voor-meer-plezier&usg=__4X1QSUB6r80_VXp-nhHtEMdnqVk=&h=302&w=450&sz=11&hl=nl&start=1&zoom=1&tbnid=Ucm-kA_4AXvg2M:&tbnh=85&tbnw=127&ei=pcaQUZT6DfKa1AX6roD4AQ&prev=/search?q=handen+schudden+voetbal&sa=N&hl=nl&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA
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14E EDITIE KNVB VOETBALDAGEN BIJ AVANTI ’31 
WEER EEN GROOT SUCCES! 

 
De organisatie van de KNVB Voetbaldagen bij Avanti ’31 in Schijndel kan zeer 
tevreden terugblikken. De 14e editie bij de Schijndelse voetbalvereniging was er 
weer één om in te lijsten. Uniek deze keer was dat op de dag, dat de inschrijving 
van de KNVB Voetbaldagen startte in januari van dit jaar, de locatie Schijndel 
binnen 3 uur was volgeboekt en dat er ’s avonds al een wachtlijst was van ruim 
50 kinderen. Nergens anders is dat ooit eerder voorgekomen! 
 
Het programma is inmiddels bij iedereen bekend. Jaarlijks probeert de 
organisatie het verder te verbeteren, maar de basis staat er al jarenlang en is 
oerdegelijk. ’s Morgens trainen, tussen de middag de bekende lunch en daarna 
allerlei competitieprogramma’s. Alles met als doel om te leren tijdens deze 4 
voetbaldagen, te willen winnen, klaar te zijn voor het nieuwe sport- en school-
jaar, de discipline na een lange zomervakantie aan te halen en natuurlijk plezier 
te hebben en vrienden te maken. Misschien wel vrienden voor het leven!  
 
Willen leren en winnen in de juiste combinatie met teamspirit, vriendschap en 
plezier vormen de basis van het jaarlijkse succes. En winnen kon volop. Alle 
dagen waren er prijzen en certificaten te winnen met 4 tegen 4 met individuele 
winnaar, de combi competitie, goalmasters, penaltybokaal, voetbaltennis en de 
Gerard van Liempd Fair Play Cup. De rode draad en de belangrijkste prijs van 
het 4daagse voetbalkamp is Koning en Koningin Voetbal. 
 
Ook werkte de organisatie, allemaal bestaande uit zeer enthousiaste en kundige 
vrijwilligers, goed samen met diverse betaald voetbalclubs in de regio. Zo waren 
er spelers van FC Den Bosch aanwezig geweest om de prijzen uit te reiken en 
waren er jeugdteams van FC Den Bosch op donderdagmiddag aanwezig om 
wedstrijden te spelen tegen de 2 oudste groepen van de KNVB Voetbaldagen. 
Elke deelnemer kreeg op vrijdagmiddag een verrassingspakket met een 
deelnamecertificaat inclusief teamfoto en kaartjes voor wedstrijden van FC Den 
Bosch, FC Oss en PSV/FC Eindhoven.  
De samenwerking met vrouwenteam van PSV/FC Eindhoven was nieuw dit jaar. 
 
De winnaars van Koning en Koningin Voetbal kregen een VIP-arrangement 
aangeboden tijdens de wedstrijd FC Den Bosch – De Graafschap van vrijdag 30 
augustus. De gelukkige en trotse winnaars dit jaar zijn: 
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Groep 1 en 2  Brent Timmermans (RKSV Schijndel) 
Groep 3 en 4 Mathys Haeve (vv Heeswijk) 
Groep 5 en 6  Kane van Houtum (RKSV Schijndel) 
Groep 7 en 8  Brent Blummel (RKSV Schijndel) 
Meisjes  Sophie van Engeland (Avanti ’31) 
 
De winnaars van de Gerard van Liempd Fair Play Cup waren Remco 
Eegerdingk en Nick Kerkhof. 
 
Veel vrijwilligers zijn elk jaar actief om de KNVB Voetbaldagen een succes te 
laten zijn. Dit jaar werd Henny de Jong door de KNVB, de vrijwilligers en door 
Bart Eijkemans, wethouder sportzaken in Schijndel, in het zonnetje gezet. 
Henny was dit jaar voor de 15e keer actief tijdens de KNVB Voetbaldagen en is 
één van de drijvende krachten achter de KNVB Voetbaldagen bij Avanti ’31. 
 
