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VAN DE VOORZITTER 

 
 
We zijn alweer zo goed als aan het einde van 2011 gekomen en dit is voor bijna iedereen een 
mooi moment om het afgelopen jaar de revue te laten passeren. 
Er waren voor sommigen hele mooie momenten, maar ook waren er voor enkelen onder ons 
minder mooie momenten. 
Het jaar 2011 dat bij sv Avanti’31 de geschiedenisboeken in zal gaan als het jaar dat onze 
vereniging 80 jaar bestond, onze damesafdeling haar 40-jarig jubileum vierde, maar ook het jaar 
dat ons 1e elftal degradeerde naar de 3e klasse. 
Verder het jaar dat er in het bestuur twee nieuwe mensen zijn bijgekomen, waarmee we voor de 
toekomst weer alle bestuurstaken naar behoren kunnen invullen. 
 
Inmiddels is bekend geworden dat onze hoofdtrainer Hans van Es volgend seizoen ook voor de 
selectiegroep zal staan. Ons 1e elftal heeft onlangs de eerste helft van de competitie goed 
afgesloten met een keurige 4e plaats op de ranglijst.  
Ook mogen we met gepaste trots vaststellen, dat ons 2e elftal goed op de been blijft in hun 
klasse en regelmatig de punten binnenhaalt. 
Diverse teams van onze vereniging gaan na de winterstop strijden om het felbegeerde 
kampioenschap. 
 
Enkele weken geleden werd onze kantine volledig omgetoverd tot een Après-Ski hut. Twee 
dagen lagen was het compleet carnaval bij onze club. Tijdens dit feest werden alle jeugdleiders, 
jeugdtrainers, senioren leiders en trainers uitgenodigd om hun nieuwe coachjassen, geschonken 
door onze hoofdsponsor van de jeugdafdeling BAS TRUCKS af te komen halen. 
Namens alle leiders en trainers en natuurlijk sv Avanti’31 wil ik BAS TRUCKS heel hartelijk 
bedanken voor dit mooie gebaar. 
Al onze trainers en begeleiders zijn nu voor iedereen duidelijk herkenbaar in deze mooie jassen. 
 
Ook al duurt het jaar 2011 niet meer lang, er vinden nog vele activiteiten plaats bij onze club 
waaraan men kan deelnemen. Wat te denken van de Kienavond voor de dames, georganiseerd 
door de Club van 100 op dinsdag 27 december, of de Dropping / Speurtocht op donderdag  
29 december, georganiseerd door onze Supportersvereniging in samenwerking met Bert van 
Uden. 
De laatste Rik en Joker kaartavond zal plaatsvinden op vrijdag 23 december. 
 
Dan rest mij namens het bestuur van sv Avanti’31, iedereen fijne feestdagen toe te wensen, en 
voor iedereen een gelukkig, sportief, maar vooral een gezond 2012 toegewenst. 
Tenslotte wil ik iedereen van harte uitnodigen op onze Nieuwjaarsreceptie, die plaats zal vinden 
op zondag  8 januari 2012 vanaf 14.00 in onze kantine.  
 
Jack Brus 
voorzitter 
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NIEUWE CONTRIBUTIEREGELING  
PER 1 JANUARI 2012 

 
 
In de ledenvergadering van afgelopen september zijn de nieuwe contributiebedragen 
vastgesteld.  
Per 1 januari 2012 gelden de volgende bedragen: 
 
       Per jaar Per kwartaal 
- Senioren dames en heren  € 144   € 36 
- A- junioren    € 124  € 31 
- B- en C-Junioren    € 108  € 27 
- D- en E-Pupillen   €   96  € 24 
- F-Pupillen / Mini’s   €   80   € 20 
- Kaderleden    €   60   € 15 
- Donateurs    €   74   € 18,50 
- A.O.W. en W.A.O.    €   40   € 10 
 
Artikel 1 
Bovengenoemde bedragen gelden alleen bij betaling via automatische incasso per kwartaal.  
De contributie wordt steeds rond de 2e dag van het nieuwe kwartaal geïncasseerd.  
Bij contante betaling, bij betaling op rekening en bij aanmaningen wordt het kwartaalbedrag met 
€ 1,50 verhoogd in verband met administratiekosten. 
 
Artikel 2 
Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor de duur van een seizoen. Feitelijk moet dan 
ook altijd het jaarbedrag betaald worden, ook bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap.  
Dit houdt verband met de verplichting van Avanti’31 om per lid op jaarbasis een afdracht te doen 
aan de KNVB en de verplichting om een spelerspas te laten aanmaken. In de praktijk wordt bij 
opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende seizoen het navolgende kwartaal nog 
geïncasseerd.  
Alleen bij opzegging aan het einde van het seizoen, mits vóór 15 juni bij de ledenadministratie, 
wordt het lidmaatschap direct beëindigd en wordt dus niet het volgende kwartaal geïncasseerd. 
Het seizoen loopt reglementair van 1 juli t/m 30 juni. 
 
Artikel 3 
In afwijking van artikel 2 zal bij overlijden van een lid de verplichting tot betaling van de 
contributie voor het navolgende kwartaal komen te vervallen. Het bestuur van Avanti’31 zal bij 
overlijden van leden die ook lid zijn van de KNVB (dit zijn alle leden die actief deelnemen aan 
wedstrijden, de kaderleden en ereleden) een uitkering aanvragen uit het solidariteitsfonds van 
KNVB Zuid2. Over het plaatsvinden van de uitkering beslist de KNVB, daar heeft Avanti’31 
verder geen invloed op.  
 
Artikel 4 
Bij aanmelding in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato vastgesteld. Hierbij 
dient de contributie voor het dan lopende kwartaal direct (contant of door zelf overmaken via de 
bank) te worden voldaan. Pas na ontvangst van deze contributie is een lid gerechtigd deel 
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te nemen aan trainingen en wedstrijden. Vanaf het eerstvolgende hele kwartaal wordt de 
contributie dan via automatische incasso geïncasseerd.  
Dit geldt niet voor E- en F-pupillen. Voor deze leeftijdscategorieën hoeft het lopende kwartaal 
niet te worden betaald. Dat lopende kwartaal wordt dan beschouwd als ‘proeflidmaatschap’.  
 
Artikel 5 
Indien de automatische incasso, om welke reden ook, niet kan worden uitgevoerd, zal de 
penningmeester een rekening versturen die binnen 14 dagen dient te worden betaald. Op deze 
rekening zal de bovengenoemde opslag van € 1,50 worden toegepast. 
 
Artikel 6 
Leden die vanwege persoonlijke omstandigheden (al dan niet tijdelijk) niet aan hun 
contributieverplichtingen kunnen voldoen, kunnen te allen tijde, vertrouwelijk, contact opnemen 
met de penningmeester. Bezien kan dan worden of er een regeling getroffen kan worden. 
Mogelijk kan via een sociale regeling vanuit de Gemeente Schijndel een oplossing gevonden 
worden. Hiervoor is het wel gewenst dat direct actie wordt ondernomen en niet pas als er een 
contributieachterstand is ontstaan. 
 
 
 
Het bestuur wijst u verder graag nog op de volgende punten: 
 
 
1: Indien de contributie niet is betaald, kan er ook niet gevoetbald worden !!! 

2: Aan- en afmeldingen lidmaatschap en wijzigingen van persoonlijke gegevens 
uitsluitend bij: 
Marjon Heestermans, ledenadministratie@avanti31.nl (073)5478437 

 
3:   Opzeggingen via de leiders worden niet in behandeling genomen. 
 
