
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het hoofd- en jeugdbestuur kijken terug 
op een geslaagde en goed bezochte 
nieuwjaarsreceptie. Op onze website zijn 
de door Pieter Klaasen gemaakte foto’s 
te zien en is bovendien de nieuwjaars-
speech van voorzitter Mark Relou terug 
te lezen. Speciale aandacht was er voor 
erelid Wim Josephs en zijn vrouw - lid van 
verdienste - Maria Josephs. Wim en Maria 
hebben Stiphout Vooruit decennia lang 
enorm geholpen. Als leider, bestuurslid, in 
de kantine,  terreinknecht, met het wassen 
van de shirts en nog vele andere hand- en 
spandiensten. Als dank voor alles wat ze 
gedaan hebben zijn ze nog eens in het 
zonnetje gezet. Als cadeau ontvingen ze 
een theepot met inscriptie, als symbool 
voor de duizenden en duizenden liters 
thee die door hen gezet en geschonken 
zijn, voor alle teams en tegenstanders van 
Stiphout Vooruit tijdens hun wedstrijden.

IN DEZE MOLENVENNER O.A.:

• NIEUWJAARSRECEPTIE
• KAMPIOENEN!
• JUBILARISSEN
• NIEUWE KEEPERSTRAINER 

• WEDSTRIJD COÖRDINATIE ZONDAG
• COMMISSIE WAARDEN EN NORMEN
• COMMISSIE VOETBALZAKEN SENIOREN
• CONTRACTVERLENGING RONALD STEIJLEN

De digitale nieuwsbrief van SV Stiphout Vooruit

Januari
 2018

Op de foto de aanwezige jubilarissen. Boven v.l.n.r.: Pieter Klaasen, Jan Manders, Marcel van Duijnhoven, Geert 
Gijsbers, Dennis de Wit, Hugo Vogels, John de Vries en Bertil van de Meulenhof. Onder v.l.n.r.: Bennie Oosterbos, 
Jo de Wit-Geubbels, Huub Vogels, Broer Kerkhof en Toon Wouters.

JUBILARISSEN
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn traditiegetrouw de jubilarissen gefeliciteerd: 

70 jaar lid
• Huub Vogels

60 jaar lid
• Wim v.d. Westerlo en Toon Wouters

50 jaar lid
• Broer Kerkhof

40 jaar lid
• Hugo Vogels, Jan Manders, Bertil v.d.

Meulenhof, Wies Colen, Marcel van
Duijnhoven, Ben Oosterbos en Geert
Gijsbers

25 jaar lid
• Dick Daelmans, Annie v.d. Mortel, Jo de

Wit - Geubbels, Rick  Donders, Pieter
Klaasen, Justin Rhoe, Wesley Rhoe,
Gerard Sommer, Hugo jr. Vogels, John
de Vries en Dennis de Wit

http://www.jumbo.com/content/jumbo-stiphout-dorpsstraat/?gclid=CNGmgZm24MgCFReZGwodtLkJdQ
http://sportshoplaarbeek.nl
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NIEUWE KEEPERSTRAINER: 
CHRETIEN VAN DER HORST
We zijn blij te kunnen melden dat met 
ingang van het nieuwe seizoen Chretien 
van der Horst de nieuwe keeperstrainer 
van Stiphout Vooruit zal zijn. Chretien 
heeft zijn roots in Eindhoven, maar het 
afgelopen decennium is hij actief geweest 
als keeperstrainer van SV Brandevoort, 
vv Koningslust en ESVV Pusphaira. 
Chretien gaat zowel de selectiekeepers 
als de jeugdkeepers trainen, en wel op de 
dinsdag- en donderdagavonden. Chretien 
heeft ook een eigen website, neem daar 
eens een kijkje om kennis te maken met 
zijn werkwijze.