Hieronder de foto’s van de winnaars van Koning en Koningin Voetbal en de 
huldiging van Henny de Jong door wethouder Bart Eijkemans. 
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 10 

ZEER SUCCESVOLLE EERSTE 

VRIENDINNENDAG BIJ AVANTI ‘31 
 
Meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland.  
Op zaterdag 17 augustus werd dat ook maar eens duidelijk, toen 
Avanti ’31 op het hoofdveld haar eerste Vriendinnendag organiseerde. 
Op een zonovergoten sportpark De Molenheide waren maar liefst 50 
meisjes afgekomen op dit nieuwe initiatief van de actieve voetbalclub. 
Wethouder van sportzaken Bart Eijkemans van de gemeente Schijndel 

en voorzitter Jack Brus van Avanti ’31 openden dan ook met trots 
deze sportieve middag. 
 
De vele vrijwilligers onder de bezielende leiding van Wendy van der 
Heijden hadden samen met KNVB-vertegenwoordiger Jan Trienekens 
een gevarieerd programma opgezet. De meisjes werden naar leeftijd 
ingedeeld en gingen met elkaar de competitie aan, met als doel om 
winnaar proberen te worden van 4 tegen 4. Met veel inzet werd er op 
een sportieve manier gestreden om de punten. Na 2 pauzes, waarbij 

de drank werd aangeboden door de Club van 100, gingen de meisjes 
de strijd aan in de penaltybokaal. De keepers waren Danielle Eradus, 
doelvrouw van het eerste team van Avanti ’31, en jeugdinternational 
Rowanne Vroomans, uitkomend in de C1 van Avanti ’31. 
 
Na 2 uur fanatiek sporten werden de prijzen uitgereikt.  
Winnaar van 4 tegen 4 werden bij de jongste groep Natalja van de 
Ven en bij de oudste groep Rosalie van de Oetelaar.  
De winnaars van de penaltybokaal werden Yara van de Braak (jongste 
groep) en Eefje van Son (oudste groep). Muriël van Heertum had de 

meeste vriendinnen meegenomen en kreeg aangeboden een Meet & 
Greet met enkele speelsters van het vrouwenteam van PSV/FC 
Eindhoven na afloop van de wedstrijd tegen Club Brugge op vrijdag 
13 september.  
Alle deelnemers kregen naast een toegangsbewijs voor deze wedstrijd 
ook een verrassing van zowel de KNVB als de supportersclub van 
Avanti ’31. 
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Meisjes, die lid willen worden van Avanti ’31, kunnen dat doen door 
zich ’s avonds op het sportpark te melden bij de jeugd- of technische 
commissie. Ook kan een mail gestuurd worden naar 
meisjesvoetbal@avanti31.nl.  
 
Hieronder de foto’s van de diverse winnaars. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:meisjesvoetbal@avanti31.nl
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VERJAARDAGEN IN OKTOBER 

 
 01 oktober  Wout der Kinderen 
     Stan Olijslagers 
 02 oktober  Phoenix Heessels 
     Wim v. Kaathoven 
 03 oktober  Ad Vorstenbosch 
     Terry de Laat 
     Fuad Muhsen Said Faqay 

     Bartosz Szurgot 
 05 oktober  Peer Wouters 
     Ruud Schepens 
 06 oktober  Noah v.d. Linde 
     Bas v.d. Hurk 
     Bram v.d. Sangen 
 08 oktober  Daan v. Drunen 
     Marc v. Overdijk 
 09 oktober  Hubert v. Houtum 

     Nick Mathijsen 
     Rens v. Vught 
 10 oktober  Roel Schoones 
     Dylan Pennings 
     Dylano Koelen 
 11 oktober  Jody v.d. Burgt 
     Johan Schellekens 
 12 oktober  Martijn v. Veghel 
 13 oktober  Henrie v. Doornik 
     Nico Wagenaars 