4: Voor het doorgeven van wijzigingen en het aanmelden van een lidmaatschap kan een 

formulier van onze website www.avanti31.nl worden gedownload. 
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NIEUWE COACHJASSEN  
VOOR JEUGDKADER EN SENIORENLEIDERS 

 
 
Op zaterdag 10 december j.l. tijdens de après-ski Party voor de jeugd zijn de nieuwe 
coachjassen uitgereikt aan de jeugdleiders en het kader van de senioren. 
De coachjassen zijn beschikbaar gesteld door BAS-Trucks, de hoofdsponsor van onze 
jeugdafdeling en geleverd via onze kledingsponsor CampingSport De Wit. 
Een fantastisch gebaar van onze sponsor, dat ervoor zorgt dat onze leiders weer up-to-date en 
herkenbaar langs de lijn staan.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
                  Op de foto toont onze voorzitter, Jack Brus, de nieuwe coachjassen. 
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 VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
Thema van de maand december 
Evalueer met je team de afgelopen periode!!!!!!! 
 
 
F4 herfstkampioen! 
Op zaterdag 17 december is Avanti F4 herfstkampioen geworden!  
Helaas kon de laatste competitiewedstrijd niet worden gespeeld i.v.m. afgelastingen, maar 
omdat Avanti F4 en hun tegenstander beiden evenveel punten hadden in de competitie, kon het 
herfstkampioenschap toch gevierd worden.  
Na een wedstrijd tegen de papa’s kon het feest beginnen in de kantine van Avanti. Spelers, 
speelster en begeleiding, van harte gefeliciteerd!! 
 
 
Nieuwe coachjassen jeugdkader 
Op zaterdag 10 december is het volledig jeugdkader van Avanti voorzien van een nieuwe 
coachjas. Dit is mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van onze jeugdafdeling Bas Trucks. Wij 
danken hun voor deze sportieve geste! 
 
 
Sinterklaas bij Avanti! 
Zaterdag 26 november bracht Sinterklaas een bezoekje aan Avanti voor alle  
F-pupillen en de mini's. In een volle kantine waren vele kinderen en hun ouders verzameld, die 
wachtten op de komst van de Sint. Gelukkig waren er eerst al een paar Pieten die het nodige 
strooigoed uitdeelden. Alle kinderen kregen een cadeautje en er waren nog extra prijzen voor de 
mooiste kleurplaat en degenen die de meeste kleurplaten hadden verkocht.  
 
  
Surpriseavond E-pupillen 
Vrijdagavond 25 november waren vele E-pupillen verzameld in de kantine voor de traditionele 
surpriseavond. Er waren ook dit jaar weer veel mooie kunstwerken in elkaar geknutseld. Om 
18.00 uur werd gestart met het uitpakken van de surprises, na een korte onderbreking om wat te 
drinken en te snoepen werd de uitslag van de kleurplatenactie bekend gemaakt. Rond acht uur 
werd de avond afgesloten met een loterij voor alle kinderen en konden ze met een volle 
snoepzak weer richting huis, om daar alle cadeautjes nog eens goed te bekijken. 
 
 
Bingoavond D-pupillen 
Op donderdagavond 24 november hebben veel D-pupillen meegedaan aan de Bingo-avond! Het 
was een gezellige, luidruchtige avond, waar volop plezier werd gemaakt!  
 
 
Kalenderverkoop 
Op maandag 14 november zijn de Avanti-kalenders weer verkocht.  
Alle C-junioren en D-pupillen, bedankt voor hun inzet!!! 
Mocht u de verkoopploegen gemist hebben dan kunt u nog kalenders verkrijgen in de kantine. 
Kosten € 3,00. 
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Kerstzaalvoetbaltoernooi 
Het jaarlijks kerstzaalvoetbaltoernooi tussen WEC, Schijndel en Avanti wordt dit jaar gehouden 
op donderdag 29 december 2011 in sporthal De Dioscuren. 
Programma wordt via de website en leiding bekend gemaakt; de organisatie is dit jaar in handen 
van v.v. Schijndel. 
 
 
Winterperiode 
Laatste trainingen voor de winterstop zijn op donderdagavond 22 december, we starten weer 
met trainen op maandag 9 januari 2012!! 
 
 
Trainingscursus mini-pupillen 
  
Op 5 maart 2012 begint bij Avanti een cursus van de KNVB voor trainers en begeleiders van  de 
zgn. minipupillen.  
Deze cursus is alleen voor Avanti vrijwilligers en wordt geheel gesponsord door de  ING. Zowel 
spelmateriaal, oefenstof, ballen en kleding is dus gratis.  
Wij zoeken nog mensen die mee willen doen aan deze cursus. In totaal zijn er 5 vroege 
maandagavonden les, waarbij je dus uitleg krijgt van een professioneel opgeleide KNVB trainer. 
  
Wil je meedoen geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Jo Toelen, Sjef Weber of Jan Hellings. 
Info 06-13258514 
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                 Avanti - Ruwaard 
 
Hoi, 
 
Ik heet Karsten Goyaarts en op zondag 20 november 2011 was ik pupil van de week.  
Avanti moest tegen Ruwaard spelen. Ik moest (samen met papa en Jesper) om half 2 bij Avanti 
zijn.  
 
Daar werden we ontvangen in de bestuurskamer. Toen mocht ik mee naar de kleedkamer en 
daar stond de muziek aan, dat was wel leuk. Ik kreeg toen een shirt waar achterop staat “pupil 
van de week” en ik moest mee gaan warm lopen. Dat vond ik wel gaaf. Ik heb met Sjef en een 
reservespeler een balletje staan trappen. 
Ik moest de aftrap verrichten en had ‘m gescoord. De wedstrijd ging beginnen en ik zat lekker in 
de dug-out. Ook kwamen ze een jas brengen, want het was toch wel een beetje koud. 
Avanti stond al snel met 2-0 voor, maar daarna ging het wat minder, want er vielen in de 1e helft 
geen goals meer. Misschien kwam dat wel door de mist, want soms kon je niks zien. 
In de rust heb ik ook nog een balletje staan trappen en op goal geschoten. 
In de 2e helft werd het nog 3-0 voor ons, maar die heb ik niet gezien door de mist. 
 
Na de wedstrijd heb ik een prijs gegeven aan de man of the match (Jurgen). 
In de kantine kreeg ik nog een super mooie bal en daar had iedereen zijn handtekening opgezet. 
Het was nog gezellig in de kantine en toen gingen we naar huis. 
 
Ik wil iedereen bedanken, want het was een kei leuke middag. Ik zou het nog wel een keer willen 
doen. 
 
Groetjes, 
 
Karsten Goyaarts  
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AVANTI  JEUGD  IN  DE  KIJKER !!!!! 
 
 
Vandaag hebben wij op het Avanti terrein een echte  Avanti man mogen ontmoeten die nu al, op 
zo’n jonge leeftijd, trainer is op de woensdagmiddag van onze mini’s, en ook aan deze knaap 
hebben wij een paar vraagjes mogen stellen.  
Hij komt uit een echte voetbal familie (van vaderskant) want zijn vader Gerard was ook een 
begenadigd voetballer. 
 
