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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Sportvrienden, 
 
 
Voor de meesten van ons zijn de vakanties al sinds enige weken 
verleden tijd. Iedereen is alweer volop bezig met de dagelijkse 
dingen, en gelukkig hoort daar natuurlijk ook sv Avanti’31 bij. 

 
Op zaterdag 18 augustus vond het eerste Grard de Wit Toernooi 
plaats tussen de Schijndelse voetbalverenigingen WEC, RKSV 
Schijndel en sv Avanti’31. 
Dit toernooi was een mooie start van het voetbalseizoen 2014 – 
2015. Deze keer was RKSV Schijndel de gastheer en volgend jaar 
mogen wij de organisatie op ons nemen. 
Een dag daarna was het onze Supportersvereniging die van zich 
deed spreken door een 7 x 7 toernooi te organiseren in het kader 
van het 50-jarige jubileum. 

Een leuk opgezet toernooi, voorzien van een hapje en een drankje 
en vele tevreden gezichten die middag. 
 
Zoals iedereen, die onlangs onze kantine bezocht heeft, is 
opgevallen, heeft onze kantine een geweldige metamorfose 
ondergaan. Ons clubhuis is schitterend opgefrist en dit is mogelijk 
gemaakt door vele Avanti vrijwilligers die er vele vrije uren in 
gestoken hebben. Iedereen heel hartelijk dank voor dit mooie 
werk. 

Ook wil ik namens onze vereniging de Woonwinkel en Stukbouw 
bedanken voor de adviezen en het schenken en het beschikbaar 
stellen van de vele materialen. 
Als klap op de vuurpijl heeft onze supportersvereniging een mooi 
cadeau geschonken in verband met haar gouden jubileum. Een 
mooie grote sta-tafel met krukken heeft onze kantine onlangs 
mooi opgesierd.  
Supportersvereniging, bedankt voor dit geweldige cadeau!!! 
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De competitie is inmiddels ook van start gegaan en er zijn alweer 
vele punten gewonnen en verloren op dit moment. 
Onze selectie is aardig van start gegaan. Onder leiding van de 
nieuwe trainers Ronny Everaerts en John Pennings heeft men de 
eerste bekerronde overleefd en zijn de eerste punten in de 
competitie binnengehaald. 
Alle teams,van senioren tot en met de beloftes, ja, want zo heten 
onze voormalige mini’s in het vervolg, heel veel succes 
toegewenst in de komende periode. 
 
Tot slot rest mij, iedereen uit te nodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering die plaats zal vinden op woensdag 22 oktober 
a.s. om 20.00 uur. 
Hopelijk zijn jullie in groten getale aanwezig in het belang van 
onze vereniging. 
 
Jack Brus 
Voorzitter sv Avanti’31 
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Voor dit eerste Sportret van het nieuwe voetbalseizoen 2014-
2015 zijn we bij een man op bezoek geweest die de meesten van 
u inmiddels wel zullen kennen. Een levensgenieter, en een 

tikkeltje nieuwsgierig, misschien omdat hij 2 maanden te vroeg is 
geboren. Verder is hij een vaste bezoeker van de kantine op 
donderdagavond.  We hebben een leuk gesprek gehad met:  
 
 

   HAROLD VAN HOUTUM 
 
 
Harold is 33 jaar en vrijgezel; hij is geboren op den 

Boschweg  en heeft een zus, genaamd Danielle, die 
korfbalt. De vader van Harold heeft vroeger altijd bij Avanti 
gevoetbald. 
“Mijn vader, Hans van Houtum, heeft inderdaad  bij Avanti 
gevoetbald, en wel tot aan de veteranen. Hij heeft ook nog in de 
selectie van Avanti gespeeld. Hij was een verdediger, kopsterk en 
sterk in het duel. Jan van Houtum, de oud voorzitter van Avanti is 
mijn peetoom.” 
 