     Leo v. Boxel 
 14 oktober  Leo v. Uden 
     Tim Clerx 
     Mohammed Zerbiche 
 15 oktober  Nicole Markus 
     Maikel v.d. Braak 
     Hans Markus 
 16 oktober  Aart v.d. Bogaard 
     Betsie v. Heeswijk 
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 17 oktober  Sjef Weber 
 18 oktober  Bert v. Alebeek 
     Geert v. Heeswijk 
     Milan Lucius 
 19 oktober  Ductai Ta 
     Wim v.d. Boogaard 
 20 oktober  Maik Hellings 
     Thijs Brands 
     Jan Tolk 
 21 oktober  Yara v.d. Braak 
     Raoul v.d. Dungen 
 23 oktober  Jos Smits 
     Jan Willem Schellekens 
     Natasja v.d. Braak-Schellekens 
     Ad Mathijsen 
 24 oktober  Marc Gevers 
 25 oktober  Pascal v.d. Boogaard 
 26 oktober  Bas Ulehake 
     Christian Gevers 
     Tonny Rooyakkers 
 27 oktober  Nicky Rouvoet 
     Rosalie v.d. Oetelaar 
 28 oktober  Ton Steenbekkers 
     Tim Bijsterbosch 
     Pascal v. Delft 
     Ron v. Heeswijk 
 30 oktober  Ruben v. Puyenbroek 
     Nathalie v.d. Oetelaar 
 31 oktober  Cheick Camara Ataoulah 
     Arnold Wagenaars 
     Jan v. Weert 
     Kevin Voets 
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BEDANKT  

 

 
 

 
Langs deze weg willen wij Avanti bedanken voor de leuke attentie die 
wij mochten ontvangen met ons 50-jarig huwelijk. 
 

 
 
Willy en Theo Kastelijn 
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Voor het eerste Sportret van dit seizoen zijn we geweest bij een 
man die al van jongs af aan bij onze club actief is. Een neef van Jo 
van den Meerendonk, onze oud keeper van het 1e elftal. We hebben 
een leuk gesprek gevoerd met: 
 

MARK VAN DEN MEERENDONK 
 
Mark is 44 jaar en getrouwd met Mariëlle. Zij is actief binnen Avanti 
in het AJAC en heeft net een aantal jeugdkampen mee 
georganiseerd.  
Mark is na de Mavo naar de MTS in Den Bosch gegaan in de richting 
werktuigbouwkunde. Nadat hij klaar was met zijn studie en op een 
oproep zat te wachten voor zijn dienstplicht, is hij vakantiewerk 
gaan doen bij Bosta Veghel, een toeleverancier van PVC materialen. 

Omdat Mark werd uitgeloot, hoefde hij niet in dienst en kon op zoek 
naar een baan. Hij is toen begonnen bij MSG in Den Bosch, een 
gereedschapsmakerij, waar hij inmiddels al 23 jaar werkzaam is. 
Ondanks de crisis kan het bedrijf het hoofd boven water houden en 
gaat het momenteel iets beter. 
 
Samen hebben Mark en Mariëlle drie kinderen: 
Yuri, 14 jaar die in C1 voetbalt, Robin, 11 jaar die in D1 voetbalt  
waarvan Mark momenteel leider is, en de jongste Levy, 9 jaar, die 

in E3 voetbalt en waarvan Mark trainer is. 
 
Mark zijn roots liggen duidelijk op de Boschweg: 
“Ik ben in de Tulpstraat opgegroeid. Mijn vader Rien van den 
Meerendonk heeft nog in het 3e van Avanti gevoetbald. Momenteel 
speelt mijn vader op zijn 78e nog steeds tennis bij de Hopbel, wat 
ik een mooie prestatie vind.  
Het was toen ook normaal dat ik bij Avanti ging voetballen. Op mijn 
8e ben ik bij de pupillen gaan voetballen. Ik was geen geweldig 
goede voetballer en moest het van mijn inzet hebben. Mijn 

leeftijdsgenoten waren Stefan Gordijn en Eric van den Broek.  
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Ik ben nooit kampioen geworden. Waar ik me wel aan ergerde in 
die tijd bij de senioren was dat jongens zich zo makkelijk 
afmeldden voor het voetbal of gewoon niet kwamen opdagen. 
Waren ze de avond daarvoor op stap geweest en bleven de 
volgende dag maar liggen. Ik zei daar wel iets van, maar echt 
helpen deed dat niet..” 
 