 
                          Wij stellen aan U voor : 
  
                                                                                                                 

               Sjors en ik ben 12 jaar   
     School:   Kwekkeveld 
     Ik voetbal in:  onze D-3 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen: ik ben begonnen met mijn 6e jaar           
 
3. In welk team kwam je toen:    ik kwam in de  F–4  
       
4. Wie was toen jouw trainer/leider:  Els  Zomers 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:   het is leuk als ik kan scoren en het spelen 
       in teamverband vind ik leuk                     
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:       ik speel op het middenveld of in de spits 
 
6 . Welke is jouw favoriete club:    PSV  is mijn club                                              
     Van welke voetballer ben jij een grote fan:   ik ben een grote fan van Dries Mertens 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:            ja, popmuziek, maar wel van deze tijd            
 
8. Kijk  je wel eens t.v. en naar welke                                                          
    Programma’s:              ja,  voetbal, Zapp en Nickelodeon 
 
9. Mag je van papa en mama  
    ‘s avonds op tv wel eens voetbal kijken: ja, dat mag ik wel   
 
10. Wat was tot nu toe het leukste                               
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:  zonder aarzelen: het kampioenschap van 
       E–3                       
 
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                           ja,  mijn grote vriend Pieter 
 
12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:   Avanti vind ik een hele leuke club                                   
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13. Wat vind je minder leuk bij  Avanti :  dat zou ik zo niet weten                       
 
14. Waar heb je tijdens een  

wedstrijd een hekel aan:   als ze langs de lijn op ons  staan te 
      mopperen     
                 (dit hebben we al meer gehoord, dus beste 
      toeschouwers, wel aanmoedigen maar niet 

                                                                           meer zoveel mopperen) 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
       wel eens heel boos maken:   ja, over grote  E-go’s                                         
    
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:                                        ja, soms        
       en wanneer/waarom :                                     als mijn huiswerk niet lukt 
 
18.  Wat doe je het liefste op de computer: Hyves                     
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
      worden volgens jou:                                        de modder op het trainingsveld zou wel  
       wat minder mogen 
 
20. Wordt  Avanti 1 dit seizoen kampioen:      nee,  jammer genoeg niet   
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen   
      van Nederland :                                                 (kort maar krachtig)   PSV 
 
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  Dirk en mijn zusje  Lis  bij 
       Avanti, en een oom en neefje  van mij 
       voetballen bij Schijndel 
 
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, Marcel Welten, 
       Wim v/d Boogaard, Ton  Zandbergen en 
       Dirk v/d Sangen              
 
26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
       vrienden/vriendinnen van jou  
       die bij Avanti voetballen:   heel veel succes met het voetballen                                  
 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking: nee, ik zou het zo vlug niet weten 
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Sjors,  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. 
Onze mini´s zijn danig in hun schik met jou, en dat houden we zo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                        De trainers / leiders en natuurlijk alle  F & mini pupillen 
                       van Avanti wensen iedereen fijne Feestdagen, een goed 
                                 uiteinde en een gelukkig en gezond 2012 toe. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 Ook in 2012 spelen wij onze wedstrijdjes op zaterdagmorgen om 10.30 uur.  
                                     U bent van harte welkom om eens te komen kijken. 
 
 
 
        Op woensdag 30 mei 2012 spelen wij ons mini toernooi hier bij Avanti. 
                Mocht u ons nog iets extra’s willen toestoppen, u weet het,   
                                                   een kinderhand is snel gevuld. 
 
 
 
    En, laat nu die sneeuw maar komen! 
 
 
 
 
 
 
 
       Jo Toelen 
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Wij ,  de  OPA’S  van  Avanti ,  wensen U allen hele 

fijne Feestdagen,  een heel goed uiteinde van 2011, en

een heel, heel gelukkig, maar vooral  ook een gezond  

2012  toe. 

 

         hoofd  OPA’s                                          Pieter                                      Cor                                       
      Henk 

                                       opdrachten 

 

   

 

      Gerrie                          Martien                          Dirk                       Bert 

 

 

 

 

           Adje                  Toontje                Jo                           Jan  &   Jo 

 

 

  

 

          Gijs                                   Gerrie                        Hans                          Tony 

 

 

 

 



 

 

 

       

              Supportersvereniging  

      

Stand 2e Periodetitel  seizoen 2011/2012 
 
De tweede periodetitel gaat over de wedstrijden 10 tot en met 18 die elk elftal speelt.  
Hierbij is het niet van belang of er wedstrijden uitgesteld of afgelast worden.  
 
 
De stand per 12 december 2011 :  
 

Plaats   Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten Voor  Tegen   Saldo 
1 Avanti '31  6 4 3 0 1 9 17 6 11 
2 Avanti '31  8 4 3 0 1 9 14 5 9 
3 Avanti '31  7 3 3 0 0 9 13 4 9 
4 Avanti '31  3 4 3 0 1 9 13 6 7 
5 Avanti '31  2 4 2 1 1 7 3 3 0 
6 Avanti '31  Da 1 2 2 0 0 6 11 3 8 
7 Avanti '31  4 4 1 3 0 6 7 4 3 
8 Avanti '31  1 3 2 0 1 6 5 4 1 
9 Avanti '31  11 2 1 1 0 4 6 1 5 

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

          
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
   Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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29 december 2011 
 

 
Op donderdag 29 december 2011 wordt weer de jaarlijkse dropping georganiseerd. 
Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van de Supportersvereniging 
In samenwerking met Bert van Uden.  Het thema van dit jaar is :   

  

             Avanti  Toen en Nu 
                         
Naast de diverse vragen zullen er onderweg weer verschillende opdrachten moeten 
worden uitgevoerd. De organisatie daagt dan ook iedereen weer uit om op  
29 december mee te komen doen aan deze Dropping/Puzzeltocht.  
 
Inschrijving is mogelijk voor groepen tot maximaal 6 personen. Inschrijvingsformulieren 
liggen klaar achter de bar in de kantine, maar kan natuurlijk ook nog op 29 december 
vanaf 18.30 uur.   
 
De tocht begint om 19.00 uur en natuurlijk zal ook de snert dit jaar niet ontbreken.  
Denk op deze avond wel aan warme kleding en een goede zaklamp ! 
 
Het belooft weer een leuke en gezellige tocht te worden, dus houdt deze datum alvast 
vrij !   
 
Supportersvereniging SV Avanti ‘31 
 

 
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging     
 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
 

 
 
Naam team  : 
 
 
Deelnemer  1  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  2  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  3  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  4  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  5  : _________________________________________ 
 
 
Deelnemer  6  : _________________________________________ 
 
 
 
Dit inschrijvingsformulier kan worden ingeleverd in de kantine op het sportpark. 

 
 
 

Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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Voor dit Sportret zijn we bij een man geweest die opgegroeid is in Boxtel. Hij heeft lang bij 
voetbalvereniging Boxtel gevoetbald tot hij verkering kreeg in Schijndel. En zoals het dan zo 
vaak gaat is de stap naar een Schijndelse vereniging snel gezet. In dit geval trad hij toe tot het 
vrijwilligersgilde van onze voetbalvereniging.                                                                                                           
We hebben een gesprek gehad met: 
 
 

    ANDRÉ DANKLOF 
 
 
André is 47 jaar oud en gehuwd met Annemieke. Ze hebben 2 kinderen, Kevin 15 jaar, die 
momenteel in B3 voetbalt, en Robin is 17 jaar. 
André is in Boxtel  geboren in de toenmalige Jordaan. Hij ging bij VV  Boxtel voetballen toen hij 
8 jaar oud was.  
“Net zoals jongens van den Boschweg uit Schijndel op jonge leeftijd bij Avanti gingen voetballen, 
was het voor mij normaal dat ik bij VV Boxtel (bok) terecht kwam. Ik heb in alle selectie elftallen 
gevoetbald. Ik heb een halve wedstrijd in het eerste van Boxtel gevoetbald. Toen er 
verschillende voetballers van buitenaf kwamen,  hoefde de selectie voor mij niet meer en ben ik 
in een lager elftal gaan voetballen. Dat was een vriendenelftal. Met dat elftal ben ik een paar 
keer kampioen geworden. Dat werd goed gevierd. Nadat we in de kantine het feest hadden 
ingezet gingen we daarna naar café de Sloot aan de Markt in Boxtel, waar het feest tot in de 
kleine uurtjes werd voortgezet.  
Ik voetbalde rechtsback en was een degelijke voetballer die ze niet zo snel voorbij kwamen.” 
 
