
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
DANKBETUIGING
SCHEIDSRECHTERS

EEN SEIZOEN MET STIPHOUT VOORUIT JO15-1
TERUGBLIK STIPHOUT VOORUIT VOOR ALS 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het seizoen 2018-2019 zit er nu echt op. Een bewogen seizoen, 
waarin onze vrijwilligers hard hebben gewerkt om Stiphout Vooruit 
wederom te laten uitblinken op diverse fronten. Dat lukte op sportief 
vlak op het veld, maar ook daarbuiten. Ik denk daarbij aan het 
jeugdkamp, het pannenkoekentoernooi, de ALS-voetbalmarathon, 
de heropening van ons sportpark, de jaarlijkse feestavond, de Ibiza-
party, de periodetitel van het eerste elftal, de kampioenschappen 
van de jeugdteams en zo kan ik nog even doorgaan. Mijn dank 
gaat daarbij uit naar iedereen die daaraan een positieve bijdrage 
heeft geleverd. Samen kunnen we veel bereiken. Laten we met die 
gedachte de zomervakantie vieren en in het nieuwe seizoen de 
schouders er weer onder te zetten om nóg een stapje extra voor 
elkaar te zetten. Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop u allen 
in augustus weer in goede gezondheid op ’t Molenven te treffen! 

Als laatste wil ik nog kort even stilstaan bij het overlijden van Jan 
Colen. Jan was van al onze leden het langst lid van Stiphout Vooruit. 
Vorig jaar kreeg hij nog een speldje en een serenade van de fanfare 
vanwege zijn 75-jarig jubileum. We hebben Jan op diverse manieren 
een eervol afscheid gegeven. We wensen Rina en de familie veel 
sterkte namens de vereniging.

Mark Relou, voorzitter Stiphout Vooruit

SCHEIDSRECHTERS
Ook het afgelopen seizoen zijn de wedstrijdsecretarissen jeugd en 
senioren druk bezig geweest met het inplannen van scheidsrechters, 
zodat alle wedstrijden gespeeld konden worden. Dat lukt met kunst- 
en vliegwerk soms pas op het laatste moment. Om wat comfortabeler 
te kunnen plannen zijn we doorlopend op zoek naar scheidsrechters. 
Hiervoor verzorgen we in combinatie met de overige amateurclubs 
in Helmond laagdrempelige cursussen en begeleiding. Interesse? 
Neem a.u.b. contact op met de wedstrijdsecretarissen.

Friso Vogels geslaagd voor de scheidsrechtersopleiding III 
(SOIII) 

Afgelopen maanden heeft er bij Stiphout Vooruit op verzoek van 
de KNVB-academie/arbitrage een scheidsrechtersopleiding III 
plaatsgevonden. Aan deze opleiding namen twaalf cursisten deel, 
voornamelijk van voetbalverenigingen uit de omgeving Helmond. 
Het ging binnen deze opleiding vooral over uitstraling, gedrag en 
mentale weerbaarheid, in relatie tot wie jij bent als persoon en als 
KNVB-official. Friso Vogels heeft enkele jaren geleden al met goed 
gevolg de cursus verenigingsscheidsrechter afgerond. 

IN DEZE MOLENVENNER

De digitale nieuwsbrief van SV Stiphout Vooruit

Juli 2019

Bestuur en leden van voetbalclub Stiphout Vooruit,

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven 
bij het overlijden en de uitvaart van mijn man, het oudste voetbal-
lid Jan Colen.

Rina Colen-Bijlmakers en kinderen
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Bij het leiden van wedstrijden als verenigingsscheidsrechter bij 
Stiphout Vooruit, zowel bij de junioren als senioren, heeft hij veel 
ervaring opgedaan. Ook heeft hij bij zichzelf gemerkt dat het leiden 
van voetbalwedstrijden een hele leuke hobby is. Voor deze hobby 
heeft Friso er bewust voor gekozen om zich als scheidsrechter 
verder te ontwikkelen. Niet meer als verenigingsscheidsrechter, 
maar als gediplomeerd KNVB-scheidsrechter in het amateurvoetbal, 
bij zowel de hoogste junioren als senioren. Friso is pas 19 jaar jong 
en staat midden in de piramide van wie weet wat voor een mooie 
scheidsrechters-carrière. 