Mark is op zijn 23e al gestopt met voetbal door blessure-
leed. 
“Tegen Schijndel ging ik door mijn knie. Mijn kruisband was 

ingescheurd. Vanuit het ziekenhuis is dit helemaal verkeerd  
gegaan. De specialist vertelde dat de kruisband een stukje aan 
elkaar zat en dat er verder niets aan te doen was. Een jaar later 
ging ik er helemaal doorheen en werd ik geopereerd aan mijn 
kruisband. Het was toen definitief  afgelopen  met het voetballen.  
Als de behandeling beter was geweest, had ik waarschijnlijk 
gewoon kunnen blijven voetballen.. Mijn kruisband is toen 
vervangen. Toen ik er weer doorheen ging, ben ik in Geldrop 
terecht gekomen. Daar heb ik een goede nabehandeling gehad en 

oefeningen gedaan om mijn knie sterker te maken. Ik doe dit nog 
steeds 3 maal in de week. Ik had eigenlijk een second  opinion 
moeten aanvragen, maar vroeger  wist je niet beter zonder het 
internet.” 
 
Mark is geen man om bij de pakken neer te gaan zitten en 
werd leider bij Avanti. 
“Samen met Hans Langenhuisen ben ik 4 jaar geleden leider 
geworden van D3. Ik was leider en trainde die jongens samen met 
Hans.  Daarna werd ik vlagger bij D1, dat heb ik  1 jaar gedaan. 

Vervolgens ben ik een trainerscursus gaan volgen via de KNVB die 
bij Avanti werd gegeven. Ik heb toen trainingen moeten doen 
waarop ik werd beoordeeld. Ik heb daar veel van geleerd.  De 
laatste 2 jaar doe ik samen met Ron van Heeswijk D1 en E3 train ik 
alleen. Volgend jaar ben ik samen met Ron weer leider van D1. Dat 
zijn jongens op een leeftijd dat ze nog iets van je willen aannemen 
Ook ga ik mee met de jeugdkampen en dat is altijd erg leuk. Een 
weekend met die gasten bezig zijn is altijd weer een uitdaging, 
waar ik veel plezier aan beleef..” 

 
Ook is Mark  als vlagger op zondag actief. 
“Dat klopt. Ik ben sinds 2 seizoenen vlagger bij het tweede. Ik lag 
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in mijn vakantie in Italië op mijn stretcher en werd gebeld door 
Hans Langenhuisen of ik vlagger wilde worden van het 2e elftal. 
Hans van den Broek was toen trainer. Dat leek mij een hele leuke 
uitdaging.  Op donderdagavond komen de trainers van de selectie 
en de leiders bij elkaar in het wedstrijdsecretariaat en worden de 
opstellingen gemaakt, die ik vervolgens op internet zet.  
Komend seizoen ben ik ook vlagger van het tweede. Ik ga daar-
naast  ook wel eens naar het 1e elftal kijken, zodat de zondag vaak 
wordt doorgebracht bij Avanti. Gelukkig gaat Mariëlle vaak mee en 
dat is wel zo prettig.” 

 
Gevraagd naar zijn hobby geeft Mark aan dat die volledig uit 
voetballen bestaat. Gezien het vorenstaande is dat niet 
vreemd. 
 
Mariëlle vroegen we naar de goede en slechte 
eigenschappen van Mark. 
De goede eigenschap van Mark is dat hij voor iedereen klaar staat. 
De slechte is eigenschap is dat Mark slecht iets uit handen kan 

geven. Dat wil dus zeggen dat Mark veel naar zich toe trekt, wat 
eigenlijk ook iemand anders makkelijk zou kunnen.   
 