Na de lagere school is André naar de LTS gegaan en is voor timmerman gaan leren. 
“Ik was niet zo’n student en heb de opleiding niet afgemaakt. Via uitzendbureaus ben ik toen 
gaan werken. Ik kan niet opnoemen wat ik allemaal heb gedaan, maar dat zijn nogal wat 
baantjes. Ik ben zelfs een tijdje boswachter geweest. Ik ben uiteindelijk terecht gekomen bij Van 
de Lande meubelmakerij, waar ik inmiddels 24 jaar werkzaam was , want ik heb inmiddels te 
horen gekregen dat ik ontslagen ga worden.” 
 
Wij vroegen ons af hoe hij dan in Schijndel terecht  is gekomen. 
“Vroeger waren meisjes niet aan mij besteed. Tot Annemieke bij ons thuis kwam. Met 
Annemieke ben ik inmiddels 21 jaar gelukkig getrouwd. We kennen elkaar al 30 jaar. In 1988 
zijn we in Schijndel komen wonen. Dat betekende dat ik mijn voetbalvrienden wel moest 
achterlaten en dat viel in het begin niet mee. Gelukkig had ik vrij snel mijn draai gevonden en 
ben ik gaan voetballen in de wildvoetbalcompetitie bij de “Snor”. Daarna heb ik 12 jaar bij 
Henskens de Wit gevoetbald. Op die manier leerde ik natuurlijk veel mensen kennen en raakte 
ik snel ingeburgerd.” 
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Later werd André door Henk Broks benaderd om iets bij Avanti te gaan doen. 
“Onze zoon Kevin voetbalde in die tijd bij de E5 en ik was er toch elke week. Ik werd toen leider 
samen met Jelle Voets en Maarten Geerts. Inmiddels ben ik alweer 8 jaar actief als trainer/leider 
van de jeugd. Iets wat me goed bevalt. Ik ben nog steeds leider en train de jeugd op maandag 
en woensdag. Ik heb met Sjef Beekmans twee jaar opgetrokken als leider/trainer en onze zonen 
voetbalden toen in die elftallen.” 
 
We vroegen ons af of het geen nadeel is om elk seizoen als leider met je zoon op te trekken. 
“Ik vind dat dit erg meevalt. Hij gaat steeds meer zijn eigen gang. Ik trek hem absoluut niet voor 
en als hij niet luistert dan staat hij er gewoon langs, net als de andere jongens. Ik heb 
momenteel niet zo’n makkelijk elftal. De jongens zijn niet altijd gemotiveerd maar ze blijven wel 
de trainingen bezoeken en dat vind ik erg belangrijk.” 
 
Binnen Avanti worden trainingscursussen gegeven voor trainers en aankomende trainers. 
“ Ik heb geen trainingscursus gevolgd. Je hoeft geen toptrainer te zijn natuurlijk om de jeugd te 
trainen. Ik heb zelf lang genoeg gevoetbald om een training op dat niveau te kunnen geven. 
Verder moet je goed met kinderen overweg kunnen natuurlijk.” 
 
De laatste jaren zien we André ook als scheidsrechter op de velden van Avanti.  
“Wil de laat vroeg een aantal jaren geleden of ik niet een keer een wedstrijdje wilde fluiten. 
Inmiddels fluit ik al 5 jaar. Ik fluit in principe op de zondag de senioren. Ik was vroeger geen 
makkelijke voor de scheidsrechter. Daarom is het nu wel leuk om dit eens van de andere kant 
mee te maken. De eerste wedstrijd die ik floot was Avanti 4 tegen DVG 4. De keeper van DVG 
trapte uit. Toen ik omkeek lag er een speler van DVG op de grond en was gewond. Hij was 
geschopt door een speler van Avanti. Ik had dat niet gezien en werd belaagd en ingesloten door 
de spelers van DVG. Gelukkig liep het allemaal goed af. Het was wel de vuurdoop voor mij. Ik 
vind het nog steeds leuk om wedstrijden bij de senioren te fluiten. Het is natuurlijk wel belangrijk 
dat je grensrechters hebt die je kunt vertrouwen, maar af en toe schort het daar wel eens aan en 
dat is jammer. Verder is het zo dat je conditie goed blijft als je elke week een wedstrijd fluit. Er is 
ook regelmatig een bijeenkomst voor de scheidsrechters van Avanti, die wordt geleid door 
Bertus van de Moosdijk. Bertus heeft op niveau gefloten en wij kunnen daar veel van leren.” 
 
Op de vraag wat zijn hobby’s zijn, kan André niet direct een antwoord geven. Zijn vrouw vult aan 
dat zijn hobby Avanti is en hij heeft geen tijd voor andere hobby’s. 
Volgens zijn vrouw Annemieke zijn de goede eigenschappen van haar man dat hij geduldig is en 
sociaal is. 
De slechte eigenschap is dat hij geen nee kan zeggen, waardoor hij weinig thuis is. 
 
Hierop hebben we André de gebruikelijke vagen gesteld. 
 
Waar erger je je aan     Stiekem gedrag 
 
Als je het voor het zeggen had in Nederland Ziektekosten lager 
 
Welke actualiteit grijpt je aan    Zedenzaken 
 
Naar welke internetsite surf je het meest  Avanti 
 
Auto       Ik heb geen rijbewijs dus een Gazelle 
 
Beste trainer       Marco van Basten 
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Stad       Praag 
 
Jeugdidool      Vanessa 
 
Moeilijkste beslissing ooit    Naar Schijndel verhuizen 
 
Onderschatte voetballer    Theo Janssen 
 
Overschatte voetballer    Derk Boerrigter van Ajax 
 
Hoogtepunt      Trouwen en mijn kinderen 
 
Dieptepunt      Overlijden van mijn ouders en mijn broer 
       op 24-jarige leeftijd 
 
Politieke voorkeur      PVV 
 
Televisie      Actiefilms en voetbal 
 
Beste muziek      Nederlandstalig 
 
Beste film      The Champ 
 
Eten       Lust alles 
 
Drank       Pilske 
 
Acteur       Sylvester Stallone 
 
Vakantie      Nederland 
 
Met wie zou je graag een avondje gaan stappen Met goeie vrienden 
 
Welke club en speler heeft je voorkeur in de   Ajax en Ericsson  
eredivisie   
  
Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV  René van der Gijp 
 
 
André, bedankt voor je tijd en we hopen dat je nog lang als leider of trainer actief mag blijven 
binnen onze vereniging. 
 
