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VAN DE VOORZITTER 

 
Namens het bestuur wil ik graag iedereen een gelukkig, sportief en vooral een gezond 2012 
toewensen. 
Het nieuwe jaar begint voor velen met goede voornemens en in de loop van het jaar moet blijken 
of men zich ook aan al deze voornemens kan houden. 
Tijdens onze laatst gehouden Nieuwjaarsreceptie die goed door onze leden bezocht werd, werd 
niemand minder dan JO TOELEN benoemd tot “Vrijwilliger van het jaar”. 
Dit is een nieuw initiatief van het bestuur van Avanti, om jaarlijks tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
de Vrijwilliger van het Jaar te benoemen, omdat wij van mening zijn dat alle vrijwilligers de 
ruggengraat van onze vereniging zijn en dat wij niet zonder deze mensen kunnen. 
Jo ontving een oorkonde en een attentie en voor zijn echtgenote waren er bloemen. Dit 
gebeurde in een sfeervolle kantine, dat mede kwam doordat we vanaf heden de kantine kunnen 
verkleinen met een afscheidingsgordijn. 
Ook werd de contractverlenging van onze hoofdtrainer Hans van Es officieel met het 
ondertekenen van het contract bekrachtigd tijdens die middag. 
Het jeugdkader was in het eerste weekend van 2012 samen een weekend lang weg geweest en 
gezien alle reacties was dit een zeer geslaagd weekend. Zo leren alle jeugdleiders en trainers 
van de A t/m de F elkaar goed kennen en dit is alleen maar goed voor de onderlinge verstand-
houdingen. Een compliment naar de organisatie is hiervoor zeker op zijn plaats. 
 
2012 wordt een jaar voor Avanti, waarin de 25e jubileumeditie van onze Dorpszeskamp zal gaan 
plaatsvinden op 1e pinksterdag 27 mei. De zeskampcommissie heeft op dit moment al vele 
vergaderingen achter de rug om dit evenement wederom te laten slagen. 
Ook zal er op zaterdag 26 mei voorafgaande aan dit evenement een heuse Jeugdzeskamp 
plaatsvinden voor de jeugd van de gehele Schijndelse gemeenschap. 
 
Misschien is het velen al opgevallen. Onze tribune ondergaat op dit moment een grondige 
opknapbeurt. 
Met dank aan de Supportersvereniging, Gijs Russens en Mark der Kinderen kunnen we dadelijk 
weer genieten van een tribune die de sfeer van het Avanti Blauw Wit uitstraalt. 
 
De winterstop duurt nog enkele weken voor onze lagere elftallen. Mogelijk kunnen deze elftallen 
deze tijd overbruggen met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. 
Ons eerste elftal moet op zondag 22 januari alweer aan de bak tegen Erp. Een mooie 
gelegenheid om de nederlaag in het begin van het seizoen om te zetten in een klinkende 
overwinning. 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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NIEUWJAARSTOESPRAAK  
 

 
Beste Avanti-vrienden, 

Namens het bestuur van Avanti heet ik iedereen van hartelijk welkom op onze nieuwjaars-
receptie. We stellen het zeer op prijs dat zoveel mensen vandaag de weg naar onze club 
gevonden hebben. Voor jullie allemaal en mede namens de andere bestuursleden van Avanti, 
een gelukkig, sportief en vooral een gezond 2012!! 

Het jaar 2012 is inmiddels alweer ruim een week oud, en het lijkt dat we 2011 inmiddels alweer 
ver achter ons hebben gelaten, maar ik wil toch graag samen met jullie in het kort terugblikken 
op het afgelopen jaar. 
 
Het jaar 2011 was een turbulent jaar voor velen van ons. Sommigen onder ons kregen te maken 
met tegenslagen en voor sommigen was het daarentegen een geweldig jaar. 
Bij Avanti waren er gedurende het jaar vele activiteiten tijdens het 80-jarig jubileum van onze 
club. Een commissie, bestaande uit Jan Hellings, Hennie de Jong en Gerard van Houtum, had 
er een leuk programma van gemaakt. Onze damesafdeling bestond in 2011 40 jaar en dit is op 
gepaste wijze gevierd samen met de oud leden. Wrang was natuurlijk wel dat we enkele 
maanden later afscheid moesten nemen van ons 2e dameselftal, omdat er wekelijks problemen 
waren een elftal op de been te krijgen. 
Ons 1e elftal kon zich helaas niet handhaven in de tweede klasse. Na een veel te laat ingezette 
eindspurt in de competitie, viel het doek in de nacompetitiewedstrijd tegen Marvilde. 
We namen na vier seizoenen als hoofdtrainer afscheid van John van Nielen. 
 
Het seizoen 2011–2012 is inmiddels in volle gang en we mogen concluderen dat we met een 
nieuwe hoofdtrainer, Hans van Es, en een bijna compleet nieuwe begeleiding van onze selectie 
een nieuwe verfrissende weg zijn ingeslagen. 
Inmiddels is bekend dat Hans van Es ook het volgend seizoen voor onze selectiegroep als 
hoofdtrainer zal staan. 
Ook is er een nieuwe weg ingeslagen m.b.t. het gele en rode kaarten beleid binnen onze 
vereniging. De onnodige kaarten komen voor rekening van de speler zelf. Hopelijk kunnen we 
d.m.v. dit beleid het aantal kaarten verminderen en zo de kosten voor onze club in ieder geval 
ook danig verminderen. Aan het einde van het seizoen zal het bestuur deze nieuwe regeling 
evalueren. 
Het bestuur van Avanti heeft inmiddels in de personen van Fons Heestermans en Willy 
Welvaarts welkome versterkingen gekregen, zodat op het bestuurlijke vlak alle functies weer 
goed zijn bezet. John Kools is teruggetreden als penningmeester, na deze functie ruim 10 jaar te 
hebben vervuld. Dank aan John die bereid is gevonden onze nieuwe penningmeester nog een 
jaar bij te staan.  
Alle leiders en trainers van zowel de seniorenafdeling en de jeugdafdeling zijn onlangs verblijd 
met een coachjas, geschonken door de hoofdsponsor van de jeugdafdeling “Bas Trucks”. 
Wederom is de totale begeleiding van onze vereniging representatief en duidelijk herkenbaar. 
 
Dan 2012: 
Het jaar 2012, waarin Avanti nog verder de broekriem moet aanhalen om de zaken financieel 
goed op de rit te krijgen en dan ook zeker op de rit te houden. Tijdens de laatst gehouden 
Algemene Ledenvergadering werd het bestuur er door de aanwezige leden op geattendeerd dat 
Avanti de vrijwilligersvergoedingen moet gaan verminderen. Dit signaal is door het bestuur 
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duidelijk opgevangen en we zijn op dit moment dan ook al voorstellen aan het uitwerken om tot 
een daadwerkelijke verlaging van deze kosten te komen. 
 
Graag wil ik jullie aandacht vragen voor onze tribune die op dit moment opgeknapt wordt, met 
dank aan de Supportersvereniging en natuurlijk Gijs Russens die al het schilderwerk voor zijn 
rekening heeft genomen. Gijs en Supportersvereniging, Bedankt, maar we komen hier in de 
komende periode nog op terug. 
 
Wat gaat 2012 ons nog geven? 
Wisten we dat maar, of misschien is het juist goed dat we dat niet weten. 
Wat kunnen we zelf ervan maken en wat kunnen we er zelf aan doen? 
Mijn voorstel zou zijn: 
Blijven inzetten voor : 

 De club. 
 Voor de prestaties en het behalen van sportieve doelstellingen. 
 Elkaar respecteren. 
 Met elkaar praten. 
 Kritisch zijn mag, maar op een constructieve manier. 
 Niet alleen maar wijzen, maar zelf ook meedoen. 
 Schouder aan schouder staan om Avanti een toekomst te blijven geven. 
 Al onze vrijwilligers koesteren, want zij zijn de ruggengraat van onze vereniging. 

 
Omdat we deze vrijwilligers zeer dankbaar zijn, heeft Avanti besloten om jaarlijks de 
“Vrijwilliger van het Jaar” te benoemen. 
 
Dus ik maak nu van de gelegenheid gebruik om de “Vrijwilliger van het Jaar 2011” aan jullie voor 
te stellen: 
 
Hij is inmiddels 71 jaar. 
Lid van Avanti sinds 1956. 
Lid van de OPA ploeg. 
Hij heeft inmiddels een eigen winkeltje op het sportcomplex. 
Als hij het over zijn “mannen” heeft dan heeft hij het over de allerkleinste spelertjes bij Avanti. 
De Vrijwilliger van het Jaar 2011: 
 