Hierna stelden we Mark nog de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan   Oneerlijkheid 
 
Als je het in Nederland voor het  
zeggen had:     Mensen die niet willen  
       werken strenger aanpakken 

 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan:     Voortdurende crisis 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest:     PSV, Avanti en nu.nl 
 
Auto       VW Touran 
 

Beste trainer     Guus Hiddink 
 
Stad       Sienna, dorpje in Italië 
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Jeugdidool     Halvar Thorensen 
 
Moeilijkste beslissing ooit  Nog niet hoeven te nemen 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Samenwonen met Mariëlle 
 
Onderschatte voetballer   Kevin Strootman 
 
Overschatte voetballer   Marcus Berg 
 

Hoogtepunt     Mijn drie kinderen 
 
Dieptepunt     Getob met mijn knie 
 
Politieke voorkeur    geen voorkeur 
 
Televisie      Sport 
 
Beste muziek     Top 40 muziek 

 
Eten       Tapas 
 
Drank      Pilske 
 
Vakantie      Italië 
 
Welke sporten naast voetbal vind  
je interessant:     Tennis en wielrennen 
En welke totaal niet:    Schaken en dammen  

 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de Eredivisie:  PSV en Strootman  
 
Wie  vind je de beste voetbal- 
analyticus:     Jan van Halst 
 
Mark, bedankt voor het gesprek en we hopen je nog lang bij Avanti 
te zien in welke functie dan ook. 

 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  

 

 
 
Naam:      Ted van Gestel     
      

Leeftijd:      48 jaar 
 
Woonplaats:     Schijndel      
 
In het dagelijks leven:   Bedrijfsleider  
 
Elftal:      A2        
 
Positie:      Trainer-coach     

 
Hoe lang voetbal je al?   Ik heb 25 jaar gevoetbald en 
       ben in Gemonde/bij Avanti totaal 
       ongeveer 10 jaar leider van een 
       elftal     
 
In het veld heb ik een hekel aan: Onsportief gedrag/geen inzet 
   
Zou graag willen voetballen met: René van de Gijp 
    

Waarom:      Volgens mij kun je ontzettend 
       lachen met hem over van alles 
       wat hij meegemaakt heeft. 
        
Waar zou meer aandacht aan  
besteed moeten worden bij  
Avanti’31 ?     Communicatie, iets opstarten en 
       dan ook afmaken.     
         

Andere hobby’s?    Tuinieren, lopen   
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Wat wil je tegen de trainers/ 
leiders zeggen?    Dat we door moeten gaan op de  
       ingeslagen weg.  
        
Maak me wakker voor:   Als er iets is met de kinderen/of  
       als ze me nodig hebben.  
     
Nooit meer:     Sterke drank    
   
Met een miljoen ga ik:   Verder met mijn leven.   

    
Toekomstplannen:    Probeer gezond te blijven en 
       goede verdeling te houden 
       tussen werk/hobby/privé. 
     . 
Hoe ver ga je komen met je team: We gaan elk jaar voor de plaats  
       wat bij de kwaliteiten van het  
       team hoort.  
 

Antwoord op de vraag van degene 
die jou de balpen heeft  
doorgegeven     Inzet/mentaliteit/duidelijkheid/
       team/doelen stellen .  
        
Heb je een vraag aan degene die  
van jou de balpen krijgt ?  Wat is het verschil tussen een  
       bokser en een voetballer? 
      
Aan wie speel jij de balpen door? Hans Langenhuijsen   
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VIP ARRANGEMENT BIJ DE  
PSV/FC EINDHOVEN-VROUWEN. 

 
 
Vrijdagavond 13 september, eindelijk het is zover. 
Samen met mijn vriendinnen naar het VIP arrangement voor de 
wedstrijd PSV/FC Eindhoven – Club Brugge. 
Deze prijs had ik gewonnen tijdens de vriendinnen dag bij 
Avanti’31. 
 
Bij de poort werden we hartelijk ontvangen en via de hoofdingang 
naar onze VIP plaatsen gebracht. 
We zaten binnen heerlijk warm achter het glas op luxe stoelen. 
Voor wat lekkers tijdens de wedstrijd kregen we nog ieder 
2 consumptiebonnen.  
Helaas mocht Manon v.d Boogaard niet meedoen aan deze 
wedstrijd, omdat ze de week daarvoor een rode kaart had 
gekregen. 

 
De eerste helft scoorde PSV/FC Eindhoven al na 15 minuten voetbal  
en net voor de rust werd de 2-0 gescoord.  
Dit was een terechte ruststand want PSV/FC Eindhoven had 
gewoonweg het meeste balbezit en het beste spel. 
De 2e helft kwam Club Brugge iets meer aan voetballen toe, maar 
het was toch PSV/FC Eindhoven die na 84 minuten met een mooi 
afstandsschot de bal weer binnen de netten wist te schieten. 
3-0 was ook de eindstand na 90 minuten voetbal. 
 