Stiphout Vooruit is de laatste jaren goed bezig met het opleiden van 
vooral pupillen- en verenigingsscheidsrechters (zie onderstaande 
piramide). Naast het opleiden van voetballers die de stap kunnen of 
willen maken naar een betaalde voetbalorganisatie is het bij Stiphout 
Vooruit nu dus ook voor verenigingsscheidsrechter mogelijk om 
middels de scheidsrechtersopleiding III door te groeien. Dit doen we 
uiteraard dan wel in overleg met de KNVB . Voor het totale voetbal 
een hele goede ontwikkeling, vinden wij bij Stiphout Vooruit. 

Een mooi voorbeeld is Stan Teuben van ASV ’33 uit Aarle-Rixtel. 
Hij was op 21-jarige leeftijd de jongste scheidsrechter ooit in het 
betaald voetbal van Nederland. Ook hij was al heel jong begonnen 
als pupillen- verenigingsscheidsrechter bij ASV ‘33 

Bij deze dus een oproep: wil jij ook scheidsrechter worden, meld je 
aan bij je trainer, leider of het bestuur en wie weet schuilt er in jou 
ook een toekomstige toparbiter! 

Freddie de Kimpe

EEN SEIZOEN MET STIPHOUT VOORUIT JO15-1
Ik zou deze editie van de Molenvenner wel met 30 pagina’s kunnen 
vullen, maar hou het kort. In mijn eerste - en zeker niet laatste - 
volledige jaar als jeugdtrainer bij Stiphout Vooruit, heb ik de eer 
gehad om dit elftal vol met dwaze figuren te mogen trainer en 
coachen. Ik kan zeggen dat ik elke week weer met plezier naar het 
sportpark ging om met deze groep aan de slag te gaan. We hebben 
met een zeer betrokken groep gewerkt. Zo hebben we dit seizoen 
geen enkele keer een speler moeten lenen van een ander elftal 
omdat we te weinig spelers hadden, een unicum binnen Stiphout 
Vooruit. Dit zegt iets over de fitheid van de groep, maar ook over 
de bereidheid om er ondanks lichte pijntjes gewoon bij te zijn. Als 
trainer kan je daar alleen maar blij mee zijn. Daarnaast had ik na 
de winterstop bij mijn eigen wedstrijden altijd de steun van minimaal 
vier spelers uit de JO15-1, die op hun vrije zondagmiddag het fietsje 
pakten en bij Mierlo Hout kwamen kijken. Toppers!

Ik zal proberen de spelers kort te beschrijven. Sommigen zullen 
over een jaar of vijf in hetzelfde elftal voetballen als hun trainer, 
anderen zullen dan op zondagmiddag thuis op de bank liggen. Met 
beide kan ik leven.

Wout
Stond structureel te laat op het veld op maandag- en woensdagavond, 
probeerde altijd soepel de warming-up te ontwijken en was meer 
geïnteresseerd in het liefdesleven van zijn trainer dan in het voetbal 
zelf. Desondanks heeft Wout een fantastisch seizoen gekeept, 
waar hij in meerdere wedstrijden punten voor ons heeft gepakt. Niet 
te passeren in de één op één, uitstekende lijnkeeper en legt de 
ballen neer waar hij ze wil. Is in de loop van het seizoen beloont 
met de aanvoerdersband. Als hij geen gekke dingen doet staat hij 
binnen een paar jaar op zondagmiddag 14:30 onder de lat. Daar 
heb ik alle vertrouwen in. 

Dylan
Speelde vorig seizoen vierde klasse met de C3 maar heeft zich dit 
seizoen met zijn snelheid en fluwelen techniek prima in het team 
gespeeld. Was op zijn best tijdens voetvolley op de training. Als je 
een mannetje uitgeschakeld moest hebben konden we altijd een 
beroep doen op Dylan, die met zijn snelheid en kracht bijna niet te 
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passeren was. Heeft regelmatig als centrale verdediger gespeeld, 
maar op rechtsback kwamen zijn kwaliteiten het meeste tot uiting.

Wouter 
Speelde dit seizoen als rechtsback. Kon daar met zijn techniek en 
inzicht, zeker in aanvallend opzicht, vaak zijn steentje bijdragen 

aan het spel. Is dit jaar vooral vooruitgegaan in de fysieke duels en 
positionering. Hij kwam altijd trainen, inzet was altijd top en maakte 
daarnaast ook nog wel eens een leuke grap. Zo’n speler heb je in 
elk team nodig. 