    Jo Toelen 
 
Jo begon bij Avanti toen hij 13 jaren oud was. Als veldspeler maar ook als doelman. 
Hij bleef dit doen tot zijn 37e en toen vond hij dat het mooi genoeg was geweest. 
Als afscheid kreeg hij toen van zijn teamgenoten de sportiviteitsprijs uitgereikt. 
Jo is altijd een recreatievoetballer geweest omdat hij weinig of nooit kon trainen i.v.m. zijn werk. 
Jo, gevraagd door toenmalig jeugdcommissielid Jan van Schijndel, is begonnen als leider van 
de B- en C-junioren, maar al snel bleek dat zijn hart lag bij de allerkleinsten, de F-pupillen van 
onze vereniging. 
Op 29 januari 1999 werd Jo gehuldigd voor het feit dat hij ruim 30 jaar, om precies te zijn waren 
dat er 33, leider / trainer was bij Avanti. 
Mooie anekdote: als Jo iemand vroeg om op zaterdag een wedstrijdje te fluiten van zijn  
F-pupillen, dan zei hij; Jongen het is niet moeilijk, je hoeft maar 4 keer te fluiten, dat is bij het 
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begin van de wedstrijd, als het rust is, het begin van de tweede helft en aan het einde van de 
wedstrijd. 
Of het moment dat Jo playbackte als Vader Abraham bij Avanti met de F-pupillen als zijn 
Smurfjes. 
Ook vindt Jo het grootste voordeel om altijd leider te zijn bij de F-jes, dat de moeders  van de 
jongens zo lekker jong blijven. 
Ook is Jo iemand die graag een stukje aanlevert voor de Avantikrant. 
Buiten het voetbal heeft Jo al die jaren nog een grote passie gehad en dat was de duivensport, 
waarin hij diverse functies heeft vervuld. 
Als het rekenen mij dan niet in de steek laat betekent dat Jo, dat jij nu in 2012 je 46e jaar ingaat 
als vrijwilliger binnen onze vereniging. 
Trainer / leider, coördinator F-pupillen, lid van de OPA ploeg, terreinmeester op vrijdagavond, 
teveel om op te noemen. Staat voor iedereen klaar en altijd samen met broer Henk leuk in 
discussie maar altijd eensgezind. 
Vorig jaar een moeilijke periode bij het overlijden van je broer Peter, waar je een hele goede 
band mee had. 
Jo, we hopen nog heel veel van jouw diensten gebruik te mogen maken.  
Namens Avanti wil ik jou bedanken voor al deze mooie jaren en benoemen we jou als de eerste  
“vrijwilliger van het Jaar 2011”.  
 
 
 
 
Jack Brus 
voorzitter 
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 VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Thema maand januari 2012 
 
Een kopgoal telt ook mee in de uitslag!! 
(p.s. bij Avanti hebben we een kopgalg) 
 
 
Start voorjaarsreeks/2e seizoenshelft  
 
In januari/februari starten alle teams weer met de voorjaarsreeks of 2e seizoenshelft. 
Allemaal veel voetbalplezier en succes!!  
 
 
Jeugkaderweekend  
 
Voor de 5e keer hebben we ook dit jaar een jeugdkaderweekend georganiseerd, het 
was wederom een groot succes!! Wij bedanken hierbij dan ook alle deelnemers voor de 
gezelligheid en inzet! Elders in deze krant kunt u lezen hoe het weekend is verlopen… 
Tevens dank aan het hoofdbestuur, supportersvereniging en Club van 100 voor 
hun gulle bijdrage!!  
 
 
Carnaval  
 
Op zaterdag 18 februari zal een carnavalsactiviteit worden georganiseerd. Meer info 
elders in de Avantikrant… 
 
 
Toernooien  
 
Alvast een overzicht van de data van onze thuistoernooien:  

 F- pupillen zaterdag 19 mei 2012 (ochtend)  
 E-pupillen op zaterdag 19 mei 2012 (middag)  
 A-/B-junioren vrijdag 18 mei 2012 (avond)  
 D-pupillen zaterdag 12 mei 2012  
 C-junioren zaterdag 12 mei 2012  

 
 
Dukes Trophy  
 
Ook dit jaar organiseert s.v. Avanti’31 in samenwerking met Eurosportring weer een 
groot internationaal toernooi op de velden van s.v. Avanti’31.  
In het weekend van 2 en 3 juni 2012 zullen weer een groot aantal teams uit o.a. 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland deelnemen aan dit toernooi.  
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Spooktocht 
 
Op vrijdag 3 februari 2012 zal het AJAC een spooktocht organiseren voor alle         
C-junioren. Zie voor meer info hieronder. 
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EXCLUSIEF VOOR ALLE 
AVANTI LEDEN !!! 

 
Nu voor maar  € 10,00  naar  
 

PSV –  NEC 
 

op donderdag 2 februari a.s. 
 
Aanvang wedstrijd  20.45 uur 
 
Opgeven vóór woensdag 25  januari 
bij Jan Hellings Borne 42 of via 06-13258514. 

 
Kaartjes alleen tegen contante 
betaling  
 
OOK VOOR FAMILIE EN VRIENDEN 
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!! 
 
 
Vandaag hebben wij voor U iemand die  ALTIJD   tevreden is, als hij maar kan voetballen, en 
dan doet de uitslag er niet zo veel toe.  Altijd een lachend gezicht en als je hem dan op de 
wedstrijddag wil vragen hoe de uitslag vandaag was, dan kom je al te laat, want als hij je ziet is 
het meteen van, hee Jo, we hebben vandaag !!! en dan komt de uitslag.   
 
 
                                             Wij stellen aan U voor : 
  
                                                                                                                 

                               Yannick  en ik ben 11 jaar   
                     School   :  Kwekkeveld 
                     Ik voetbal in:  onze   D - 3 
 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen: ik ben begonnen toen ik 4 jaar was 
 
3. In welk team kwam je toen    ik kwam toen bij de mini’s  
       
4. Wie was toen jouw trainer/leider:  opa Toon (daar hebben ze een liedje van  
       gemaakt  “ Wie Kent Hem Niet)  
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:   dat ik flink moet rennen en achter de bal 
       aan moet                                                                                 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:       ik ben laatste man 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:    Barcelona                                            
     van welke voetballer ben jij een grote fan:   ik ben een grote fan van  Messi 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:            ja, van gerspardoel              
 
8. Kijk  je wel eens t.v.                                                          
    naar welke programma’s :            ja,  naar  Nickelodeon 
 
9. Mag je van papa en mama  
   ‘s avonds op TV wel eens voetbal kijken: ja, meestal de eerste helft 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:  zonder aarzelen: het kampioenschap van 
       F – 5 
       Dat moet jij toch weten, want toen was jij 
       samen met Gideon mijn leider                        
 
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti :                           ja,  Ruan, Stan, Luc en Sjors 
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12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:   het  E – kamp op het eind van het seizoen                        
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:  ik vind alles goed  (ik had niet anders 
        verwacht )                       
 
14. Waar heb je tijdens een  

wedstrijd een hekel aan:   ik heb nergens een hekel aan dus  !!! 
                 

15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
       wel eens heel boos maken:   nee, want ik word nooit boos 
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
       op gewoon gras of  kunstgras:   op kunstgras                                  
                                                                                                  
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                        ooit wel eens een beetje boos maar niet 
       echt 
       en wanneer/waarom:                                    dat weet ik eigenlijk niet 
 
18.  Wat doe je het liefste  op de computer: Hyves                     
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou:       als het kan niet zo veel spelers in 1 team  

20. Wordt  Avanti 1 dit seizoen kampioen:     nee,  maar wel volgend jaar als mijn broer 
       Fabian meedoet 
       Dus Fabian, je weet wat Yannick van jou 
                                                                                 verwacht   
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
       van Nederland :                                                AZ 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen:  nee,  ik denk het niet 
 
23. Heb je nog meer familieleden  
      die aan voetbal doen:                                      mijn broer  Fabian, en mijn broer Gideon 
       en mijn vader die allebei leider zijn. 
                                                                                             
24. Wat wil je later worden:    nog geen idee                              
 
25. Ken jij, bij Avanti 5 mensen  
       die zich inzetten voor de jeugd  
       (buiten mij om):                            Mark v/d  Meerendonk,  Gideon Koenen,  
       Geert v. Heeswijk,  Aron v. Balveren en 
       Rens v/d Pol 
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
      vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:   dat ze allemaal heel goed hun best 
       moeten doen                                          
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27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking: nee, ik zou het zo vlug niet weten 
 
 
Yannick  bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en voor wat je team 
betreft hoop ik toch dat er misschien nog een goed resultaat in zit, maar het voornaamste is dat 
je het voetbal spelletje leuk blijft vinden. Winnen moet niet, maar winnen mag.  
Yannick legt overigens wel een heel grote druk neer bij broertje Fabian. 
 
 Jo Toelen 
 
                                                      
                                                                                         Fabian, 
 
                                    Volgens  Yannick moet hij dit worden 
 
 
 
 
 
 
 
Avanti  bedankt !!!! 
Vrijwilliger van het jaar 2011. 
Ja, wat moet ik hierop zeggen. 
Avanti kent gelukkig nog heel veel vrijwilligers. 
Natuurlijk heel leuk dat een verenging hierbij toch wel even de aandacht op wil vestigen. 
Zonder vrijwilligers geen vereniging, of een veel te dure vereniging. 
Pas nog meegemaakt bij een van onze postduivenverenigingen in de buurt. 
Er waren niet genoeg leden die de werkzaamheden mee wilden vervullen, waardoor er niets 
anders overbleef dan de vereniging op te heffen. 
Ik kan mij niet voorstellen dat het bij ons aller Avanti ooit zo ver zal komen. 
Ik wil, mede namens mijn echtgenote, iedereen heel hartelijk dank zeggen voor deze 
onvergetelijke middag en de lovende woorden van onze voorzitter Jack. 
Ik zag zelfs enkele leden van de  OPA 
ploeg een traantje laten tijdens de 
toespraak. 
Nogmaals heel hartelijk dank. 
 
Jo en Mien Toelen  
 
 
 Hiernaast nog een heel oude 
foto samen met Jan v. Schijndel 
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Hoi ik ben Lucas van Geffen en ik was 11 december pupil van de week. Ik moest me om half 
twee melden bij de bestuurskamer. Avanti moest tegen Volkel spelen.  
 