Van beroep is Harold timmerman. 
“Na de lagere school ben ik naar de LTS gegaan en heb de 
opleiding timmeren gevolgd. Ik ben nog begonnen aan een 
vervolgopleiding voor timmerman, maar dat kon ik niet 
opbrengen en ik ben daarmee gestopt. Bij Van Doornik ben ik 
begonnen in de afbouw. Ik heb daar gewerkt tot 2 jaar geleden, 
toen het bedrijf failliet ging. Na 1 jaar WW ben ik begonnen bij  
AVB in Veghel. Dit bedrijf is inmiddels ook failliet.  
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Momenteel zit ik in de ziektewet; ik heb namelijk een botsplinter 
gescheurd in mijn schouder. De toekomst in de bouw is naar mijn 
mening nog erg onzeker. Veel bedrijven gaan het volgens mij niet 
redden in deze onzekere tijden.” 
 
Zoals het een goede Boschwegse jongen betaamt is Harold  
zijn voetbalcarrière bij Avanti begonnen. 
“Velen zijn mij voorgegaan, maar ook ik heb de voetbalbeginselen 
van Pietje Brus geleerd, die toen samen met Bert van der Schoot 
de jeugd trainde. Ik was vijf toen ik begon met voetballen en mijn 
leeftijdsgenoten waren Bartje Ketelaars, Ruud Cromsigt, Menno 
van Nuland en Rens Verhagen. Verschillende van die jongens 
hebben het eerste elftal gehaald. In de jeugd heb ik in alle 
standaardelftallen gespeeld. Ik ben echter nooit kampioen 
geweest.  
Uit de jeugd kan ik mij nog goed het luilakkentoernooi 
herinneren. Met de D-junioren ben ik daar wel eens geweest. Er 
kwamen ploegen uit het hele land. Op vrijdag werd er veel 
gelopen, op zaterdag werd er een zeskamp georganiseerd en op 
zondag was er een voetbaltoernooi. Daar is me niet veel van 
bijgebleven, wel van de sfeer er omheen. Het was altijd een grote 
bende.“ 
 
Zijn vader Hans heeft nog even in de selectie van Avanti 
gevoetbald. Ook de stijl van voetballen van zijn vader 
zagen wij wel terug in het spel van Harold. 
“Ik ben inderdaad een soortgelijke voetballer als mijn vader 
vroeger. Ook ik sta in de verdediging  en mijn kwaliteiten zijn ook 
dat ik kopsterk ben, overzicht heb en een goede pass heb in mijn 
benen. Ik heb ook eventjes in de selectie van Avanti  gevoetbald, 
maar dat was van korte duur omdat ik geblesseerd raakte aan 
mijn knie. Ik heb daarom nog een jaar in de A1 gevoetbald en 
ben daarna weer in de selectie terecht gekomen. Omdat ik ’een 
broertje dood had’ aan trainen, was dat geen lang leven 
beschoren en kwam ik in het derde elftal terecht. Pedro van de 
Ven was destijds leider. Ik ben in een elftal terecht gekomen met 
Robert Creuzen, Ronnie van Wanrooij, Robert Hoogaarts, Bart van 
Schaijck en Henry van Doornik. Met onder andere deze  jongens 
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heb ik in het 3e, 4e en 5e gespeeld. Ik moet zeggen dat dit niet het 
gemakkelijkste elftal is geweest binnen Avanti. Ik ben ook niet 
trots op bepaalde dingen die met dit elftal hebben 
plaatsgevonden.” 
 
In tegenstelling tot de jeugd is Harold bij de senioren wel 
kampioen geworden. 
“Met dit elftal ben ik 4 keer kampioen geworden. Op 
zondagmiddag startte het feest en het eindigde altijd laat op de 
maandagavond. Want feesten, dat konden die jongens wel. Het 
mooiste kampioenschap was tegen een Turks elftal van Blauw- 
Geel. In de laatste wedstrijd van de competitie hadden we tegen 
dat elftal aan een gelijkspel genoeg., maar we verloren met 1-2. 
Een beslissingswedstrijd in het Wijbosch was het gevolg. Die 
wedstrijd wisten we met 3-2 te winnen, waarop een geweldig 
feest losbarstte.” 
 