Thijmen
Slot op de deur. Speelde dit seizoen (met uitschieters naar het 
middenveld) het meest achter de verdediging. Goede techniek, 
sterk in de duels en een goed schot. Mede doordat hij zo makkelijk 
voetbalt hebben we hem regelmatig langs de lijn moeten vertellen 
dat hij niet vóór maar áchter de verdediging moest blijven spelen. 
Raakte gedurende het seizoen zijn haardos kwijt. Lang gingen er 
geruchten dat die haren in z’n gehoorweg terecht waren gekomen, 
omdat hij regelmatig na drie keer uitleggen nog steeds niet begreep 
hoe een bepaalde oefening op de training werkte. 

Milan
Als middenvelder en aanvaller van de C3 vorig seizoen naar 
verdediger van de O15-1. Speelde zowel als linksback als linker 
centrale verdediger. Op die laatste positie komen zijn kwaliteiten, 
inzicht, trap en techniek, het beste tot uiting. Gaf centraal achterin 
met veel en goede coaching leiding aan de verdediging. Heeft als 
hij lacht of schreeuwt het hoogste stemmetje van Stiphout Vooruit. 
Net zo fanatiek als z’n vader zal hij niet worden, maar met zijn 
voetballende kwaliteiten kan hij ver komen.

Luc
Pure linksback, die vooral in zijn positionering en fysieke duels 
enorm vooruit is gegaan dit jaar. Is na de winterstop regelmatig 
op zondagmiddag bij Mierlo-Hout wezen kijken, en sindsdien de 
bal opvallend veel naar binnen gaan slepen. Hij kwam in balbezit 
regelmatig mee naar voren en ging hierna geen kopduels meer aan. 
Claimt echter dit niet afgekeken te hebben bij zijn trainer. Is sterk in 

de coaching, snapt het spelletje en maakte ook nog regelmatig zijn 
trainer aan het lachen met  scherpe opmerkingen. 

Oscar
Dynamische, fysiek sterke middenvelder die met zijn power vaak de 
tegenstander de baas was. Had de bal regelmatig aan een touwtje, 
maar vergat tijdens wedstrijden dan vaak dit touwtje op tijd door te 
knippen, wat leidde tot balverlies of een vrijstaande medespeler die 
over het hoofd werd gezien. Is daarnaast met zijn kopkwaliteiten 
enorm belangrijk bij standaardsituaties. Was net als Wout ook meer 
geïnteresseerd in het liefdesleven van zijn trainer dan in voetbal. 

Tijn
Technisch sterk, tactisch slim en het loopvermogen van een 
Keniaan. Heeft het regelmatig zwaar gehad tegen grotere en 
sterkere tegenstanders, maar als puntje bij paaltje komt steekt Tijn 
er met zijn voetballende kwaliteiten bovenuit. Hield de trainer vaak 
scherp op de training. Blijft volgend jaar, net als Jeff en Pepijn, 
nog een jaartje langer in de O15. Daar zal hij het team met zijn 
coachende kwaliteiten bij de hand nemen. Een jongen waar de 
trainer er meer van zou hebben gewild!

Take 
Het kan als een wonder worden beschouwd dat hij dit seizoen geen 
rode kaarten heeft gepakt. Aan elke spits die Take in de toekomst 
tegenkomt wordt geadviseerd om drie paar scheenbeschermers 
mee te nemen, want tikken ga je krijgen. Als Take de opdracht kreeg 
om een tegenstander uit te schakelen wist je één ding zeker: die 

tegenstander raakt geen bal aan. Zeer betrouwbare verdediger die 
daarnaast graag inschuift, het liefst om zelf vanaf een meter of 40 
uit te halen. Had op de training een abonnementje op de lat. Samen 
met zijn broer een Ajax-ied in hart en nieren en sloeg daarom wel 
eens een training over, maar haalde toch elke zaterdag weer een 
ruime voldoende en ging dan met de spits van de tegenstander nog 
in z’n broekzak naar huis. 