 
       Noud Bouwmans 
 
       Frans van Rozendaal 
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 VERJAARDAGEN JANUARI  
 
 

01 januari Tiago da Silva Santos 
  Koen v. Engeland 
  Hassan Mahamud 
02 januari Cheyenne Broks 
  Quirijn Scheijvens 
  Stef Smits 
05 januari Barry v. Houtum 
  René Pennings 
  Harm v.d. Pol 
  Mark Verhagen 
  Rowanne Vroomans 
06 januari Arjan v.d. Aa 
  Nol v.d. Boogaard 
  Harold v. Engeland 
  Teun v. Roosmalen 
  Stefan Timmermans 
07 januari Karsten Goyaarts 
  Dominique v.d. Ven 
08 januari Gé v.d. Heijden 
  Bart v. Uden 
09 januari Stefan Roozendaal 
10 januari Sjors v. Alebeek 
  Bjorn Beekmans 
  Iwan v. Giersbergen 
  Alex v. Giersbergen 
11 januari Gerrie Russens 
12 januari Sam Lammers 
13 januari Jan v.d. Leest 
14 januari Manfred Lucius 
15 januari Daan Hellings 
  Tim Olijslagers 
  Sjors Teeuwen 
16 januari Dejay v.d. Brink 
17 januari Paulo Figueiredo Barbosa 
  Jasper Geerts 

  Stijn Geerts 
  Harm Gerritsma 
  Willy v. Kasteren 
  Ad v. Kasteren 
18 januari Sam v. Houtum 
  Tom Kemps 
  Jordy Verhoeven 
20 januari Toon Brus 
21 januari Richard v.d. Heijden 
22 januari Theo Schuurmans 
23 januari Safwen Jemai 
  Mohamed Mansaray 
24 januari Lizanne Fransen 
  Joffrey Groenendaal 
  Tjerk Princé 
25 januari Harvey v.d. Dungen 
  Lucas v. Geffen 
  Toon v.d. Heijden 
26 januari Douwe v.d. Broek 
  Roy v. Helvoirt 
  Nicky Horsten 
27 januari Jannes v. Boxtel 
  Mark v.d. Heyden 
  Teun v.d. Sangen 
  Toon v. Uden 
28 januari Edwin v.d. Greef 
  Igor v. Heertum 
29 januari Mario v. Eerd 
  Dhr. V.d. Heuvel 
  Peter Ligtenberg 
  Ronnie v. Wanrooij 
30 januari Alex de Laat 
  Luc Swanenberg 
31 januari Wim Hellings

 
 
 



 

LEDENMUTATIES 
 

 

nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 

NRNX28B Ian Netten Narcishof 5 8-5-2005 

PFNF805 Moreno Bergman Vijverweg 1 -155 8-11-2001 

MFVZ67B Jeremy Ebbenn Grevekeur 103 6-5-2002 

LWKK897 Sam van Houtum Brouwketel 60 18-1-2000 

PFNF83W Liam van Lanen Pompstraat 23 18-10-2000 
MFHW863 Milou Gevers Korte Heikantstraat 21 9-12-2002 
 
 

oud leden 

knvb nr naam geb. datum 
NXHH64V Gino Hosewol 9-12-2005 
GHFR88E Paul vd Greef 23-5-1979 
BXVZ42L Dennis Schippers 7-5-1976 
BYCR27S Jeffrey Creusen 7-9-1985 
BXWD22E Bart Merks 5-11-1986 
ACMV733 Lina Manders 17-2-1935 
ZYUJ733 Egon Manders 31-3-1967 
WFRQ733 Broer Manders 2-6-1932 
NSHF61V Luciano Dielemans 13-1-1999 
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AON DE TAP 
 
 
 
 

Wa dur allemaol gebeurt in ut voetbal is nie mer te volge Tinus. Over hil de werelt zen 
dur van alle insidente. Boboss worre geskorst en klubs ut de komputietie gezet, en 
warover geeg ut… alleen mar over gelt. Ut is tog egt un probleem vur de fiefa. Ik gleuf 
da du top moet veraandert worre.  
Alleen die lande in du organisatie zette die onbesproke zen, die gu kunt kontrolere.. 
gleuf me Klaas, dees is nie tege te houwe. Ajaks he dees al ervare en welleke klub is de 
volgende.  
In du baltiese state hebbe zu ut op euroos en es er unne gek kumt, dan zen dees here  
um te koope. Of  ut waor is, zal moeilijk te agterhaole zen, mar ut stinkt wel.  
Ok met elektriese waornemers moet men aon de gang zoals bei ut hokkie.  
Alleen op de doellein kameraas  is al un verbetering.  
Zu moete ok du overtredingen zo es op voete staon of stampe harder bestraffe. Iemand 
die zoies doet no bestudere van de beelde moet meteen drie wedstreije geskorst worre 
en protesere is nie meugeluk. Want ik vein da dit nog teveul gebeurt. 
 
Wa denkte van ons uurste Tinus?  
Zu voldoen aon men verwaagtingen. Speule nie geweldig mar haole du puntjes en da is 
tog goet.  
Alleen ik heur vervelende geluide da er nie unne eenheit op ut velt sti.  
Aon ut spel kan ik da nie zien,  mar wa in de kleedruimtes gebeurt, da weet ik nie. Ik 
hoop dat die geluide vals zen. 
 
Allemaol fijne feestdagen en een hil goeij 2012. 
 
 
 
       Klaas en Tinus 
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GEEF DE BALPEN DOOR…………….  
 
Naam       Tim van Geffen     
      
Leeftijd      18 jaar      
 
Woonplaats      Schijndel      
 
In het dagelijks leven     student      
 
Elftal       A1        
 
Positie       links back      
 
Hoe lang voetbal je al?    12  jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan  mensen die een ander een kaart proberen 

aan te smeren.    
 
Zou graag willen voetballen met  Messi,  

Omdat hij gewoon de beste voetballer is 
 
Waar zou meer aandacht aan besteed   warme douches 
moeten worden bij Avanti’31 ? 

        
Andere hobby’s?     tennis, uitgaan    
       
Maak me wakker voor    laat me maar liggen     
 
Nooit meer      bij de Albert Heijn werken  
 
Met een miljoen ga ik     genieten 
    
Toekomstplannen     rijk worden 
       . 
Hoe ver ga je komen met je team   middenmoot 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de  
balpen heeft doorgegeven    als we dit jaar kampioen worden.  
 
Heb je een vraag aan degene die van jou de balpen krijgt ?  
Wie is nou eigenlijk die Jaap Stam waar jij het zo vaak over hebt? (en dan niet die 
voetballer) 
 
Aan wie speel jij de balpen door?   Joep Hellings 
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Op donderdag 12 januari start weer het LERC 
darttoernooi. 

 
Inschrijfformulieren liggen achter de bar in de kantine. 
 
Inschrijven als koppel kan tot 30 december 2011. 
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                          LERC  DART TOERNOOI  2012 
 
                   Op donderdag 12 januari 2012 start wederom de dartcompetitie. 
                  Geef je snel op want de inschrijving stopt op 30 december 2011. 
 

     Reglement van inschrijving:     
      Ze moeten allebei ouder zijn dan 16 jaar. 
      Er mag niet van partner gewisseld worden, alleen bij hoge uitzondering, hierover beslist de 

organisatie. 
       Inschrijfgeld bedraagt  10,--  per koppel. 
      Na 30 december 2011 nemen wij geen inschrijvingen meer  
        aan i.v.m. de indeling van de competitie. 
      Geef een naam op als koppel, voor ons makkelijker met indelen. 
      Kruis maximaal 3 datums aan wanneer jullie niet kunnen darten. 
      Het volledige reglement en de competitie indeling krijgen jullie zo spoedig mogelijk. 
      Formulieren inleveren aan de bar in de kantine.         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Naam Koppel  
 Darter 1  
 Adres 
 Postcode... 
 Plaats 

 Tel.nr. .. 
 