Een tijd terug stonden twee Avanti mannen prominent in 
de krant in verband met het opleiden van 
jeugdscheidsrechters. 
“Een prima initiatief, vier jaar geleden opgezet door Mark van der 
Heijden en Roy van der Steen. Zij laten jeugdige leden 
wedstrijden van de jeugd fluiten, waardoor ze het spel ook eens 
van de andere kant zien. En inmiddels hebben we een paar 
talentvolle scheidsrechters, waarbij Sander Kemps ervoor heeft 
gekozen om scheidsrechter te worden en is gestopt als actief 
voetballer. Op zaterdag begeleid ik wel eens een jeugdige 
scheidsrechter en evalueer ik achteraf altijd de wedstrijd.” 
 
Sinds een paar jaar is Harold ook leider geworden van een 
jeugdelftal. 
“Sinds vier jaar ben ik leider van F1, D2. Ik doe dat samen met 
Mark van der Heijden en Stefan Brouwers. Volgend jaar ben ik 
leider van de E4 samen met Roel Schoones en Tom Kemps. Roel  
en Tom trainen de jongens en ik regel de zaken daaromheen.” 
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Gevraagd naar de leukste activiteit binnen Avanti hoeft 
Harold niet lang na te denken. 
“Dat is met stip het jeugdkader weekend, wat elk jaar in januari 
georganiseerd wordt door de jeugdcommissie. We zijn 3 jaar in 
Hapert geweest met een groot aantal jeugdleiders en 
scheidsrechters. Op zo’n moment zie je pas bij wat voor leuke 
club je zit. De trainer van A1 zit een heel weekend in een groep, 
waar ook de leider van F4 bij kan zitten. Het hele seizoen hebben 
die twee geen contact, maar in zo’n weekend leren ze elkaar 
kennen. Ik zie het dan ook als een teambuilding. Een echte 
meerwaarde!“ 
 
De hobby’s van Harold zijn tennis en darten. 
 
De ouders van Harold wilden wel even helpen met de 
goede en slechte eigenschappen van Harold. 
De goede eigenschappen zijn dat Harold voor iedereen klaar 
staat, sociaal is en een levensgenieter is.  
De slechte eigenschap is dat Harold nooit naar huis kan als hij 
ergens gezellig zit. 
 
 
Hierna stelden we Harold nog de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan   Scheidsrechters die zich   
       belangrijker vinden dan de 
       spelers. 
 
Als je het voor het zeggen had  
in Nederland     Vanaf 16 jaar weer alcohol. We 
       hebben teveel  regels. 
 
Welke actualiteit grijpt je op het  
moment aan     Vliegramp Oekraïne 
 
Naar welke internetsite surf je  
het meest     Voetbal International 
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Auto       Citroen 
 
Beste trainer     Rien van den Broek en Toon  
       van Engeland 
 
Stad       Eindhoven 
 
Jeugdidool     Ronald Koeman 
 
Moeilijkste beslissing   Nog niet aan de orde geweest 
 
Makkelijkste beslissing ooit  Bij Avanti gaan voetballen 
 
Onderschatte voetballer   Havenaar van Vitesse 
 
Hoogtepunt      Kampioenschap bij WEC 
 
Dieptepunt     Mijn vader langdurig in het  
       ziekenhuis 
 
Politieke voorkeur    Ik stem nooit 
 
Tijdschriften     V.I. 
 