Toen ik in de bestuurskamer was kreeg ik een super mooi shirt, met achter op:  
PUPIL VAN DE WEEK. Dat shirt deed ik meteen aan! Ik kreeg ook nog een bal en een jas, want 
het was best koud, maar die jas mocht ik niet houden. Toen mocht ik mee naar de kleedkamer 
en kreeg daar een trainingspak aan. Daarna mocht ik mee gaan warmlopen. Dat was best leuk 
want ik ging overpassen met Sjef en de reservespeler. Ik was van te voren best een beetje 
zenuwachtig, maar toen ik op het veld was, ging dat wel snel over.  
 
Vlak voordat de wedstrijd begon moest ik mee met de lijnrechters van Avanti en Volkel. Daar 
namen ze de regels door met de scheidsrechter. Toen de wedstrijd begon mocht ik mee 
aftrappen. Ik ging iedereen voorbij en scoorde. De 1e helft was begonnen. Ik ging in de dug-out 
zitten. En toen kwam er een goal voor Avanti. Een tijdje later was het rust. Toen ging ik nog 
even overpassen met de reservespelers. Even later begon de 2e helft. Er vielen geen goals 
meer en Avanti had dus gewonnen met 1-0. Ron van Heeswijk was “man of the match” en ik 
mocht hem nog zijn prijs overhandigen.  
Na de wedstrijd ging ik naar de kleedkamer om mijn eigen kleren aan te doen. Het shirt van 
PUPIL VAN DE WEEK deed ik natuurlijk meteen weer aan.  
 
Hierna gingen we naar de kantine. Daar zette iedereen zijn naam op de bal. Ik kreeg een grote 
snoepzak, friet en drinken. Het was erg druk in de kantine want het was après ski party. Ik heb 
daardoor niet over de tafels gelopen, maar ben wel boven op het biljart gezet! Ik heb dus erg 
veel gekregen en gedaan deze middag.  
 
Heel erg bedankt dat ik pupil van de week  
mocht zijn want het was superleuk! 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes  
Lucas van Geffen 
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              Supportersvereniging  

 

Dropping / Speurtocht 2011 
 
De traditionele Dropping / Speurtocht, georganiseerd door de supportersvereniging van 
sv Avanti’31 in samenwerking met Bert van Uden, ging op donderdag 29 december in de vroege 
avond weer van start. 
Maar liefst 80 deelnemers verdeeld over 13 groepen vertrokken vanaf Sportpark "De 
Molenheide" met hun route. 
 
Het onderwerp deze editie was: Avanti Toen & Nu. 
 
Met een routekaart en diversen opdrachten, zoals fotolijst en cryptogrammen vervolgden de 
deelnemers hun route, gepaard met soms hevige regen en wind. 
Onderweg waren er tussenstops bij de beugelbaan de Weidonk, waar als opdracht de kegels 
omgetold moesten worden en op de beugelbaan een soort barak gespeeld moest worden. De 
andere tussenstop was bij bierbrouwerij Sint Servattumus, waar men moest sjoelen met 
bierdopjes en ballen in een klomp moest werpen. 
Bij terugkomst op het Avanti complex wachtte de heerlijke kop soep, om daarna allemaal in 
spanning af te wachten waar dit jaar de prijzen naar toe zouden gaan. 
 
De Einduitslag Dropping / Speurtocht 2011: 
 

  Naam Groep Route 1 Route 2 Route 3 Subtot. Barak Kegels Klompen Sjoelen Spelerslijst Foto's Subtot. TOT. SCORE

1 Jeugdcom. en Co 12 14 14 40 10 12 8 10 10 22 72 112

2 Regelen Ho Maar 13 16 14 43 3 8 5 8 13 22 59 102

3 Six pack 11 15 10 36 4 13 11 12 5 20 65 101

4 De Diezels 12 15 13 40 12 10 4 13 4 14 57 97

5 Pinte Joagers 13 16 13 42 2 8 11 2 13 18 54 96

6 Niet te Hauwe 10 15 10 35 9 3 8 7 10 24 61 96

7 t Bierkransje 10 13 7 30 13 8 12 6 11 14 64 94

8 Flash Mix Team 10 16 11 37 11 5 1 11 6 22 56 93

9 De Lamploeg 11 16 10 37 7 1 11 1 10 16 46 83

10 Kweetnie 8 15 9 32 6 5 8 4 3 24 50 82

11 We komen niet terug 12 15 12 39 1 3 13 4 10 6 37 76

12 De Overkant 3 11 8 22 5 11 3 9 2 18 48 70

13 De Schoutjes 2 6 2 10 8 10 3 5 1 14 41 51  
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Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig nagepraat en werden de nodige consumpties 
genuttigd. 
 
De supportersvereniging wil Bert van Uden, Frans Schuurbiers, Henny de Jong, Tiny de Laat, 
Wil Hoogaars en het kantinepersoneel bedanken voor de medewerking deze avond. 
Ook de post locaties van beugelbaan de Weidonk en bierbrouwerij Sint Servattumus bedankt 
voor de gastvrijheid van deze avond. 
 
 
 
 
Supportersvereniging SV Avanti ‘31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging      
 

 
 

 

J a a r v e r s l a g   2011 
 
 
Het bestuur zag er in 2011 als volgt uit: 
 
 Gerard van Houtum                       Voorzitter 
 Theo Schuurmans                Penningmeester 
 Fons Heestermans                          Secretaris 
 Rien van den Broek                         Vice-voorzitter / onderhoud reclameborden    
 Jan Tolk                                             Activiteiten 
 Paul van der Bruggen                      Activiteiten 
 Adrie van Houtum   PR  
 Luciën van Lieshout   2e secretaris / Activiteiten 
 Hans van Roy                                      Contactpersoon jeugdafdeling / activiteiten 
 
Tot de jaarvergadering was Jack Brus de voorzitter. Jack is afgetreden omdat hij voorzitter van 
sv Avanti’31 is geworden. In de jaarvergadering werd Gerard van Houtum met luid applaus 
gekozen tot nieuwe voorzitter. Tot het moment van het kiezen van de nieuwe voorzitter heeft 
Jack de vergadering voorgezeten. Daarna heeft Gerard het stokje overgenomen. Ook in de 
jaarvergadering werd Hans van Roy gekozen tot nieuw bestuurslid. 
 
Op vrijdag 21 januari 2011 werd de 46e Algemene Ledenvergadering van de 
Supportersvereniging s.v. Avanti ´31 gehouden.  
Deze ledenvergadering werd bezocht door 8 bestuursleden (Paul van der Bruggen was 
verhinderd) en nog 36 leden van de supportersvereniging.  
Tijdens deze jaarvergadering werden diverse leden gehuldigd vanwege hun 25-jarig en 40-jarig 
lidmaatschap van de supportersvereniging. 
 
Na afloop van de jaarvergadering werd Henk Toelen verkozen tot “Supporter van het jaar 2010”.  
Henk kreeg als aandenken de pen met inscriptie, een shawl en een paraplu. 
 
In Memoriam: 
In 2011 hebben we afscheid moeten nemen van de volgende leden  van onze supporters-
vereniging. Op 3 januari 2011 is Jo Merks overleden. Op 8 januari 2011 overleed Francien Brus- 
Verhagen, op 21 maart 2011 overleed Sjef van Uden en op 15 september 2011 overleed Rob 
van Iperen. Mogen zij rusten in vrede.         
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In 2011 organiseerde de supportersvereniging als vanouds weer diverse activiteiten. 
 
Op vrijdag 13 mei 2011 werd wederom de uitreiking van de Tiny van den Broek 
Sportiviteitprijs georganiseerd. 
Voorafgaande aan de uitreiking was er een training voor de E- en F-pupillen met  medewerking 
van Derk Boerrigter en Frank van Mosselveld  van RKC Waalwijk en van enkele selectiespelers 
van Avanti. Hierna volgde de prijsuitreiking in een overvolle kantine waarbij alle F-pupillen een 
medaille ontvingen uit handen van onze gasten. 
Voor de winnaars bij de D- en E-pupillen en B- en C-junioren waren er trofeeën en voor de 
winnaars bij de A-junioren, senioren en dames waren er waardebonnen. 
 
De supportersvereniging bedankt alle die avond aanwezige trainers, leiders, selectiespelers en 
natuurlijk ook Derk Boerrigter en Frank van Mosselveld voor het slagen van dit evenement. 
 
Ook in 2011 werd samen met de verenigingen WEC en Schijndel en de Lokale Omroep 
Schijndel Voetbal TV Bingo georganiseerd. Het resultaat van deze wekelijkse activiteit is 
zonder meer goed te noemen. Door deze extra inkomsten is het mogelijk om diverse activiteiten 
binnen Avanti financieel te ondersteunen.  
Meer hierover in het jaarverslag van onze penningmeester.  
 
In 2011 werd wederom na iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal “De Man van de 
Wedstrijd” gekozen door een deskundig panel van 3 personen. 
De attentie die hierbij word aangeboden wordt geschonken door bierbrouwerij St. Servattumus. 
 
Kampioenschappen: 
Avanti mocht in 2011 diverse kampioenen begroeten. Bij de jeugd wisten  C2  en de mini’s  het 
kampioenschap te behalen.   
Bij de senioren was er de titel voor Avanti 3 en Avanti 5. 
De kampioenen zijn als vanouds in het zonnetje gezet door het Bestuur van Avanti, 
Jeugdcommissie, Club van 100 en natuurlijk de Supportersvereniging. 
Spelers, trainers en leiders, nogmaals proficiat met de behaalde kampioenschappen. 
 
In 2011 waren er ook de bekende activiteiten die jaarlijks terugkeren, zoals de Loterij van de 
Wedstrijdbal, wat nog steeds een succes is door onze verkopers, Stan van de Broek en Tim 
Kastelijn.  
 