 Darter 2  
 Adres 
 Postcode... 
 Plaats 
 Tel.nr. .. 
  
 Wij kunnen vanaf …………. uur darten 
 
 23 februari is donderdag na carnaval 
 12 jan  19 jan  26 jan    2 feb  9 feb  16 feb 
  
 23 feb  1 mar  8 mar  15 mar  22 mar   
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De helden van toen: Jan van Schijndel  

In de serie ‘De helden van toen’ brengen Bert van Uden en Miranda van Houtum een 
bezoekje aan oud-spelers van Avanti. Een blik terug in de tijd. Wim van Herpen, Sjef 
van Houtum, Martin van Heeswijk, Bert van der Plas en Wim van Bokhoven kwamen 
eerder aan het woord. In dit nummer vertelt Jan van Schijndel (74) over zijn ervaringen 
met de Boschwegse voetbalclub Avanti ’31. 

ls negen jarig jongetje startte Jan 
van Schijndel als voetballer bij 
Avanti’31. “Je mocht destijds niet 

eerder bij de KNVB lid worden, meldt hij. 
“Ik kan me nog herinneren dat ik training 
kreeg van Antoon van Heeswijk. Die 
speelde zelf in het eerste elftal van Avanti. 
We kregen veel baloefeningen, koppen en 
stoppen. Ik vind nog altijd dat dit de basis 
is van het voetballen.” 
Technisch goede pupillen trainers is 
volgens Jan belangrijk. “Dat is me altijd bij 
gebleven van de cursussen die ik bij de 
KNVB volgde, samen met de helaas veel 
te vroeg overleden Piet van Heeswijk, een 
goed jeugdtrainer.” 
Ook hamert de oud eerste elftal speler op 
‘het veld breed houden’. “En spelen met 

buitenspelers. Met honderd procent inzet 
het veld breed houden door elkaar lekker 
de ruimte te geven. Dat levert het mooiste 
spel op en is voor het publiek mooi om te 
zien. Daarnaast krijg je zelf meer plezier in 
voetballen. Dat is belangrijk. Ik vond 
voetbal een belevenis in mijn leven.” 
Jan bewaart duidelijk mooie herinneringen 
aan Avanti. Hij heeft een doos vol met 
diverse foto’s, diploma’s, clubbladen en 
andere aandenken. Nog regelmatig is de 
Schijndelaar, die al geruime tijd in de 
Pastoor Donderstraat woont, te vinden op 
het Avantiveld. “Als het eerste thuis speelt 
kom ik praktisch altijd kijken”, vertelt hij. “In 
de kantine kom ik niet meer, leeftijd denk 
ik”, zegt hij lachend. “Maar als voetballer 
hoort het er zeker bij om na afloop van de 
wedstrijd gezellig een pilsje te drinken.” 
Jan kon zelf vroeger een aardig potje 
voetballen. Hij voetbalde als 17/18-jarige 
in de A1 en in het Brabants Jeugdelftal. 
“Met als grote animator scheidsrechter 
Piet van Wanrooij”, vertelt hij. “Die 
begeleidde ons naar de wedstrijden die 
gespeeld werden in de Vliert. Iets om nooit 

A

 27
te vergeten was het winnen van de 
‘Bisschopsbeker’, ik dacht in 1955. Alle 

Jan van Schijndel draagt de vlag tijdens 

een gecombineerd feest van de parochie 

en Avanti.  
 



 

 28

 
topploegen waren daar met hun A-jeugd 
aanwezig. Dat was geweldig.” 
Ook speelde Jan een tijdje in het eerste 
elftal. “Jammer genoeg raakte ik 
geblesseerd aan mijn enkel. Meester 
Gremmen pakte steeds voor de wedstrijd 
mijn enkel in. Ik had zwakke enkels. Dat 
was heel frustrerend. Ik viel steeds uit. Rond 
mijn 23/24ste ben ik gestopt.” 
Naast voetballer vervulde Jan verschillende 
bestuursfuncties bij Avanti. Hij was 
jeugdvoorzitter, trainer, bestuurslid 
elftalcommissie, leider, grensrechter en 
penningmeester supportersclub. “De 
moeilijkste functie was als bestuurslid gaan 
kijken of voetballers van de selectie 
zaterdags ergens mee deden met ‘wild  
voetbal’. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Om 
beurten hielden we controles. Ik heb wel 
eens leden getroffen. Bijvoorbeeld op het 
veld aan de Rooisedijk. Ik betrapte Cor 
Mooy. Hij deed eruit en verstopte zichzelf. Ik 
zei verder niets. Toen ik hem bij Avanti trof,  

 
sprak ik hem erop aan. Hij zei: ‘je hebt mij 
toch niet gezien’, niet beseffende dat hij 
daarmee zichzelf verried. De sanctie was 
dat je zondag niet mee mocht spelen. Ook 
op zaterdag uit gaan was in die tijd 
verboden.” 
Toch echt moeite met ‘optreden’ als dat 
nodig is heeft Jan niet. “Als bestuurder moet 
je soms lastige klussen opknappen. Zo is 
het nu eenmaal.” Het bestuur onder 
voorzitterschap van Jos Smits vond Jan een 
sterk bestuur. “Er werd veel gesproken over 
voetbal en de uitstraling van de club stond 
voorop. Soms was dat wel eens moeilijk. Je 
wilde in principe de beste speler in het 
hoogste elftal, maar op een gegeven 
moment gingen ook jongere spelers bij de 
veteranen voetballen terwijl ze eigenlijk in 
het tweede of derde hoorden. Ik vond dat 
moeilijk en ik zie dat ook nu nog gebeuren. 
Een bestuursfunctie is niet gemakkelijk in 
deze maatschappij, dat geldt voor iedere 
vereniging. Maar elke speler, vooral in

Uitreiking van de Sportiviteitsprijs in november 1985. Vlnr. Jan van Schijndel, Rien van 
de Broek Hubert van Houtum, en Willy van de Kerkhof. Rechts staat Tinie v.d. Broek. 

 



 

het eerste elftal, moet leren om te gaan met 
kritiek. Dat hoort bij het spel.” 
Jan kon zijn werk als conciërge op de LTS 
altijd goed combineren met verschillende 
bestuursfuncties. Ook bij andere 
verenigingen was hij actief. “Ik doe iets 
meestal niet langer dan vijf jaar, dan ben ik 
weer aan iets anders toe”, zegt hij. 
Op trainersdiploma’s van vroeger prijkt een 
‘10’ voor leidinggeven. “Ik houd van 
discipline, ook op de LTS waren wij streng 
maar rechtvaardig.” 
Dat de voetbalsport ruwer is geworden en 
de toeschouwers meer verbaal geweld 
gebruiken, kan Jan niet zeggen. Ook 
vroeger ging het er volgens hem wel eens 
ruig aan toe. “Ik kan me nog goed een 
wedstrijd herinneren in Den Bosch. We 
hadden gewonnen, maar moesten in de 
kleedkamers blijven. Toeschouwers hadden 
messen en al bij zich. Onder 
politiebegeleiding werden we afgevoerd.” 
Jan beleefde een prachtige tijd bij Avanti. 
“Als we dronken waren, ruilden we spullen. 
Dan kwam je ineens thuis met de pet van 
een ander en moest je die de dag erop weer 
terug brengen. We hadden 
echt veel plezier. Avanti is een 
prachtige sportvereniging. Ik 
hoop mijn kleinzoon Bart, die 
nu in de C2 zit, nog eens in 
het eerste te zien spelen. Ik 
vind het ook leuk dat mijn 
schoonzoon in het bestuur zit. 
Ook is hij scheidsrechter. Dat 
is een hobby van hem.”  