Televisie      V.I. of series 
 
Muziek      Alle muziek, behalve klassiek 
 
Beste film      Kijk ik nooit omdat ik dan bijna 
       altijd in slaap val 
 
Eten       Hollandse kost en erwtensoep 
 
Drank      Biertje 
 
Vakantie      Turkije 
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Met wie zou je graag een avondje  
stappen      Vrienden en vriendinnen 
 
Welke sporten vind je interessant  
en welke totaal niet    Darten en tennis wel en golf  
       totaal niet 
 
Welke club en speler heeft je  
voorkeur in de eredivisie   PSV en Wijnaldum  
 
Wie vind je de beste voetbal- 
analyticus op tv    Jan van Halst 
 
 
 
Harold, bedankt voor je medewerking aan dit gesprek en we 
hopen je nog lang op wat voor manier dan ook langs de Avanti-
velden te zien. 
 
 
 
     Noud Bouwmans 
     Frans van Rozendaal 
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VERJAARDAGEN OKTOBER 

 
Wij feliciteren de volgende leden met hun verjaardag in oktober: 
 

 
01 oktober  Wout der Kinderen 
    Stan Olijslagers 
02 oktober  Poenix Heessels 

    Wim van Kaathoven 
03 oktober  Ad Vorstenbosch 
    Terry de Laat 
05 oktober  Peer Wouters 
    Ruud Schepens 
06 oktober  Noah v.d. Linde 
    Bram v.d. Sangen 
    Bas v.d. Hurk 
08 oktober  Daan van Drunen 
    Marc van Overdyk 

09 oktober  Rens van Vught 
    Nick Mathijsen 
    Hubert van Houtum 
10 oktober  Dinand van Heeswijk 
    Dylano Koelen 
    Dylan Pennings 
    Roel Schoones 
11 oktober  Johan Schellekens 
    Jody v.d. Burgt 

13 oktober  Henrie van Doornik 
    Leo van Boxel 
    Nico Wagenaars 
14 oktober  Martin Keijzers 
    Mohammed Zerbiche 
    Tim Clerx 
    Leo van Uden 
15 oktober  Maikel v.d. Braak 
    Nicole Markus 
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    Hans Markus 
16 oktober  Melanie Wertenbroek 
    Betsie van Heeswijk 
    Aart v.d. Bogaard 
17 oktober  Sjef Weber 
18 oktober  Milan Lucius 
    Bert van Alebeek 
    Geert van Heeswijk 
19 oktober  Barry Spierings 
    Wim v.d. Boogaard 
20 oktober  Jan Tolk 
    Maik Hellings 
21 oktober  Yara v.d. Braak 
    Raoul v.d. Dungen 
23 oktober  Frank van Kronenburg 
    Ad Mathijsen 
    Jos Smits 
    Natasja v.d. Braak-Schellekens 
    Jan Willem Schellekens 
24 oktober  Marc Gevers 
25 oktober  Pascal v.d. Boogaard 
26 oktober  Bas Ulehake 
    Christian Gevers 
    Tonny Rooyakkers 
27 oktober  Kris v.d. Meijden 
    Rosalie v.d. Oetelaar 
    Nicky Rouvoet 
28 oktober  Pascal van Delft 
    Ron van Heeswijk 
30 oktober  Jeroen van Huizen 
    Nathalie v.d. Oetelaar 
    Ruben van Puyenbroek 
31 oktober  Kevin Voets 
    Cheick Camara Ataoulah 
    Arnold Wagenaars 
    Jan van Weert 

 
 



 

 21 

 



 

 22 

 



 