Ook is er nog steeds de Pupil van de Week  in het persoontje van een E- of F-pupil,  bij iedere 
thuiswedstrijd van Avanti 1. 
Henk en Jo Toelen en leden van het bestuur van de supportersvereniging zorgen voor de prima 
ontvangst en begeleiding van deze pupil. Zij zorgen er mede voor dat deze pupil de middag van 
zijn of haar leven krijgt.    
 
Tijdens de thuiswedstrijden van Avanti 1 geeft de supportersvereniging het Programmaboekje 
Avanti 1 uit. Ad van Duijnhoven en Mari van Dinther zorgden er iedere thuiswedstrijd weer voor 
dat de boekjes gedrukt waren.  
De boekjes worden iedere zondag uitgedeeld door Anita van de Oetelaar en Pierre Boogaard. 
 
De Dropping / Speurtocht vond plaats op 29 december 2011.  
Dit zeer populaire evenement bij  Avantileden en aanhang is inmiddels een vaste activiteit 
geworden van de Supportersvereniging in samenwerking met Bert van Uden. Dit jaar waren er 
ruim 80 deelnemers. 
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Het onderwerp van deze dropping was : ”Avanti toen en nu”. 
De winnaar van 2011  werd het team van de Jeugdcommissie en Co. 
De supportersvereniging dankt alle vrijwilligers van die avond voor hun medewerking. 
  
Net als in voorgaande jaren werden er ook in 2011 diverse attenties in de vorm van  
een bloemetje of envelop bezorgd bij geboortes, huwelijken, bij ziekte of bij een jubileum, en 
werd er samen met de club van 100 bij het 80-jarig bestaan van sv Avanti’31 een TV 
aangeboden. 
 
Tot slot wil het bestuur van de supportersvereniging iedereen hartelijk bedanken die op de een 
of andere manier iets voor onze vereniging heeft betekend het afgelopen jaar. 
Op de eerste plaats het bestuur van Avanti, de Jeugdcommissie, de damesafdeling, het AJAC, 
het LERC, Jan van Kasteren en zijn kantinepersoneel, de terreinmeesters Guus van der Schuyt 
en Dirk van der Sangen en Ad van Duijnhoven en Mari van Dinther voor het vele stencilwerk. 
Ook bedanken wij onze hoofdsponsor BMS Schijndel en de overige sponsors voor hun aandeel 
in de activiteiten van de supportersvereniging. 
 
Namens de supportersvereniging iedereen bedankt, ook zij die we mogelijk vergeten zijn.  
We hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie allen mogen doen. 
 
Dit was een jaaroverzicht van de supportersvereniging over het jaar 2011. 
De supportersvereniging wenst alle seniorenteams en jeugdelftallen veel succes toe in hun 
wedstrijden na de winterstop. 
Natuurlijk zullen wij, waar mogelijk, op alle mogelijke manieren Avanti blijven ondersteunen. 
 
Namens de Supportersvereniging sv Avanti’31 
 
Fons Heestermans 
Secretaris 
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Carnaval in de kantine 
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Carnaval zaterdag v.a. 14.00 uur disco
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Voor dit Sportret hadden we een afspraak gemaakt met een (jonge) man die door het leven gaat 
als een levensgenieter. De reporters kunnen het weten, omdat ze hem persoonlijk goed kennen. 
Hij had gezorgd dat we niets te kort kwamen en hij had zelfs zijn moeder ingeschakeld om 
hapjes te bakken.  
U kunt  zich voorstellen dat we een gezellig onderhoud hebben gehad met: 
 
 
 

    PETER VERHOEVEN 
 
 
  
Peter is 27 jaar en vrijgezel(lig). Hij heeft een broer genaamd Rob, die 29 jaar is en in het 
verleden bij Avanti heeft gevoetbald. Rob is nu leider van WEC 2.  De vader van Peter heeft 
vroeger jarenlang het doel van WEC verdedigd en is later nog trainer geweest van SCMH; 
momenteel is hij assistent trainer van WEC. Christa, de moeder van Peter, werkt tijdens de 
zeskamp bij Avanti  achter de bar in de feesttent. 
 
Peter heeft na de lagere school de LTS gevolgd, richting bouw. Dat bleek niet de juiste richting 
voor hem te zijn. 
“Ik ben hierna de hotelschool gaan volgen bij het Willem I college. Al snel kwam ik erachter dat 
dit ook niet het juiste vak voor mij was. Ik vond het wel leuk werk. Nadeel was dat je elk 
weekend moest werken. Na de wedstrijd op zondag wilde ik graag nog gezellig even naar de 
kantine en dat zat er dan vaak niet in. Ik ben uiteindelijk even bij Heijmans gaan werken op de 
bouw als timmerman. Toen daar geen werk meer was, ben ik bij Karwei begonnen en daar werk 
ik inmiddels al 9 jaar als hoofd logistiek medewerker. Ik regel daar de in- en uitgaande goederen 
en zorg dat de reparaties worden uitgevoerd.” 
 
Wij wisten dat de vader van Peter een echte “Wijbosschenaar” is. Toch is Peter ergens anders 
geboren. 
“Dat klopt. Ik ben in de Wijsstraat te Schijndel geboren en kort daarna zijn we verhuisd naar de 
Lidwinastraat. Omdat mijn vader heimwee had naar zijn roots (Wijbosch), zijn we daar naartoe 
verhuisd toen ik ongeveer 7 jaar was.” 
 
Omdat het thuis alles voetbal was wat de klok sloeg, is Peter gaan voetballen bij WEC. 
“Inderdaad. Ik ben begonnen bij de F-jes en toen ik voor het 2e jaar C was, ben ik al naar de A1 
gegaan, waar ik 4½ jaar in heb gevoetbald. Ik heb op het middenveld, in de spits en rechtsbuiten 
gevoetbald.  
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Ik was tot mijn 10e behoorlijk snel en daarna moest ik het wel hebben van mijn inzicht en 
traptechniek. Ik ben nog met de E1 en A1 kampioen geworden. Ik kan me het kampioenschap 
met de A1 nog herinneren. Ik was 15 en ik heb daar mijn eerste biertjes gedronken, en dat heb 
ik geweten. ” 
 
Gezien het feit dat Peter op zijn 15e al in A1 stond, waren we wel benieuwd naar zijn verdere 
carrière. 
“Nou, daar is niet uitgekomen wat er eigenlijk wel in zat. Ik kwam in de selectie en heb ook een 
paar wedstrijden met het eerste mee mogen spelen. In die tijd had ik het uitgaansleven 
gevonden en dat vond ik belangrijker dan op zondag voetballen. Het is een zwak excuus, maar 
zo was het in die tijd wel. Ik was totaal niet gemotiveerd voor het voetballen in de selectie.  
Mijn vader vond dat wel jammer, want die was vroeger veel fanatieker dan ik. Ik ben uiteindelijk 
vrij snel gestopt met voetballen.” 
 
Niet veel later werd Peter vaker gesignaleerd bij Avanti en vaak was dat in de kantine. 
“In die tijd ging ik veel naar de A1 kijken van Avanti. Ik kwam daar via wat vrienden, zoals Willem 
Vissers, Jeffrey Creusen en Kevin van der Heijden. Na die wedstrijd gingen we vaak naar de 
kantine en leerde ik de club “Avanti” wat beter kennen. Ik vond het een gezellige vereniging die 
wel vergelijkbaar is met WEC.  Jeffrey Creusen vroeg aan mij of ik geen leider wilde worden bij 
Avanti. Ik ben toen een jaar leider geweest, samen met hem en Nicky Hendriks. Dat jaar was ik 
leider van B3 en het jaar daarop ben ik voor 2 jaar leider geweest van B2. Daarna werd Jeffrey  
leider van B1 en Nicky stopte. Ik ben hierna ook een jaar gestopt als leider.” 
 
Uiteindelijk is Peter niet verloren gegaan voor Avanti. 
“Roy  van der Steen en Nick van Kasteren vroegen na dat jaar of ik misschien wilde vlaggen bij 
het elftal wat zij onder hun hoede hadden. Ik ben daar op ingegaan, maar niet voordat de 
secundaire arbeidsvoorwaarden goed waren ingevuld. Ik had afgedwongen dat Roy mij altijd op 
komt halen voor de wedstrijd en weer thuis brengt. Dat is op een bierviltje geschreven en er 
staat een handtekening van Roy onder. Ik geef geen training, omdat Roy en Nick al trainen, dus 
dat zou te veel van het goede zijn. Ik zou in de toekomst best willen gaan trainen, maar zou daar 
wel een opleiding voor willen gaan volgen voordat ik daar in zou stappen.“ 
 
Ook als leider is Peter al een keer kampioen geworden. 
“Met de C2 ben ik 2 jaar geleden kampioen geworden,en ook vorig jaar 2 maal achter elkaar. 
Dat was samen met Roy en Nick. Dit zijn toch wel twee mooie gasten. Roy is de fanatieke van 
de twee en Nick is wat rustiger. Zoals gezegd zijn we kampioen geworden en op zaterdag 
werden we met de jongens door René Lammers met de huifkar Schijndel rondgereden en 
uiteindelijk zijn we in de kantine terecht gekomen, waar we nog een mooi feestje hebben 
gebouwd met de jongens.” 
 