Naast het kijken naar zijn drie kleinkinderen 
(19-17-13) die voetballen, korfballen en 
softballen, gaat Jan graag wandelen, fietsen 
en zwemmen. En hij bezoekt samen met 
zijn vrouw met enige regelmaat zijn dochter 
en haar gezin in het buitenland. “Haar man 
werkt voor Mars. Ze zijn al verschillende 
keren verhuisd. Ze woonden in Oostenrijk 
en Amerika en nu in Duitsland. Voor ons 
een mooie gelegenheid om er op vakantie te 
gaan. Een keer of acht zijn we in Amerika 
geweest, heel indrukwekkend. We hebben 
veel gezien. Als onze dochter daar niet had 
gewoond, was dat er nooit van gekomen. 
Binnenkort bezoeken we ze in Duitsland. 
Het is wel jammer dat we onze andere drie 
kleinkinderen (11-6-5) minder vaak zien.” 
Verder blijft Jan zo lang hij kan het eerste 
elftal van Avanti volgen. “Al vind ik het wel 
jammer dat de belangstelling zo laag is, niet 
alleen bij Avanti, maar voor het 
amateurvoetbal in zijn algemeen. Ook mis ik 
Harrie Venrooy, Mari der Kinderen en Mies 
van Engeland, mijn vaste discussiepartners 
en medesupporters langs de lijn. Allemaal 
helaas te vroeg overleden.” 

Jan van Schijndel (rechts) discussieerde graag langs 
de lijn met Mari der Kinderen (links) en Harrie 
Venrooy (midden). 
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BILJARTCLUB “EN NOG VIJF….” 
 
 
 
In de afgelopen periode werden de volgende wedstrijden gespeeld. 
 
Dinsdag 22 november. 
 
Op deze dinsdag werd er een inhaalprogramma gespeeld. 
De eerste partij werd gespeeld tussen Bert v. Uden (40) en Cor Mooy (30). Het was Bert die in 
het begin duidelijk de toon aangaf en zonder tot grootse daden te komen wist hij al snel een 
mooie voorsprong op te bouwen. Cor begon daarentegen erg zwak en scoorde in het begin heel 
matig. Toen Bert halverwege de wedstrijd nog een serie van 8 produceerde, was het pleit 
beslecht en kon hij de wedstrijd rustig uitspelen. Bert won de partij in 21 beurten en behaalde 
daarmee een gemiddelde van 1.90. Cor kwam met 16 caramboles uit op 0.76. 
 
De tweede partij van de avond werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Leo v. Boxel (36). 
Henk, die de afgelopen week een grote nederlaag te slikken kreeg tegen Bert v. Alebeek, was 
deze avond niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Beide spelers 
hielden elkaar goed in evenwicht,  al moet gezegd worden dat Leo enkele keren wat pech had 
omdat hij wat moeilijk bij de bal kon komen. Toch lukte het hem om halverwege met een serie 
van 7 een voorsprong te nemen maar Henk antwoordde direct met een serie van 5. Dat was 
voor Leo net even te veel en Henk wist goed door te gaan en won de partij alsnog in 17 beurten; 
hij behaalde naast een gemiddelde van 1.41 ook nog eens 2 bonuspunten. Leo kwam uit op 29 
caramboles en een gemiddelde van 1.70. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Adrie v. Liempd (38) en Bert v. Alebeek (65). 
Bert, die de afgelopen week een prima partij speelde, moest nu erkennen dat de ene week niet 
de andere is. Beide spelers hielden elkaar wat de score betreft goed in evenwicht en er ontspon 
zich een spannende partij. Halverwege de wedstrijd stokte het ritme bij beide spelers, waardoor 
het ritme uit de wedstrijd verdween. Bert herstelde zich nog wel met een serie van 9, maar toen 
was het kwaad al geschied. Adrie kon de wedstrijd naar zich toe trekken en met deze 
overwinning nestelt hij zich aan kop van de ranglijst. Adrie kwam met 38 caramboles in 24 
beurten uit op 1.58. Bert, die nog aardig dichtbij kwam, behaalde met 60 caramboles een 
gemiddelde van 2.50. 
 
 
Dinsdag 29 november. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (32) en Bert v. Uden (40). Het 
was Bert v. Uden die het beste uit de startblokken kwam en daarmee een kleine voorsprong kon 
nemen. Beide spelers speelden echter niet hun beste partij en de spanning moest veel 
vergoeden. Halverwege de partij stokte het ritme bij Bert v. Uden helemaal, waardoor Bert v.d. 
Greef het initiatief over kon nemen. Bert deed dit met verve en wist na 26 beurten zijn eerste 
overwinning van de competitie binnen te slepen. Hij behaalde een gemiddelde van 1.23. Bert die 
33 caramboles maakte kwam uit op 1.27. 
 
De volgende partj werd gespeeld door Henk Kanters (24) en Jo v. Uden (32). In deze wedstrijd 
was Henk Kanters duidelijk de sterkste. Ondanks een mindere periode halverwege de partij wist 
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Henk gedurende de gehele wedstrijd zijn voorsprong te behouden. Met een mooie serie van 8 
wist Henk ook de hoogste serie van de avond te produceren. Jammer voor Henk was dat hij net 
1 beurt te veel gebruikte om zijn 24 caramboles vol te maken, waardoor hij net naast de 
bonuspunten greep. Henk kwam uit op een gemiddelde van 1.20, Jo die niet verder kwam dan 
15 caramboles bleef steken op 0.75. 
 
De laatste partij van de avond werd gespeeld door Bert v.d. Greef (32) en Jo v Uden (32). Bert 
was er op gebrand om na zijn eerdere overwinning ook zijn 2e partij van de avond in winst om te 
zetten. Maar ook Jo wilde niet graag met 2 nederlagen huiswaarts keren. Hierdoor ontstond er 
een spannende wedstrijd, waarin tot het laatst gestreden werd om de overwinning. Het was 
uiteindelijk Jo die de wedstrijd wist te winnen in 24 beurten. Bert kwam in deze partij  dicht bij 
zijn tweede zege, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Jo. Jo kwam uit op 
1.33  Bert behaalde 1.21. 
 
 
Dinsdag 6 december. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Leo v. Boxel (36) en Cor Mooy (30). Het was 
Leo die al snel een mooie voorsprong wist te nemen. Door zelf regelmatig te scoren terwijl zijn 
tegenstander moeite had om in zijn ritme te komen, leek Leo op een eenvoudige zege af te 
stevenen. Toch werd het nog even spannend toen halverwege de wedstrijd het ritme bij Leo 
stokte, terwijl Cor beter ging spelen. Leo wist uiteindelijk de zege toch veilig te stellen door in de 
32e beurt zijn laatste carambole te maken. Gemiddelde van Leo 1.57, Cor die was blijven steken 
op 21 caramboles kwam uit op 0.91. 

Hierna speelden Adrie v. Liempd (38) en Henk Kanters 24 tegen elkaar. Adrie, die de koppositie 
inneemt, begon ook in deze partij erg goed. Het moed gezegd worden dat Adrie wel hele mooie 
aanvangsstoten kreeg van Henk. Henk daarentegen kon zijn goede spel van afgelopen week 
niet doortrekken en moest toezien hoe Adrie steeds verder van hem wegliep. Met prima spel 
wist Adrie de wedstrijd in slechts 16 beurten te beslissen en behaalde daarmee ook weer 2 
bonuspunten. Hierdoor wordt de voorsprong van Adrie op zijn concurrenten weer wat groter. 
Adrie behaalde een mooi gemiddelde van 2.37, Henk die niet verder kwam dan 14 caramboles 
kwam uit op 0.87. 