 23 

     LEDENMUTATIES 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb.datum 

FLVD719 Martin Keijzers Zonnebloemstraat 77 14-10-1969 

QLMD02V Tom vd Sangen Harry Bolsiuslaan 8 3-7-2008 

QLPQ84B Nick Kuijpers Klaprooshof 2 9-1-2002 

QLVN98B 

Django Serradilla 

Gregorio Primulaplein 7 2-6-2007 

BXWB05V Ton van Uden Karel Doormanstraat 5 17-11-1980 

FPQB93G Bas Kok Middelblok 15 3-2-1993 

QLYZ25Y Daan Maurix Marjoleinhof 10 5-8-2007 

BXWG01I Geert vd Sande Baselaarshoef 89 12-7-1989 

LZCY02J Tom vd Sangen Venushoek 32 23-7-1994 

FRCB46U Kevin Voets Rozenstraat 5 31-10-1990 

LYRJ20M Jordi Kuys Bartokstraat 25 20-7-1995 

TV-1081 Jip vd Steen Hoofdstraat 83 a 14-8-2014 

NXHH64V Gino Hosewol Gladiolenhof 13 9-12-2005 

MLJG98A Fons vd Broek Busselsteeg 22 18-4-2001 

QNLT426 Thijs Kastelijn Poolster 33 22-9-2006 

QNLV43H Luuk van Son Oetelaarsestraat 2 10-7-2009 

PVGC757 Djeano Groenendaal Meijgraaf 23 29-6-2008 

PVGC768 Damian Groenendaal Meijgraaf 23 24-1-2007 

BYCP31F Roland Smits Baselaarshoef 20 19-11-1966 

QNLX25N Ayuub nur Ahmed Mandersstraat 15 17-1-2004 

QNLX40Y Ahmed nur Ahmed Mandersstraat 15 1-1-2000 

QBNB11Q Ayanle nur Ahmed Mandersstraat 15 8-8-1998 

QNLW782 Anas nur Ahmed Mandersstraat 15 14-5-2009 

FXNJ47A Kylian Swinkels Gladiolenhof 26 19-7-1995 

QPNL80M Sem Koot Jan van Galenstraat 68 23-4-2004 

BXWD85Z André Tinus Baselaarshoef 16 4-2-1966 

LXFQ42S Jeroen van Huizen Mozartstraat 95 30-10-1995 

BXWD45N Frank van Kronenburg Lambertushof 7 23-10-1986 

QPNX826 Sarah Mathijsen Mgr. Zwijsenstraat 11 6-7-1999 
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oud leden 

knvb nr naam geb.datum 

BXVZ863 Hans Schevers 20-2-1971 

LXWR83T Yannick Koenen 26-5-2000 

PYZT48E Wout van Os 30-7-2006 

FYQZ77T Kenny van Boxel 10-7-1996 

NKQM64A Sophie Schouten 26-6-1998 

FX-1015 Dhr. Langenhuisen 29-1-1939 

BXWD31G Nick Verhagen 4-6-1987 

BXVY82S Bart Schakenraad 18-7-1973 

GLHX26E Brian Nicolaesz 19-4-1979 

BXWB85P Bart van Schaaijk 4-5-1978 

MDKX37T Majid el Hajoui 3-4-2001 

RNPZ769 Cor vd Berg 7-9-1934 overleden 

NMYB55V Ductai Ta 19-10-2000 

MFVZ67B Jeremy Ebbenn 6-5-2002 

GDTN93C Marlon Hemradj 10-2-1997 

GBJC62P Jeffey Hemradj 17-12-1995 

BXWB09Z Ralf van Veghel 21-2-1981 

GNBL81F Nick Vermeer 1-12-1995 

LYRJ20M Jordi Kuys 20-7-1995 

FJHH559 Bjorn Boersma 10-12-1977 



 

 25 
 



 

 26 
 



 

 27 

BILJARTCLUB EN NOG VIJF…… 
 
Dinsdag 2 september 
 
Na een voor iedereen hopelijk geslaagde vakantie zijn we na 
enkele oefenweken op dinsdag 2 september weer begonnen met 
de competitie. 
    
De eerste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld door Leo v. 

Boxel en Bert v Alebeek. Ondanks dat het voor beide spelers weer 
even wennen was, werd er zeker niet slecht gespeeld. Het was 
Bert die de partij in 19 beurten wist uit te maken en hij verdiende 
hiermee als eerste de 2 bonuspunten. Leo kwam uit op 30 
caramboles en behaalde toch een gemiddelde van 1.57.  
 