Nu is het ons bekend dat de leiders samen met de jeugdscheidsrechters elk jaar in januari een 
weekendje weggaan. Volgens ons kan Peter daar niet bij ontbreken. 
“Ik dacht het niet. Ik ben inmiddels een paar keer mee geweest in dat weekend. Overdag is het 
gezellig sporten en ‘s avonds is er ruimschoots gelegenheid voor een biertje en maken we veel 
lol. Vorig jaar heeft Guus van der Schuyt nog een drumsolo weggegeven op alle pannen die we 
in de keuken konden vinden. De supportersclub en de club van 100 zorgen meestal voor een 
bijdrage, zodat de kosten voor de deelnemers relatief laag blijven. Ik vind dat best een 
waardering voor het werk wat alle leiders en scheidsrechters het hele jaar door doen. Een 
weekend wat altijd goed in elkaar zit. Als deze Avantikrant uitkomt zijn we alweer een weekeinde 
weggeweest. Dit jaar gaan we naar Hapert en is het thema horror. Ik heb er nu al zin in”. 
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Als hobby’s heeft Peter tennis en op vakantie gaan naar verre landen (Brazilië en Mexico). Ook 
kijkt hij graag voetbal, met name Bundesliga-wedstrijden, omdat daar altijd erg veel strijd in zit. 
 
Aan zijn moeder Christa vroegen we de goede en slechte eigenschappen van Peter.  
Over een van de twee moest ze wel erg lang nadenken. We laten even in het midden welke 
eigenschap dat was. 
De goede eigenschappen zijn dat hij sociaal is en humor heeft. 
De slechte zijn dat hij nooit naar huis kan en dat hij ongeduldig is. Verder heeft Peter soms een 
erg kort lontje. 
 
 
Hierop stelden we Peter nog wat vragen waar hij als volgt op reageerde: 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland  De gulden terug 
Welke actualiteit grijpt je op het moment aan  De crisis in Griekenland 
Naar welke internetsite surf je het meest    Voetbalzone en Whiteline firm 
Auto        De auto van Roy van der Steen 
        (mijn chauffeur) 
Beste trainer       Mourinho 
Stad         Barcelona 
Jeugdidool       Romario 
Moeilijkste beslissing ooit     Kiezen tussen de Hopbel en den  
        Bes 
Makkelijkste beslissing ooit     Stoppen met werken in de horeca 
Onderschatte voetballer      Niels van Zoggel 
Overschatte voetballer     Anita van Ajax 
Hoogtepunt       Waar blijft die nou 
Politieke voorkeur      SP 
Tijdschriften       V.I. 
Televisie       Opsporing verzocht 
Beste muziek       Red hot chili peppers 
Beste film       Dumb and dumber 
Beste boek       Biografie van Michael Boogerd 
Eten        Chili con Carne (van ons mam) 
Drank        Koude ranja en bier 
Acteur/actrice       Jim Carrey en Jennifer Aniston 
Vakantie        Brazilië 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen  Chantal Janzen 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de eredivisie  PSV Assaidi 
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op tv   Jan van Halst 
 
Peter, bedankt voor dit gezellige gesprek en de gastvrijheid.  
We hopen dat je nog lang als vrijwilliger aan Avanti blijft verbonden. 
 
 
 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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 VERJAARDAGEN FEBRUARI  
 
 
 
 

  Luuk v. Helvoirt 01 februari Isabel v. Lier 
  Erwin Steenbakkers 02 februari Rien v.d. Broek 
15 februari Habib Ahzami   Mitchell Kastelijn 
  Henk Cillessen   Robbert v.d. Ven 
  Dani v.d. Heuvel 03 februari Mark Cooijmans 
  Bart v.d. Sangen   Stijn v. Heesch 
  Roy v.d. Steen   Lau Jacobs 
  Stijn Voets   Toos Persons 
16 februari Jamal Mahamud 04 februari Jaap v. Oorschot 
18 februari Jim Kanters   Tiny v. Uden 
  Yuri v.d. Meerendonk 05 februari Bart v. Doremalen 
19 februari Toon v. Houtum   Emmy Schellekens 
  Theo Kastelijn 06 februari Dani Tinus 
  Wes v. Wijngaarden 07 februari Bertie Havinga 
20 februari Hans Schevers 08 februari Ferry Dekker 
  Jack v. Uden   Sander Nooijen 
  Bram v. Vorstenbosch   Remko Nooijen 
21 februari Ralf v. Veghel 09 februari Sjoerd Buil 
23 februari Harm v. Rozendaal   Max v. Heertum 
24 februari Marco Akdemir   Cees v.d. Helm 
  Dennis v.d. Heyden   Joost v.d. Oetelaar 
26 februari Henk Broks   Jeroen v.d. Sangen 
  Guus v.d. Schuit 10 februari Roy v.d. Bogaard 
27 februari Cas v. Heesch   Piet v. Kasteren 
  Jordi Heestermans   Jan Langenhuijsen 
  Sander Kemps   Rien Veroude 
28 februari Jo Toelen 11 februari Tim Schippers 
  Jan Witlox   Jim Tuunter 
29 februari Bas Hellings 13 februari Pascal Heessels 

14 februari Stefan Brouwers 

 
 



 

LEDENMUTATIES 
 

 
 

NIEUWE LEDEN 
 
PGCW343  Lars Vorstenbosch  Houtstraat 9  24‐12‐99 

PGFQ29U  Luka Korsten  Nieuwe Slender 5  22‐11‐01 

GBLT67R  Roy van Houtum  Chopinstraat 44  31‐1‐97 

PGFX36V  Mitchel Leijtens  Rozenplein 13  4‐8‐00 

 
 

OUD LEDEN 
 
LYGT814  Henri vd Broek  8‐03‐63 

GBGS44C  Sem van Roozendaal  29‐03‐91 

FYQJ375  Jordy Verhoeven  18‐01‐91 

FNFH85E  Koen van Engeland  1‐01‐92 

MBYG38L  Mohamed Mansaray  23‐01‐01 

MBYG37K  Vandi Mansaray  26‐04‐98 

PDTD32Q  Sarah Ben Ayyada  6‐08‐01 

PBVF70E  Yoenes  Ben Ayyada  5‐03‐06 

NRKY609  Stijn Koopman  18‐04‐97 

NVYH37K  Cas Keijzers  18‐06‐04 

GLZG924  Danny van Kronenburg  25‐07‐94 

PBMY19R  Dees vd Brand  24‐02‐06 
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Carnavalmaandag
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam         Joep Hellings 
      
Leeftijd       17 
 
Woonplaats      Schijndel 
 
In het dagelijks leven     Student     
 
Elftal       A-2  
 
Positie       Spits 
 
Hoe lang voetbal je al?     12 jaar 
 
In het veld heb ik een hekel aan    tegenstanders die in de weg lopen 
 
Zou graag willen voetballen met    Kevin Strootman 
Waarom:      Leidt bijna nooit balverlies 
        
Waar zou meer aandacht aan besteed                     Ik heb niks te klagen 
moeten worden bij Avanti’31 ?     
         
Andere hobby’s?     Uitgaan met vrienden 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Wanneer gaan jullie een keer     
       mee op stap met de mannen van A-2?                            
 
Maak me wakker voor     Ik ben niet wakker te krijge als ik slaap                              
 
Nooit meer      Met een kater voetballen 
 
Met een miljoen ga ik      Nooit meer werken 
    
Toekomstplannen     Rijk worden en genieten van het leven 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team                          Kampioen  
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven    Jaap Stam? Je bedoelt Jan Vennegoor of  
       Hesselink.  
        
Heb je een vraag aan degene die van jou  
de balpen krijgt ?     Waar haal je altijd van die mooie  
       gymschoenen?  
  
Aan wie speel jij de balpen door?              Jelmer Broks 
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OP KAMP MET DE JEUGDLEIDERS EN 
SCHEIDSRECHTERS 

 
 
Op 6 januari j.l. was het weer zover. Voor de vierde keer op rij, we mogen nu wel echt gaan 
spreken van een traditie, was het weer Jeugdleiderskamp.  
Na drie jaar op rij in Oirschot had de organisatie dit jaar gekozen voor een andere locatie. Vlak 
bij de Belgische grens was in Hapert kampeerboerderij De Gaffel als geschikte locatie gevonden 
en dat bleek een uitstekende keuze te zijn. Jammer was het dat de overvloedige regenval van 
de voorafgaande dagen het veld onbegaanbaar had gemaakt, waardoor de gebruikelijke 
buitenactiviteit op de zaterdag een wat andere invulling moest krijgen. Ook nieuw was het dat de 
organisatie dit jaar in handen was van Mark vd Heijden, Pascal vd Boogaard, Jan van Boxtel, 
Bert van Engelen en Huub Groenendaal, terwijl Astrid en Danielle zich dit jaar gewoon als 
deelnemer aan het kamp hadden aangemeld. Jammer dat Astrid zich moest afmelden omdat de 
griep haar dwars zat. Ook Frans van Rozendaal en Ted van Gestel moesten helaas afzeggen. 
Verder was het mooi om te zien was dat er ook enkele nieuwe gezichten onder de deelnemers 
aanwezig waren. Deze nieuwelingen wisten zich overigens razendsnel aan het niveau van de 
meer geroutineerde deelnemers aan te passen. 
De keuken werd ook dit jaar weer op deskundige wijze door Jan bemand, met daarbij de niet 
minder deskundige assistentie van Hennie en Francé. 
 
Vanaf 6 uur ’s avonds druppelden geleidelijk aan de kampgangers binnen. Naar later bleek 
waren enkele enthousiastelingen overigens al rond 4 uur in Hapert gesignaleerd, maar die 
vonden om de tijd te overbruggen een gastvrij tijdelijk onderkomen bij de plaatselijke horeca, om 
zich vervolgens pas bij de laatste binnenkomers bij de Gaffel te melden.  
 