Direct na de wedstrijd was het toch Manon v.d Boogaard die samen 
met Sylke Calleeuw even met ons kwamen kletsen. 
We hebben vele foto’s gemaakt en handtekeningen verzameld. 
Het was een gezellige leuke avond, Avanti en PSV/FC Eindhoven 
bedankt hiervoor. 
 
groetjes Muriël van Heertum 
(speelster Avanti C2) 
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LEDENMUTATIES 
 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres 
geb. 
datum 

BYCT296 Ad van Wanrooy Rozenplein 23 10-2-1956 

PWQQ80U Arjen Goijaarts Steeg 36 20-7-1994 

MFST984 Mark vd Aa Beukenstraat 24 19-1-1994 

FLBP29O Bram van Geffen De Schild 29 25-8-1991 

PWXM98Q Dylano Koelen Eikenstraat 68 

10-10-

2009 

BWSX98Y Rob van Berkel 

Michiel de Ruijterstraat 

78 24-1-1982 

BXWF21N Kenneth Havinga Boschweg 61 -12 27-4-1988 

FNJX14W Roy van Heertum Oostfrieslandstraat 104 30-5-1990 

PXDB56W Joël vd Sanden Vijverweg 1 -205 12-1-2007 

PXHD97F Loek Polman Nieuwe Molenheide 11 
19-11-
2007 

BXWD806 Peter vd Broek Planetenlaan 55 4-11-1967 

BXWB44C Ferry vd Linde Waterlinie 565 6-3-1982 

GJYL29K Timothy der Kinderen Leliestraat 52 18-5-1993 

PXQG469 Jasmijn vd Broek Nonnenbos 6 5-11-1999 

PXSL235 Jesse Spierings Hopkuil 4 
22-11-
2006 

MKJM72H Joep vd Hurk Schutsboom 6 23-1-2003 

PYFJ65V Peer Wouters Piet Heijnstraat 9 5-10-2007 

PYFK07G Rick Welte 

Michiel de Ruijterstraat 

64 26-7-2008 

PYFK45U Natalija vd Ven Zonnebloemstraat 57 14-1-2002 

GKNK71O Eric vd Broek Begoniastraat 14 9-7-1969 

FNDX17R John van Uden Vijverweg 1-007 11-7-1965 

PBFD93R Lenn Daniels Bartokstraat 36 27-9-2006 

PYFM03M Senn van Helden Brouwketel 66 22-4-2007 

PYFM32Y Felix van Dinther Nieuwe Molenheide 3 5-11-2005 

MCCL293 Jurgen Rijkers Vijverweg 1 -204 16-4-1973 

PYGM77O Niek Kastelijn Poolster 33 8-9-2008 

PYGM90X Arno van Rosmalen Primulaplein 4 24-7-1974 

MFWP797 Anne van Engeland 
Jan van Amstelstraat 
17 26-7-2002 

FHSF47J Maicel Manders Molenhof 1 
27-12-
1973 

MKJM75K Sem vd Brand Baselaarshoef 53 

10-12-

2001 

PBMY19R Dees vd Brand Baselaarshoef 53 24-2-2006 

PYKH70U Noek vd Brand Baselaarshoef 53 14-11-
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2003 

PYKJ832 
Mohammed Hilowle 
Arif Van der Leckstraat 5 1-1-2000 

FKZB03R Danny vd Eerden 
van Oost-
Frieslandstraat 27 3-1-1986 

PYRL37G Stan Olijslagers Ericastraat 12 1-10-2008 

GKGR455 Patricia Smits Mozartstraat 47 1-12-1988 

PYZR93E 
Filipe Guerreiro dos 
Santos Fresiahof 10 4-2-2005 

PYZT48E Wout van Os 
Michiel de Ruijterstraat 
47 30-7-2006 

PZBD92O Karsten Mutsaars Tiboschlaan 4 11-9-2007 

PZBG24K Gabriel Pereira Tomaz Gladiolenhof 6 15-5-2008 

PZBG682 Wout der Kinderen 

Past van Geldropstraat 

8 1-10-2006 

PZBH09K Mauro Bolwerk 
Burg. Janssensstraat 
10 23-6-2007 

PZBH573 Tygo Faes Hoofdstraat 222 B 21-9-2006 

PZBJ11T Jesse van Malsen Saturnus 24 23-3-2005 

EM-1014 Hans vd Kleij Chrysanthof 3 1-2-1940 

PZVZ12C Jordy Pluijm Zonnebloemstraat 57 12-4-1997 

FX-1015 dhr. Langenhuisen Mozartstraat 40 29-1-1939 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 