Ook de partij tussen Mari Pennings en Cor Mooy werd binnen de 
20 beurten afgewerkt. Hier was het Cor die als grote overwinnaar 
uit de strijd kwam. In slechts 18 beurten bezegelde Cor het lot 
van Mari, die zelf niet verder kwam dan een schamele 17 

caramboles.  
 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts en  
Adrie v. Liempd. Net als de vorige twee partijen werd ook deze 
partij binnen de 20 beurten gewonnen. In slechts 16 beurten wist 
Cor Geerts zijn tegenstander te verslaan. Wat Adrie deze avond 
ook probeerde, het wilde maar niet lukken. Met 25 caramboles 
behaalde hij echter nog een alleszins redelijk gemiddelde van 
1.56. 

 
De laatste wedstrijd van de avond werd gespeeld door Bert v. 
Uden en Mari Verhagen. Het werd niet alleen de laatste partij, 
maar ook de minste van de avond. Ondanks een mooie serie van 
13 wist Bert deze partij niet in winst om te zetten. Het was Mari 
die na 22 beurten verdiend de winst binnen haalde.  
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Met drie winnaars binnen de 20 beurten kunnen we van een 
goede start spreken. Benieuwd of dit goede spel voortgezet kan 
worden in de komende weken. 
 
 
Dinsdag 9 september 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden en 
Leo v. Boxel. Beide spelers hadden veel moeite om tot een 
aanvaardbaar niveau te komen. Enigste lichtpuntje was de serie 
van 10 die Leo in het begin van de partij wist te produceren.  
Het was uiteindelijk toch Bert die in de 26e beurt zijn laatste 
carambole wist te maken. Helaas wist Leo in de nastoot zijn 
laatste carambole niet te maken, want een remise was zeker 
verdiend geweest.  
 
Ook de tweede partij vergde liefst 26 beurten. Het waren Henk 
Kanters en Mari Pennings die ook veel moeite hadden om hun 
caramboles te maken. Henk begon nog wel goed aan de partij, 
maar wist aan het einde van de wedstrijd ook zijn caramboles  
maar moeilijk te maken. Met 26 caramboles in 26 beurten 
behaalde Henk een gemiddelde van precies 1. Mari kwam met 34 
caramboles net 2 caramboles te kort. 
 
Ook de partij tussen Adrie v. Liempd en Mari Verhagen werd een 
niet al te beste partij. Zonder echt hoge series sleepten beide 
spelers zich door de wedstrijd. Met 28 caramboles in 23 beurten 
deed Mari het net wat beter dan de vorige spelers. Adrie kon op 
deze avond helemaal geen potten breken en kwam niet verder 
dan 29 caramboles.  
 
In de partij tussen Bert v. Alebeek en Cor Mooy was het verschil 
zelfs nog groter. Zonder zelf echt goed te spelen wist Bert de 
vloer aan te vegen met Cor, die deze avond geen bal wist te 
raken. Ook wist Bert met een serie van 12 de hoogste serie van 
de dag te maken. Maar ook Bert wist de bonuspunten niet te 
bemachtigen. Hij gebruikte nl. 21 beurten om zijn 50 caramboles 
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te maken. Cor kwam slechts tot 11 caramboles en scoorde 
hiermee het minst van de avond.  
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk 
en Cor Geerts. Jos, die als uittredend kampioen natuurlijk 
gebrand was om zijn titel te prolongeren, wist deze avond echter 
geen bal goed te raken. Waarschijnlijk zijn de vele kruiwagens 
zand die hij heeft moeten versjouwen hier debet aan. Feit is wel 
dat Cor geen kind had aan Jos. Met 40 caramboles in 20 beurten 
behaalde Cor een gemiddelde van precies 2. Jos die niet verder 
kwam dan 26 caramboles moest genoegen nemen met 1.30. 
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 30 

  



 

 31 

 



 

 32 

 