Het thema van dit kamp was horror en dat thema kwam gelijk terug in de namen van de vijf 
teams die dit jaar om de wisselbeker gingen strijden. De teams waren: 
1: Vampiers : onder aanvoering van Henk Broks 
2: Geesten : onder aanvoering van Sjef Beekmans 
3: Weerwolven : onder aanvoering van Gijs vd Boogaard 
4: Zombies : onder aanvoering  van Marcel Verhoeven 
5: Dracula’s : onder aanvoering van Ton Zandbergen 
 
Opvallend aan deze indeling was dat Hans van Roy dit jaar niet als teamcaptain was ingedeeld. 
Hans heeft zich het hele weekend vertwijfeld afgevraagd wat daar de reden van kon zijn 
geweest. 
 
Nadat de teamleden de strategie voor het weekend hadden doorgenomen, werden de teams 
door Pascal met de auto letterlijk het bos in gestuurd. Gewapend met een routebeschrijving, 
vragenlijst en de eerste cryptogrammen werd te voet koers gezet richting café ’t 
Nekkermenneke. Onderweg daarheen dook overigens nog een geest uit het donkere bos op, die 
de dapperste van elk team een aantal opdrachten liet uitvoeren.  
Aangekomen bij het Nekkermenneke werden we enthousiast begroet door bardame Diede en 
haar cafébaas. Het mag duidelijk zijn dat Diede gelijk volop in de aandacht stond. Enkele teams 
waren dan ook nauwelijks meer het café uit te krijgen. De Dracula’s kwamen pas ruim na twaalf 
uur terug, maar deden dat wel met voor elke Dracula een door Diede persoonlijk gesigneerde 
trofee in de vorm van een ijsmuts op hun hoofd. Enkele Dracula’s hebben die muts het hele 
weekend op gehouden, hoeveel indruk kan één vrouw maken, nietwaar. De keukenploeg had 
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voor iedereen nog een broodje hamburger, waarna aan verschillende tafeltjes de kaarters elkaar 
vlot konden vinden. Vanaf ongeveer twee uur gingen de eersten het bed opzoeken, maar zo 
verstandig zijn er altijd maar een paar. Mari Verhagen presteerde het zelfs om de eerste nacht 
twee keer naar bed te gaan. Nadat hij om een uur of vier voor de eerste keer zijn bed had 
opgezocht, kwam hij zich een half uur later weer net zo vrolijk melden voor een spelletje kaarten. 
Opmerkelijk genoeg keek hij ’s ochtends bij het ontbijt wat minder opgewekt, maar ook dat was 
weer snel verholpen. Naar horen zeggen gingen de laatste volhouders om half zeven naar bed. 
Nadat hier en daar iemand er op gewezen moest worden dat zijn bed toch echt op een andere 
kamer stond, werd het voor een paar uurtjes stil.   
 
Zeker degenen die het echt laat hadden gemaakt waren zaterdagochtend om 8 uur minder blij 
met Danielle, die het op zich had genomen om als wekker te fungeren. Na het ontbijt werd de 
zaterdagochtendactiviteit klaar gezet. Het sjoelen, de muziekquiz en het opbouwen van een 
blokkentoren verliep allemaal in goede harmonie, maar bij het spijker-slaan liepen de 
gemoederen hier en daar hoog op. Mark vd Heijden moest dan ook regelmatig tussen de 
partijen springen, om te voorkomen dat de hamer voor een ander doel gebruikt zou gaan 
worden dan om een spijker in een boomstam te slaan. Na de ochtendactiviteit werden de eerste 
uitslagen bekend gemaakt, waarbij bleek dat de dropping van vrijdagavond door de Geesten en 
de Dracula’s was gewonnen en de zaterdagochtendspellen door het team van de Weerwolven.  
 
’s Middags gingen we voor een verrassingstocht richting Bergeijk. Huub had iedereen op het 
hart gedrukt vooral kleding aan te trekken die vuil mocht worden en om twee paar schoenen en 
droge kousen mee te nemen. Wat we gingen doen bleef een verrassing, maar dat het buiten zou 
gaan plaatsvinden, dat was wel duidelijk. Het weer was ons gelukkig goed gezind, de zon kwam 
voorzichtig achter de wolken vandaan, dus vol goede moed stapten we in de auto’s. Ter plaatse 
aangekomen kregen we om te beginnen allemaal een stok met een klomp eraan en een kleine 
bal overhandigd en werden we het bos ingestuurd om een parcours ‘boerengolf’ te gaan lopen. 
Op zich een prima idee, maar eigenlijk iets te weinig inventief voor de gemiddelde Avanti-
voetballer. Nadat men er achter was gekomen dat gewoon slaan met de klomp nog zo simpel 
niet was, werd hier en daar geprobeerd of de stick ook als honkbalknuppel gebruikt kon worden 
en anders werd de bal wel gewoon voetballend het bos door gewerkt. Punten tellen werd al 
direct vergeten, maar gelachen werd er uiteraard volop. Nadat we zo een goed uur lang de 
eekhoorntjes uit de bomen hadden verjaagd, konden we terug naar het startpunt, waar de teams 
werden opgedeeld. Van elk team werden de captains en één van de teamspelers naar een 
smederij gebracht, waar ze na een korte cursus “ijzer smeden als het heet is” hun creativiteit de 
vrije loop konden laten gaan. Mark der Kinderen slaagde er in van een paar ijzeren pinnen een 
evenbeeld van Roy vd Steen te maken en Dirk vd Sangen produceerde als een volwaardig 
kunstenaar (of was het een kunstenmaker) een wel bijzonder ingewikkeld uitziende creatie. 
Volgens mij waren Hans Langenhuijsen en Mari Verhagen hier de echte winnaars, maar of de 
jury dat ook vond is mij verder ontgaan. 
 
Degenen die niet gingen smeden werden meegenomen voor een avontuurlijk programma, 
waarbij vooral de dodensprong indruk maakte. Hierbij moest eerst omhoog geklommen worden 
om vervolgens naar een trapeze te springen. Het zal niemand verbazen dat het natuurlijk Roy vd 
Steen was die hier met ware doodsverachting alle risico’s nam. Dat leverde zijn team de 
Zombies wel de meeste punten op, waardoor zij zaterdagavond als leiders aan de traditionele 
quiz konden beginnen. Voor het zover was kwam eerst nog de zaterdagavond maaltijd. Zoals 
elk jaar had Jan v Boxtel het grootste deel van de dag in de keuken gestaan, bijgestaan door 
zijn lieftallige assistentes. Het werd dit keer een oer-Hollandse maaltijd, met spruitjes, worteltjes, 
witlof, sla, een runderlapje en een bal gehakt en niet te vergeten de appelmoes. Het smaakte 
weer voortreffelijk, al hoorde ik om me heen toch nog enige kritiek: De gehaktballen waren te 
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klein, maar ja, zo is er altijd wat. De maaltijd werd afgesloten met een nagerecht met likeur, ijs 
en lange vingers, zodat iedereen met een goed gevulde maag aan de allesbeslissende 
quizavond kon beginnen.  
 
Het avondprogramma werd gepresenteerd door Henk van Liempd, geassisteerd door Maarten. 
De quiz was opgebouwd uit een aantal onderdelen, zoals vragen over Avanti (hoe moeilijk is het 
om een rij foto’s voor je te krijgen waarop alleen ogen te zien zijn en dan te moeten raden welke 
Avanti-prominent bij welke ogen hoort), vragen over sport in het algemeen en een onderdeel 
waarbij de captains een woord met een tekening moesten uitbeelden en de teamleden moesten 
raden wat er uitgebeeld werd. We weten nu in elk geval dat Sjef Beekmans heel mooie gletsjers 
kan tekenen, alleen jammer dat niemand begreep wat hij bedoelde. Het laatste onderdeel was 
een muziekquiz, waarbij op basis van een kort muziekfragment de uitvoerend artiest en de titel 
van het liedje geraden moest worden. Uiteindelijk bleken de Vampiers van Henk Broks de 
winnaars van de avond te zijn geworden, wat door hen gevierd werd alsof ze ook de winnaars 
van het kamp waren geworden, maar dat bleek uiteindelijk toch niet het geval te zijn.  
Oh ja, het thema van het kamp was horror en een groot deel van de deelnemers had zijn 
avondoutfit hierop aangepast. Voor de best verklede deelnemer was er een aparte prijs: die ging 
volkomen verdiend naar Tim Deelen (één van de drie aanwezige leiders van de F5) die in een 
zeer opvallende outfit compleet met spikerhead was verschenen. 
Even leek het erop dat de avond na de quiz tot een rustig einde gebracht kon worden, maar dat 
was buiten de waard (Roy vd Steen) gerekend, die nog voor een verrassende uitsmijter zorgde 
in de vorm van een wel heel bijzondere Ma Flodder. De winnaars van deze ronde buiten 
mededinging waren Mark der Kinderen en Henk Broks, maar helaas voor hen vielen er op dit 
onderdeel geen punten te verdienen. Nadat de rust was weergekeerd, kon er eindelijk weer 
gekaart worden. 
 
Zondagochtend mochten we uitslapen. Hennie en Francé wisten een schier eindeloze voorraad 
eieren en spek te bakken, zodat iedereen met een voldaan gevoel de kamers kon gaan 
opruimen. Na een korte wandeling door de omgeving werd de terugreis naar Schijndel ingezet, 
waar het kantinepersoneel nog een frietje met worst, kroket en frikadel serveerde.  
 