Hierna speelde Cor Mooy (30) zijn tweede partij, nu tegen Jos v Heeswijk (70). Cor die in zijn 
eerste partij slecht speelde was in deze wedstrijd duidelijk uit op een beter resultaat. Goed 
geconcentreerd en met een mooie serie van 7 wist hij de gehele wedstrijd aan de goede kant 
van de score te blijven. Ook Jos speelde een gedegen partij en lange tijd was niet duidelijk wie 
er aan het langste eind zou gaan trekken. Het was Cor die in de 7e beurt(bonus) de wedstrijd 
uitmaakte. Jos kwam in zijn nastoot niet dichterbij en moest met 54 caramboles het onderspit 
delven. Cor behaalde een gemiddelde van 1.24, Jos kwam uit op 3.19. 

De laatste partij van de avond was tevens de laatste partij van de eerste competitieronde.  
Hij werd gespeeld door Bert v. Alebeek (65) en Mari Pennings (34). Het werd een spannende 
partij, waarin lange tijd niet duidelijk was wie er als overwinnaar uit de strijd zou gaan komen. De 
spanning vergoedde veel in deze wedstrijd omdat beide spelers niet tot hun beste spel kwamen. 
Bert scoorde met een serie van 14 nog wel de hoogste serie van de dag, maar daarnaast 
stonden teveel poedels te noteren. Toch wist Bert de partij nog te winnen. Hij deed dat in 28 
beurten, waardoor hij uitkwam op een gemiddelde van 2.32. Mari, die 31 caramboles maakte, 
scoorde een gemiddelde van 1.11. 
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Hiermee is de eerste helft van onze competitie gespeeld en worden de gemiddelden opnieuw 
berekend. Duidelijk is al dat enkele personen beter zijn gaan spelen, maar andere voldeden niet 
aan de verwachtingen en zijn wat gezakt. Hopelijk kunnen zij in de tweede helft van de 
competitie hun verloren terrein terugwinnen.  

Allemaal veel succes. 
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     EN NOG VIJF    
  STAND  BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012    
      LIBRE     

13-12-2011   CARB CARB      TOT AANTAL PLAATS 
  GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB  

             
A.v.LIEMPD.  11 397 344 207 8 3  113,43 1,92 44 1 
M.PENNINGS.  11 338 373 228 6 4 1 107,41 1,48 34 2 
B.v.UDEN.  11 387 355 215 7 4  102,75 1,80 40 3 
J.v.UDEN.  11 304 376 207 6 5  100,39 1,47 34 4 
H.KANTERS.  11 224 362 206 6 4 1 98,50 1,09 26 5 
J.v.HEESWIJK.  11 643 361 218 5 5 1 96,33 2,95 65 6 
L.v.BOXEL.  10 307 325 175 4 5 1 91,28 1,75 40 7 
B.vd.GREEF.  11 280 431 234 2 8 1 90,75 1,20 28 8 
C.MOOIJ.  11 253 378 228 4 7  86,64 1,11 28 9 
B.v.ALEBEEK.  10 536 329 211 4 6  84,46 2,54 55 10 
C.GEERTS.  10 327 362 205 4 6  83,75 1,60 38 11 

 

 
  



 34

     Club van 100 
 

   
 

 
 

Organiseert 
 
 

              KIENAVOND 
 

 

            voor  ALLE  dames van Avanti  ‘31 
 

 

Dinsdag 27 december 2011 
   
     Aanvang : 20.00 uur 
                                 
      

        
 
 

                     Kom op tijd, want vol is vol  ! ! ! 
 



 

WIST U DAT: 
 

 Het contract met onze hoofdtrainer Hans van Es met een jaar verlengd is? 
 De Après-ski Party in onze kantine een gigantisch succes was? 
 De complimenten voor de organisatie hiervan zeker op zijn plaats zijn? 
 Onze jeugdtrainers en leiders deelnemen aan een theorie en praktijkcursus “Warming 

Up” voortvloeiend uit onze overeenkomst met Mednet? 
 Avanti 1 de eerste seizoenhelft heeft afgesloten met een keurige 4e plaats op de 

ranglijst? 
 We in de eerste competitie helft niet met afgelastingen te maken hebben gehad i.v.m. 

weersomstandigheden? 
 De laatste Rik en Jokeravond zal plaatsvinden op vrijdag 23 december, inschrijven 

vanaf 19.30 uur? 
 De traditionele Bingoavond georganiseerd door de Club van 100 voor alle dames die 

op welke manier  dan ook bij onze vereniging betrokken zijn, op dinsdag 27 
december zal plaatsvinden? 

 De Dropping / Speurtocht georganiseerd door onze supportersvereniging in 
samenwerking met Bert van Uden zal plaatsvinden op donderdag 29 december? 
Vertrek vanaf 19.00 uur. Het thema voor deze editie zal zijn sv Avanti’31 Toen en 
Nu!!! 

 De elftalspellen georganiseerd door het LERC op de donderdagavonden goed binnen 
onze elftallen zijn ontvangen? 

 Het LERC ook weer gaat starten met de “Dart competitie” op de donderdagavond? 
 Er nog steeds kalenders van onze jeugdafdeling te koop zijn, achter de bar in onze 

kantine? 
 Al onze leiders, trainers, zowel bij onze jeugd- als seniorenafdeling, onlangs voorzien 

zijn van een prachtige coachjas? 
 Dit mogelijk gemaakt is door onze Hoofdsponsor van de Jeugdafdeling BAS TRUCKS? 

Waarvoor onze hartelijke dank. 
 Enkele weken geleden de week van de scheidsrechters was? 
 Dat al onze scheidsrechters daarom een attentie hebben ontvangen? 
 Dat alle vrijwilligers van onze vereniging een Kerstattentie hebben ontvangen? 
 Als er nog enige vrijwilligers zijn die deze attentie nog niet hebben ontvangen, dat zij 

zich kunnen melden bij één van de bestuursleden? 
 Dat er geen trainingen plaatsvinden in de week tussen Kerst en Nieuwjaar? 
 Dat het jeugdleiders weekend plaats gaat vinden op 6 , 7 en 8 januari? 
 De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 8 januari vanaf 14.00 uur in onze 

kantine? 
 Het bestuur iedereen fijne feestdagen toewenst en een gelukkig, sportief en gezond 

2012? 
 We iedereen in het nieuwe jaar weer graag terugzien op ons Sportpark? 
 Avanti 1 de eerste wedstrijd van de tweede helft van de competitie thuis speelt tegen 

Erp op zondag 22 januari? 
 

Bestuur sv Avanti’31 
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OPROEP 
 
Mae van de Loo is 2,5 jaar oud en doof geboren.  
 
Om haar te helpen aan een tweede implantaat gehoorapparaat, wat niet vergoed 
wordt door de zorgverzekeraar, is door haar familie de stichting “Doe mee voor Mae” 
opgericht en er worden verschillende acties gehouden.  
Hieraan is aandacht besteed in het Brabants Dagblad van 17 december j.l.. 
 

 
Wilt u de actie ook ondersteunen, dan kunt u een geldbedrag storten op 
rekeningnummer 49 03 54 408. 
 

 
Voor informatie kijk even rond op de volgende website 
 

www.doemeevoormae.nl 
 
Bron: website en Brabants Dagblad. 
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