PNTW52X Ilse Pollen 6-5-2006 

XXAP727 Petra vd Bogaard 14-10-1959 

MFWF70Q Michael Tavares 19-3-2001 

FWJX374 Jordie Hellings 13-7-1995 

BYCS202 Maarten Hellings 19-11-1985 

NRSV24W Kevin vd Aa 8-3-1991 

FXZG94N Stijn Voets 15-2-1991 

GFXP52P Kimberley vd Aker 24-9-1988 

FVBF01W Pascal Heessels 13-2-1978 

BYXK517 Sander van Bergen 21-12-1984 

GFXP55S Remco van Schijndel 5-4-1998 

FLWC58C Jan Witlox 28-2-1991 

BXWD34J Harry Verhagen 14-9-1953 

BXWC55L Tom vd Moosdijk 23-5-1983 

BXWF78B Robbert vd Ven 2-2-1987 

BXWB96T Maarten Pothof 23-3-1982 

PLWB56X Tymon Widomski 1-9-2005 
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AFSCHEID AD VAN DE MEERAKKER 

 

Ad van de Meerakker heeft na 22 jaar afscheid genomen als 
bestuurslid van de Stichting tot steun aan Avanti’31 

 

Na een lange, actieve periode bij onze vereniging heeft Ad van de 

Meerakker onlangs besloten zijn functie als Bestuurslid van de 
Stichting tot Steun aan Avanti’31 te beëindigen.  

Ad is midden jaren zestig bij Avanti’31 als pupil met voetballen 
begonnen; zijn naam kwam in september 1966 al voor op een lijst 
van Piet Brus, en in 1967 werd Ad officieel lid. Dat leidde er toe dat 
Ad in 1992 de zilveren Avanti-speld ontving wegens zijn 25-jaar 
lidmaatschap. 

Ad was inmiddels al toetreden tot het Bestuur van Avanti’31, waar 

hij de functie van secretaris vervulde. Op 28 maart 1991 trad hij op 
voordracht van het bestuur toe tot het bestuur van de Stichting tot 
steun aan Avanti’31.  

Op 11 juli jl heeft Ad afscheid genomen van dit Stichtingsbestuur, 
waarmee dus een einde is gekomen aan een lange bestuurlijke 
periode binnen onze vereniging.  

Voor al zijn inspanningen voor onze club danken wij Ad van harte 
en het bestuur hoopt dat we Ad nog regelmatig op het sportpark 

mogen begroeten. 
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF……” 
 
 
Na een welverdiende vakantie werd op zaterdag 31 augustus onze 
jaarlijkse feestdag gehouden. Normaal vindt deze dag plaats in mei 
of juni maar in verband met vakanties werd dit jaar uitgeweken 
naar eind augustus. Plaats van handelen was de Jeu de Boulesbaan 
aan de Molenheide. Om half zes zou er verzameld worden, en 
iedereen was keurig op tijd. Na eerst een kop koffie gedronken te 

hebben, werd begonnen aan de eerste ronde Jeu de boules. Na een 
spannende partij werd de barbecue opgezocht en iedereen liet zich 
de keurig verzorgde lekkernij goed smaken. Helaas werkte het 
weer niet goed mee, waardoor we na enige tijd naar binnen 
moesten. Gelukkig werd het echter al weer snel droog, waardoor 
we aan de tweede ronde Jeu de boules konden beginnen. Ook nu 
werd er zeer fanatiek gestreden en de scheidsrechter moest nogal 
eens optreden om het verschil in afstand te komen meten. 
Uiteindelijk werd na de derde ronde Mari Pennings als grote 
overwinnaar uitgeroepen. De avond werd verder gezellig 

doorgebracht in de kantine van de Jeu de boulesclub. Natuurlijk 
werd onze huidige kampioen Jos v. Heeswijk nog in het zonnetje 
gezet en kon hij de dinercheque in ontvangst nemen. Al met al een 
geslaagde jaarlijkse feestdag, mede mogelijk gemaakt door de Club 
van Honderd en Avanti ’31, waarvoor vanaf deze plaats onze 
hartelijke dank. 
 