Voor we gingen aansluiten bij de nieuwjaarsreceptie maakte Bert de prijswinnaars bekend. De 
winnaars van het kamp en daarmee voor een jaar de bezitters van de wisselbokaal waren de 
Zombies onder leiding van Marcel Verhoeven. Al met al weer een bijzonder geslaagd 
evenement, goed voor het bevorderen van de saamhorigheid binnen het jeugdkader en zonder 
twijfel de aanloop naar het 1e lustrumkamp volgend jaar.  
 
Oh ja, namens alle deelnemers veel dank aan de Club van 100, de Supportersvereniging en het 
Bestuur voor hun bijdragen en nogmaals een applaus voor de organisatoren.  
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF….” 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 20 december. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (44) en Cor Geerts (38). 
Adrie liet ook in deze wedstrijd zien, dat er dit jaar ernstig rekening met hem gehouden dient te 
worden. Met goed spel en mooie scores liep hij al snel weg bij Cor, die op deze avond wederom 
zijn ritme niet kon vinden. Met een mooie serie van 13 maakte Adrie tenslotte aan alle spanning 
een eind en won de partij in 18 beurten, wat hem ook nog eens 2 bonuspunten opleverde. Met 
een mooi gemiddelde van 2.44 behaalde Adrie een verdiende overwinning tegen Cor, die zich 
met 25 caramboles en een gemiddelde van 1.39 tevreden moest stellen. 
 
De tweede partij van de avond ging tussen Cor Mooy (28) en Mari Pennings (34). Om in het 
spoor van Adrie v. Liempd te blijven, moest Mari als het enigszins kon winnen en tevens de 
bonus binnen slepen. Het lukte Mari wel om de leiding te nemen, maar helaas voor hem was het 
slot van zijn partij te slecht om de overwinning  te behalen. Deze ging met 28 caramboles in 23 
beurten naar Cor Mooy, die Mari op de valreep wist te passeren. Mari scoorde 33 caramboles 
en een gemiddelde van 1.43. 
 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Bert v.d. Greef (28). 
Jos, die de laatste weken niet erg gelukkig speelde, wilde kost wat kost deze laatste wedstrijd 
van het jaar winnend afsluiten. Ondanks het verweer van Bert kon deze toch niet voorkomen dat 
Jos al snel een grote voorsprong op wist te bouwen. Met goed spel en een keurige serie van 22 
wist Jos de strijd definitief naar zich toe te trekken . Ook Jos won zijn partij in slechts 18 beurten 
en behaalde daarmee een mooi gemiddelde van 3.61 en daarmee ook de bonus. Bert speelde 
deze avond een matige wedstrijd en kwam dan ook iet verder dan 21 caramboles en met een 
gemiddelde van 1.16 speelde hij duidelijk onder zijn kunnen. 
 
De laatste partij van de avond ging tussen Bert v. Alebeek (55) en Leo v. Boxel(36). Bert, die na 
een zwak begin van de competitie nu zijn draai gevonden lijkt te hebben, was ook in deze partij 
duidelijk de sterkste. Bert speelde zelf een goede partij terwijl Leo moeite had om tot 
aanvaardbare scores te komen. Zonder echt grote series maar met regelmatig spel wist Bert zijn 
voorsprong uit te bouwen en de wedstrijd in slechts 18 beurten te winnen. Dit leverde hem naast 
een mooi gemiddelde van 3.05 ook nog eens 2 bonuspunten op. Leo kwam in deze wedstrijd 
niet goed op gang en moest zich met 20 caramboles en een gemiddelde van 1.11 tevreden 
stellen. 
 
Met  deze wedstrijden zijn we weer aan het einde gekomen van 2011. De eerste wedstrijden 
zullen weer gespeeld worden op 10 januari 2012. Namens de biljartclub wens ik iedereen een 
gezond en sportief 2012. 
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Dinsdag 10 januari 
 
Na een korte vakantie i.v.m. de feestdagen begon op deze dinsdag de strijd om het 
kampioenschap weer in volle hevigheid. 
Als eerste partij werd gespeeld Leo v. Boxel (40) en Jos v Heeswijk (65). Het was Leo die zeer 
goed begon en al in zijn 2e beurt  een mooie serie van 14 op het laken toverde. Jos moest ook in 
deze partij concluderen dat zijn vorm van het afgelopen jaar er nog niet is. Ondanks dat Leo in 
het vervolg van de wedstrijd ook wat minder ging spelen, kon hij zijn voorsprong gemakkelijk 
behouden. Jammer voor Leo was dat hij de bonus net mis liep, maar met 40 caramboles in 21 
beurten behaalde hij met een gemiddelde van 1.90 een verdiende overwinning. Jos kon niet 
verder komen dan 50 caramboles en behaalde een gemiddelde van 2.38. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Adrie v Liempd (44) en Cor Mooy (28). Cor begon zeker 
niet slecht aan de wedstrijd, maar kon de scores van zijn eerste beurten geen vervolg geven. 
Hierdoor kon Adrie, die niet erg sterk startte, terugkomen en al snel de leiding nemen. Adrie, die 
momenteel koploper is, putte hier zoveel moed uit dat hij steeds beter ging spelen. Bij Cor lukte 
het in zijn geheel niet meer en Adrie stoomde dan ook verdiend door naar zijn zoveelste 
overwinning. Met een mooie slotserie wist hij ook nog eens de 2 bonuspunten te bemachtigen, 
waardoor hij zijn leiderspositie nogmaals verstevigde. Adrie kwam uit op een gemiddelde van 
2.32. Cor, die bleef steken op 16 caramboles, kwam uit op 0.84. 
 
De derde partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (40) en Henk Kanters (26). Henk 
begon in deze wedstrijd goed en scoorde regelmatig zijn puntjes. Ook Bert speelde redelijk 
waardoor er een spannende strijd ontstond, waarin lange tijd onduidelijk was wie er als 
overwinnaar uit de strijd zou komen. Het was uiteindelijk Bert die in de 23e beurt zijn laatste 
carambole wist te maken. Maar ook Henk wist in zijn nastoot zijn laatste carambole te maken, 
waardoor er voor beide spelers een verdiende remise uitrolde. Bert behaalde een gemiddelde 
van 1.74. Henk kwam uit op 1.13. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Cor Geerts (38) en Jo v Uden (34). Cor, die 
in deze competitie goede met slechte partijen afwisselde, was deze avond erop gebrand om een 
goed resultaat te behalen. In het begin zag er nog niet naar uit dat zou gaan lukken, maar 
naargelang de wedstrijd vorderde kwam Cor steeds beter in zijn spel en met een mooie serie 
van 11 nam hij een kleine voorsprong op Jo. Jo was de wedstrijd goed begonnen en wist in de 
eerste helft van de partij zijn voorsprong goed vast te houden. Ook na de serie van 11 van Cor 
wilde Jo zich nog niet bij een nederlaag neerleggen. Hierdoor bleef de wedstrijd spannend en 
het niveau hoog. Het was Cor die in de 15e beurt zijn laatste carambole wist te maken en met 
2.53 een prima prestatie leverde. Jo, die bleef steken op 31 caramboles, behaalde met 2.07 ook 
een prima resultaat. 
 
 
Dinsdag 17 januari 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Jos v. Heeswijk (65) en Cor Geerts(38). 
Beide spelers begonnen erg rustig aan de wedstrijd. De eerste fase van de partij verliep dan ook 
zonder grote series. Vooral Cor had moeite om in zijn ritme te komen. Maar ook Jos had moeite 
om ondanks zijn goede spel tot grootse daden te komen. Halverwege de wedstrijd veranderde 
het spelbeeld echter en met een paar mooie series wist Jos een groot gat te slaan met Cor. 
Voor Cor was dit het sein om de handdoek in de ring te gooien. Jos wist de partij eenvoudig 
naar zich toe te trekken, maar gebruikte met 20 beurten net een beurt te veel om de bonus 
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binnen te halen. Hierdoor kwam hij uit op een gemiddelde van 3.25, Cor kwam met 27 
caramboles uit op een magere 1.35. 
 
Hierna speelden Mari Pennings (34) en Henk Kanters (26) tegen elkaar. Het werd geen al te 
beste wedstrijd, waarin beide spelers ver van hun niveau afbleven. Vooral Henk speelde deze 
avond een erg zwakke partij, waardoor Mari zijn hoge positie op de ranglijst niet in gevaar zag 
komen. Mari, die zelf ook niet goed speelde, kreeg van Henk alle gelegenheid om zijn 
belangrijke 10 punten bij elkaar te sprokkelen. Hij had hier maar liefst 29 beurten voor nodig en 
kwam daarmee uit op een gemiddelde van slechts 1.17. Henk, die slechts 17 caramboles wist te 
maken, kwam uit op 0.59. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (40) en Bert v. Uden (40). In deze partij was 
het Leo die het sterkst uit de startblokken kwam. Met een mooie serie van 5 wist hij al gelijk een 
gaatje te slaan. Bert, die in het begin maar mager scoorde, kwam echter na enkele beurten goed 
terug. Geholpen door enkele makkelijke aanvangsstoten wist hij zijn achterstand al snel om te 
buigen in een kleine voorsprong. Tot de 12e beurt ging het vervolgens mooi gelijk op. Hierna wist 
Bert met een mooie serie van 10 de beslissing te forceren. Leo wist in de overige beurten nog 
nauwelijks te scoren, waardoor Bert alsnog een verdiende maar te groot uitgevallen overwinning 
kon behalen. Bert kwam met 40 caramboles in 17 beurten uit op een gemiddelde van 2.35. Leo 
behaalde met 29 caramboles een gemiddelde van 1.70. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Jo v. Uden (34) en Adrie v. Liempd (44).  
In deze partij begonnen beide spelers erg slecht aan de wedstrijd. Zowel Jo als Adrie wisten in 
hun eerste 5 beurten geen enkele carambole te maken. Adrie, die als koploper zijn koppositie 
moest verdedigen, had alle geluk van de wereld dat hij voor deze slechte start  niet werd 
afgestraft. Het verder verloop van de wedstrijd was wel spannend omdat beide spelers elkaar 
geen duimbreed toegaven. Adrie liet met een serie van 7 nog even zijn tanden zien, maar verviel 
vervolgens toch weer terug in zijn zwakke spel. Jo wist hier, ondanks dat ook zijn spel niet erg 
goed was, toch te profiteren en kon in de 29e beurt zijn laatste carambole produceren. Zelfs in 
de nastoot kon Adrie zijn achterstand niet goed maken en moest zich met een kleine nederlaag 
tevreden stellen. Jo behaalde met 34 caramboles een gemiddelde van 1.17. Adrie scoorde met 
37 caramboles en 1.28 net iets beter. 
 