Jeff
Technisch sterk, tactisch slim en het loopvermogen van een Keniaan. 
Ik hoor u denken: dit zei hij bij Tijn ook al. Dat klopt inderdaad, want 
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Jeff en Tijn zijn twee vrij identieke spelers. Werden op de training 
daarom ook altijd tegen elkaar gezet, omdat ze de enigen zijn die 
elkaar met hun loopvermogen bij kunnen houden. Luisterde altijd 
naar zijn trainer, klaagde nooit en werkte zich kapot. Een groot 
compliment voor Jeff, die zich dit jaar, na vorig seizoen in de C3 
gevoetbald te hebben, sterk heeft ontwikkeld. Een middenvelder 
voor de toekomst!

Vigo
Was als één van de drie eerstejaars altijd één van de jongsten, 
maar daar was op het veld niks van te merken. Goede techniek, 
schoenmaat 63, sterk inzicht en kan met zijn acties of steekpass een 
mannetje vrij voor de keeper zetten. Het was elke zaterdagmiddag 
afwachten of hij er wel of geen zin in had. Had hij er wel zin in (dit 
was gelukkig vaker het geval) was hij niet weg te denken op het 
middenveld. 

Pepijn
Begon het seizoen in de O15-2 maar werd al snel overgeheveld naar 
ons team. Heeft zich daarin goed ontwikkeld. Speelde regelmatig 
op het middenveld maar was als rechtsbuiten het gevaarlijkst. Met 
zijn snelheid, goede voorzet en loopvermogen was hij een plaag 
voor menig linksback. Viel daarnaast op door bij een verkeerde bal 
standaard ’hóóó’ en ‘ohh, nee hè’ te roepen. Blijft volgend jaar nog 
een jaar in de O15 en zal daar met zijn kwaliteiten bij heel veel 
doelpunten betrokken zijn.

Luke 
De jongste én langste van het elftal. Is dit seizoen letterlijk en 
figuurlijk enorm gegroeid. Kwam als centrale verdediger over vanuit 
de D1 maar is dit seizoen belangrijk geweest als rechtsbuiten en 
spits. Begon na de winterstop als spits en is daarna aan de lopende 
band gaan scoren. Waar de bal op de training regelmatig de 
bossen in vloog schoot hij ze op zaterdag nagenoeg altijd binnen. 
Ontzettend snel en doelgericht. Scoort volgend jaar, wanneer de 
tegenstanders iets kleiner zijn, minimaal drie keer per wedstrijd. En 
dat allemaal terwijl hij tegelijkertijd minimaal vijf dagen in de week in 
het café zit. Daar kan menig amateurvoetballer nog wat van leren!

Tobias
Spits van nature, maar dit seizoen voornamelijk als links- en 
rechtsbuiten gebruikt. Hier komen zijn kwaliteiten, zijn techniek en 
acties het beste naar voren. Heeft de kwaliteit om een tegenstander 
op een vierkante meter te passeren. Scoorde tegen NWC vanaf de 
achterlijn, nadat hij daarvoor eerst twee tegenstanders het bos in 
had gestuurd. Blijft ook volgend jaar nog in de O15 en kan daar net 
als Luke aan de lopende band gaan scoren. 

Foppe
Net zo gedreven als zijn broer Take. Speelde in het begin regelmatig 
als spits maar is richting het einde van het seizoen vooral op de 
flanken gepositioneerd. Heeft een goede actie en is doelgericht. 

Vooral zijn acties vanaf links naar binnen waren regelmatig 
levensgevaarlijk. Gaat volgend jaar op eigen initiatief samen met 
Wouter, Take en Marvin in een lager elftal voetballen. Eeuwig zonde, 
maar als ze daar meer plezier hebben vooral niet tegenhouden. 

Marvin
Officieel speler van de O17-2, maar voelt toch een beetje als speler 
van ons eigen team. Trainde elke week mee, heeft ook nog gescoord 
in die ene wedstrijd dat hij met ons meespeelde, en is aan het 
einde van het seizoen ook nog meegegaan op toernooi. Typische 
linksbuiten, die met zijn snelheid en fysieke kracht zeer dreigend is. 
Is daarnaast voor de duvel niet bang. Stelde zich daarnaast altijd 
netjes naar zijn medespelers en trainer op en klaagde nooit. Had 
hem er graag het hele seizoen bijgehad, maar het was helaas niet 
anders.