Op dinsdag 3 september werd begonnen met de nieuwe competitie. 
Jos v. Heeswijk, de regerend kampioen, liet al direct zijn aspiraties 

voor het nieuwe jaar zien. Hij won zijn eerste wedstrijd van het 
seizoen met 70 tegen 35 van tegenstander Bert v Alebeek. Jos 
deed dat in slechts 17 beurten, waardoor hij meteen de bonus wist 
te pakken. Ook Leo v. Boxel kwam in de volgende partij tot deze 
prestatie door Mari Pennings in 19 beurten klop te geven. Mari 
kwam met 29 caramboles nog goed in de buurt van zijn 
gemiddelde. Ook Bert v. Uden wist zijn eerste partij winnend af te 
sluiten, maar het spel van Bert alsook van tegenstander Henk 
Kanters was niet goed. Bert gebruikte 27 beurten en dat is onder 
zijn niveau. De laatste wedstrijd werd gespeeld door Cor Geerts en 

Bert v.d.Greef. Hier kwam Bert als winnaar uit de strijd. Met 30 
caramboles in 21 beurten voldeed Bert aan zijn gemiddelde. Cor 
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daarentegen bleef met 29 caramboles ver verwijderd van zijn 
niveau. 
 
Dinsdag 10 september: 
De openingspartij tussen Bert v. Uden en Adrie v. Liempd was niet 
goed. Beide spelers hadden moeite om te scoren. Adrie herstelde 
zich het eerst en wist de winst dan ook verdiend te pakken. In 25 
beurten kwam hij tot zijn 36 caramboles. Bert kwam dit keer niet 
verder dan 28. Leo v. Boxel wist zijn goede optreden van vorige 
week geen vervolg te geven en verloor van Henk Kanters. In 20 

beurten herstelde Henk zich goed van de nederlaag van afgelopen 
week. Leo bleef steken op 31 caramboles. Ook Cor Geerts wist zijn 
nederlaag van afgelopen week om te zetten in winst. In 25 beurten 
rekende Cor af met Cor Mooy, die niet verder kwam dan 23 
caramboles. In de laatste partij tussen Jos v. Heeswijk en Mari 
Pennings leek Jos halverwege tegen zijn eerste nederlaag aan te 
lopen. Maar door een zwak einde van Mari kon Jos toch nog als 
eerste zijn caramboles vol maken. Mari wist nog wel remise te 
maken, maar liet een mooie kans op de overwinning liggen. 

 
Dinsdag 17 september: 
De partij tussen Bert v. Alebeek en Bert v.d. Greef werd 
gemakkelijk gewonnen door Bert v. Alebeek. In slechts 15 beurten 
walste hij over zijn tegenstander heen. Een prima partij van Bert, 
die 2 bonuspunten extra kon laten bijschrijven. Bert v.d. Greef 
daarentegen speelde zeer slecht en wist gelukkig in zijn nabeurt 
zijn totaal nog te verdubbelen, waardoor hij uitkwam op 12 
caramboles. In de partij tussen Leo v. Boxel en Adrie v. Liempd was 
eerstgenoemde de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. In 

slechts 17 beurten wist Leo de klus te klaren Adrie kwam niet 
verder dan 24 caramboles. Ook in de partij tussen Bert v. Uden en 
Cor Geerts zat niet veel spanning. Cor nam al snel een grote 
voorsprong en gaf deze niet meer af. Bert wist zich nog wel 
enigszins te herstellen, maar kon niet voorkomen dat Cor verdiend 
de zege naar zich toe trok. De laatste partij tussen Bert v. Alebeek 
en Mari Pennings werd door laatstgenoemde gewonnen. Bert kon 
zijn goede optreden van eerder deze avond geen vervolg geven. 
Vooral de laatste fase van de partij was van zijn zijde zeer zwak. 

Mari profiteerde hier goed van en wist zelfs de bonus nog te pakken 
door de partij in 19 beurten te beëindigen. 
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