Hieronder volgt nog de standenlijst.  
 
Wegens vakantie zijn enkele spelers wat achterop geraakt maar dit zal spoedig ingehaald 
worden. 
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17-01-2012 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

A.v.LIEMPD. 14 522 419 273 10 4 145,84 1,91 44 1
M.PENNINGS. 13 405 418 280 8 5 127,12 1,45 34 2
J.v.HEESWIJK. 14 823 449 277 7 6 1 126,02 2,97 65 3
B.v.UDEN. 13 467 410 255 8 4 1 124,75 1,83 40 4
J.v.UDEN. 13 369 451 251 7 6 119,51 1,47 34 5
H.KANTERS. 13 267 436 258 6 5 2 115,04 1,03 26 6
L.v.BOXEL. 13 396 470 231 5 7 1 113,53 1,71 40 7
C.GEERTS. 13 417 502 258 5 8 109,43 1,62 38 8
C.MOOIJ. 13 297 455 270 5 8 102,36 1,10 28 9
B.vd.GREEF. 12 301 496 252 2 9 1 98,25 1,19 28 10
B.v.ALEBEEK. 11 591 349 229 5 6 96,46 2,58 55 11

EN NOG VIJF
STAND BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012

LIBRE
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             CLUB  VAN  1 0 0 
 

 
 

KIENAVOND 
 
 
Op dinsdag 27 december 2011 werd door de Club van 100 de inmiddels traditionele 
kienavond georganiseerd voor alle dames van sv Avanti ’31. 
Evenals andere jaren was de kantine tot de laatste plaats bezet en de avond was 
mede door de inzet van alle vrijwilligers een groot succes. 
 
De Club van 100 wil naast de eigen leden voor hun jaarlijkse financiële bijdrage 
ook de volgende sponsors bedanken die voor deze kienavond diverse prijzen 
beschikbaar hebben gesteld : 
Drogisterij Etos, Sjop 37, Bouwbedrijf Van Kampen, Plus Eijkemans, De Triangelbar, 
Kaarsenfabriek Bolsius, Taxi Van Kampen, Gall en Gall, Bakkerij van Rooij, TV 
Bingo, Slijterij De Graaf, Zorgkwekerij Lieseind, Eethuis Het Stamhuijs,  D’n 
Overkant,  Marskramer, Bierbrouwerij St. Servattumus, Opelcentrum Verhagen, 
Attent Boskant en Spar Jan Heeren. 
 
Wij hopen dat we ook in 2012 weer een beroep op jullie allen mogen doen. 
 
 
Namens alle dames van Avanti én de Club van 100  HARTELIJK DANK !! 
 
 
 

Club van 100 

 
 
 

Ook voor nieuwe leden hebben we nog voldoende plaats op het bord 
boven de bar in de kantine. 

 
 

Interesse ? 
 

Vraag informatie of meld je aan bij één van onderstaande commissieleden: 
 

Gerard van Houtum   Noud Bouwmans   Adje van Kampen 
                Jan van Kasteren    Ad Vorstenbosch 

 



VERSLAG DROPPING/PUZZELTOCHT 2011 
 
Na veel enthousiaste verhalen over vorige edities besloten we om ook met de 
Jeugdcommissie deel te nemen aan de jaarlijkse dropping. Dit jaar voor het eerst 
georganiseerd onder de naam ‘dropping/puzzeltocht’… Helaas waren niet alle 
Jeugdcommissieleden beschikbaar om deel te nemen, waardoor we ons team hebben 
uitgebreid met ‘Co’, oftewel ingeschreven als Jeugdcommissie & Co.  
 
Het thema van de dropping van dit jaar was: ‘Avanti Toen en Nu’. Dus de rugzak van 
Daniëlle werd gevuld met het jubileumboek en diverse attributen om onderweg iets te 
kunnen bouwen/knutselen (waarvan we niets nodig hebben gehad, maar Daniëlle toch 
bedankt voor het sjouwen van 10kg bepakking ). De rugzak van Wendy werd vooral 
gebruikt voor de inwendige mens onderweg, ook heel belangrijk! Ook de thuisblijvers, JC-
leden Huub & Henk, hadden we betrokken bij de dropping, zij konden ons helpen met 
moeilijke vragen die via Internet konden worden opgelost. Hiervan hebben we gretig gebruik 
gemaakt, onze dank daarvoor!! 
 
Als 6e groep gingen we, met de nodige paraplu’s, van start. Direct al in de Avantilaan gestart 
met het beantwoorden van de vragen, hierbij kwamen het jubileumboek en Maarten goed 
van pas, als geen ander wist hij de betreffende antwoorden pijlsnel te vinden. Na een 
wandeling op modderige ondergrond kwamen we aan bij de eerste post, deze was bij Sint 
Servattumus. Het invullen van de teams bij de diverse leden was natuurlijk een ‘eitje’ voor 
ons, ook het sjoelen ging ons aardig af, waarbij zeker Pascal een heel mooie score had 
neergezet. Alleen de klomp werd door ons minder geraakt.  
We kregen het volgende deel van de speurtocht mee en vertrokken de regen weer in. Na 
overleg en telefonisch contact hadden we alle vragen ingevuld voordat we 2e post bereikten, 
Beugelbaan Weidonk. Natuurlijk moest er gebeugeld worden! Als eerste mocht Astrid de 
‘houten schop’ ter hand nemen, na vele adviezen van andere aanwezigen, was ze eigenwijs 
genoeg om het op haar eigen manier te doen. Niet onverdiend, de maximale score werd 
behaald. Daarna werd de ouderwetse tol ter hand genomen, de tol van Jan ging héél erg 
hard en bleef lang tollen, maar er gingen helaas géén punten om…Toen kregen we het 
laatste gedeelte van de speurtocht in handen en vertrokken we richting de kantine. Ook nu 
hadden we alle vragen beantwoord en waren we als een van de eerste groepen terug, waar 
we begonnen we met een kop erwtensoep of tomatensoep (die heerlijk smaakte nadat we 
enkele uren door weer & wind hadden rondgelopen). 
 
Nadat alle vragen en antwoorden met ons waren doorgenomen begonnen Bert & Jack met 
de prijsuitreiking. Tot onze grote verbazing waren we na 10 groepen nog niet vernoemd, 
hiermee was onze avond al geslaagd. Uiteindelijk werden we, tot onze grote verbazing, 
uitgeroepen tot winnaars van de eerste editie van de dropping/puzzeltocht!  
 
Volgend jaar gaan we zeker onze titel verdedigen…Verder willen we natuurlijk iedereen 
bedanken die zich heeft ingezet om deze dropping weer tot een fantastisch evenement te 
maken. Dus iedereen van de organisatie, maar ook de mensen bij de diverse posten en de 
locaties ervan en uiteraard het kantinepersoneel. Heel erg bedankt!  
 
PS. Bert van Engelen, overschrijving aanvragen kan natuurlijk altijd , sluitingsdatum 
30/11/2012. 
 
Tot volgend jaar!!!  
 
Jeugdcommissie & Co 
 
(Pascal van de Boogaard, Maarten van Liempd, Wendy van der Heijden, Jan van Boxtel, Daniëlle Eradus en 
Astrid van Heeswijk) 
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BAVARIA BIERACADEMIE 
 
 
 
Op 9 januari j.l. was het kantine personeel van Avanti’31 uitgenodigd door Bavaria voor een 
info avond over bier, biertappen en serveren. 
Deze avond werd gehouden in de kantine van VV Schijndel en er waren de voetbalclubs 
WHV uit Loosbroek met 6 personen, VV Heeswijk met 6 personen, VV Schijndel met 14 
personen en Avanti’31 met 4 personen.  
 
Na veel informatie over hoe bier gemaakt wordt en hoe de smaak is, werd er na de pauze 
een wedstrijd gehouden wie het beste bier kon tappen en uitserveren.  
Na enkele tips begon de eerste ronde, zodat iedereen even kon oefenen. 
De tweede ronde ging het echt voor de prijzen en dat viel voor sommigen niet mee, vooral 
het uitserveren viel tegen; soms vielen de glazen om of zaten niet vol. 
 
Toen iedereen geweest was, kwam de jury met de uitslag van deze wedstrijd. 
Op de derde plaats waren twee mensen van WHV, op de tweede plaats Lenie Russens van 
Avanti’31 en op de eerste plaats Jan van Kasteren van Avanti’31.  
Dus voor een goed getapt glas bier moet je op de Boschweg bij Avanti’31 zijn! 
 
 
 
Een van de deelnemers 
 
 
 
P.S.:  
Het is wel een goed gevoel, in de kantine van VV Schijndel de eerste en tweede prijs 
winnen! 
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