Ik zou Hans Vos tekort doen als ik hem in dit stuk niet zou vermelden. 
Samen met ‘mijn assistent’ Hans heb ik spannende, leuke, 
ontzettend goede en ontzettend slechte wedstrijden meegemaakt, 
waarin Hans langs de lijn meestal nog harder stond te schreeuwen 
dan ik zelf. Was daarnaast een meester in het bespelen van de 
scheidsrechter. Hans, hartstikke bedankt voor de tijd die je dit 
seizoen in het team hebt gestopt. 

Daarnaast wil ik nog even onze supportersschare bedanken voor 
de steun die we dit seizoen hebben gekregen. Als O15-1 hebben 
we het geluk gehad dat we over een zeer ruime en fanatieke 

supportersgroep beschikten. Ik wil niemand tekort doen, maar ik 
wil toch een speciale vermelding voor de volgende namen. Mark, 
Henry, Fred, Harrie, Marco, Tammo, Erik, Rob, Rob, Eddy, Theo, 
Anke, Elly, Annemie, Ingrid, Monique en Jolanda, harstikke bedankt 
voor de support dit jaar. 

Dat was het dan. Tot ziens op het sportpark! 
Wessel, trainer JO15-1. 

GESLAAGDE VOETBALMARATHON: STIPHOUT VOORUIT 
HAALT € 20.000,- OP VOOR STICHTING ALS
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Normaal gesproken wordt voetbal met twee doelen gespeeld. Maar 
zaterdag 22 juni, tijdens de voetbalmarathon van Stiphout Vooruit, 
was er eigenlijk maar één doel: zo veel mogelijk geld ophalen 
voor Stichting ALS. Het werd een groot succes waar tweeduizend 
mensen op afkwamen.

Stiphout Vooruit is sinds een aantal jaren maatschappelijk partner 
van Stichting ALS, dat strijdt om de progressieve spierziekte 
de wereld uit te krijgen. De voornaamste reden is triest: bij oud-
selectiespeler Nicky van den Eijnden (33) is begin 2016 ALS 
geconstateerd. Sindsdien zet de voetbalclub elke jaar acties op 
touw om geld op te halen. Dit jaar dus een voetbalmarathon.
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Wedstrijd tegen Legendary PSV
Ondanks de verdrietige aanleiding werd het een feestelijke dag op 
sportpark Molenven. Alle teams speelden een wedstrijd tegen een 
zelfgekozen tegenstander. Een hoogtepunt was de wedstrijd van 
Stiphout Vooruit 1 tegen Legendary PSV; een team met helden 
uit vervlogen tijden. Bekende namen als Michael Lamey en Anton 
Janssen verschenen op de groene mat, maar ook Luc Nilis, Phillip 
Cocu en Danny Koevermans gaven acte de présence. Tijdens dit 
duel stond het publiek rijen dik. Ook Nicky was er. Het gaat niet 
goed met hem, maar hij wilde per se nog aanwezig zijn.

De verschillende Stiphoutse teams hadden een manier bedacht 
om zo veel mogelijk geld te verzamelen. Jeugdspelers wasten 
bijvoorbeeld auto’s, of organiseerden een statiegeldactie. De 
mannen van het vierde elftal hadden weer een andere tactiek: véél 
bier drinken om de kas te spekken. Maar ook uitgenodigde teams 

namen veel geld mee naar Stiphout. Het is onmogelijk om alle 
hartverwarmende initiatieven hier te benoemen, want dan zou deze 
Molenvenner vermoedelijk niet in de mailbox passen.

Fraai bedrag
Aangevuld met een grote loterij, een aantal veilingen volgens 
Amerikaans opbodsysteem en een groot aantal betalende 
bezoekers gaf de teller laat op de avond een héél fraai bedrag 
aan: € 20.000,-. Een kroon op een prachtige dag, vond ook mede-
initiatiefnemer Jeroen van Bilsen. “Het mooist vond ik dat deze 
actie door de hele vereniging is gedragen. De betrokkenheid 
binnen de club was enorm en alle leden, maar ook bezoekende 
teams, hebben zich ingezet om maar zo veel mogelijk geld op te 
halen. Een beter voorbeeld dat sport verbroedert is volgens mij 
heel lastig te vinden.”

Foto’s: Kyona Schakenraad