WEDSTRIJDCOÖRDINATIE ZONDAG
Het hoofdbestuur zoekt nog altijd 
vrijwilligers voor de coördinatie op zondag. 
Zou je de vereniging een handje willen 
helpen? We zijn al enorm geholpen 
wanneer je zelfs maar één zondag voor je 
rekening zou willen nemen in de tweede 
seizoenshelft. Ook hier geldt: vele handen 
maken licht werk. Neem bij interesse 
contact op met het bestuur via: voorzitter@
stiphoutvooruit.nl

CONTRACTVERLENGING RONALD
STEIJLEN
Stiphout Vooruit heeft tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt het 
contract met Ronald Steijlen met één 
seizoen te verlengen. De oefenmeester uit 
Asten staat momenteel voor het tweede 
seizoen aan het roer in Stiphout. Het 
eerste seizoen werd afgesloten met een 
verdienstelijke vijfde plaats. Dit seizoen is 
Stiphout Vooruit de winterstop ingegaan 
op een derde plaats in de 4e klasse-G, met 
een wedstrijd minder gespeeld en een punt 
minder als nummer twee. Het hoofdbestuur 
van Stiphout Vooruit is tevreden over de 
samenwerking met Ronald Steijlen: “Sinds 
de komst van Ronald Steijlen is een duidelijk 
opgaande lijn waar te nemen. Niet alleen in 
de resultaten, maar ook het veldspel is in 
ontwikkeling. Voorafgaand aan het huidige 

seizoen zijn met  Ronald twee belangrijke 
doelstellingen geformuleerd. Ten eerste het 
doorontwikkelen van de jonge spelersgroep 
en daarnaast willen we dit seizoen de 
nacompetitie bereiken voor promotie. Voor 
beide doelstellingen liggen we op koers.” 

COMMISSIE WAARDEN EN NORMEN
Deze commissie is hard aan het werk om 
de afgesproken gedragsregels met elkaar 
te bespreken en aan te scherpen. Hierbij 
is er voor Geert  Gijsbers en Michel Korff 
versterking gekomen uit de jeugdafdeling. 
Jeugdspelers van O19-3: Tom van de Rijdt, 
Matteo Veterazzi en Willem van Acht zijn de 
commissie komen versterken en worden 
bij geschikte voorvallen gevraagd naar 
hun mening. We zijn echter nog altijd op 
zoek naar versterking van deze commissie 
door een vrouw met affiniteit met de 
jeugdafdeling. Lijkt je het leuk om eens te 
komen luisteren hoe het hier aan toe gaat, 
neem dan contact op met voorzitter Mark 
Relou of voorzitter van de jeugd Elly de 
Vries Reilingh.

COMMISSIE VOETBALZAKEN 
SENIOREN
In de laatste Molenvenner nieuwsbrief 
was al te lezen dat er uitbreiding van 
deze commissie had plaatsgevonden. 
Inmiddels is de commissie volledig 
‘up and running’ en is dus ook Marcel 
Dekkers aangesloten. Speerpunt in de 
komende maanden is het begeleiden van 
jeugdspelers naar de senioren. Mocht je 
daar vragen over hebben, spreek dan één 
van de commissieleden aan: Mark Relou, 
Han Jonkers, Ted van der Horst, Stefan 
Langewouters of Marcel Dekkers.

JEUGDTOERNOOIEN 
Op de website van Stiphout Vooruit 
staan alle jeugdtoernooien waarvoor 
ingeschreven kan worden. Vergeet dit 
niet te doen. Belangrijke data: op 9 en 10 
juni staat het Pluk Pannenkoekentoernooi 
gepland en op 16 en 17 juni vindt het E en 
F kamp weer plaats.

STIPHOUT ONDER 11-1 KAMPIOEN IN
HOOFDKLASSE 
Dit team van trainers Maikel Rijnders en 
Edwin van Balkom won na de winterstop 
de beslissende inhaalwedstrijd tegen 
Schijndel met 8-0! Daardoor eindigde het in 
de eindstand weliswaar gelijk met Gemert, 
maar ons doelsaldo was een stuk beter. Na 
de winterstop speelt het team dan ook in 
de Hoofdklasse 1, bijvoorbeeld tegen clubs 
als Udi’19, JVC Cuijk, HVCH en Nooit 
Gedacht. Weer een mooie uitdaging om 
een zelfde prestatie proberen te halen. 

STIPHOUT ONDER 10-1 ONGESLAGEN 
KAMPIOEN
Dit team, onder leiding van Rafael Arenas en 
Michel Letschert, werd voor de winterstop 
kampioen door met 8-1 van Helmondia 
te winnen. Daarmee werden uiteindelijk 
alle wedstrijden gewonnen. In de tweede 
seizoenshelft komt het elftal daardoor uit 
in de Hoofdklasse. Een zware klasse met 
mooie tegenstanders, zoals onder andere 
Berghem Sport, DAW Schaijk, JVC Cuijck 
en Margriet Oss.

SPONSOREN
Een speciaal en hartelijk welkom aan onze 
nieuwe sponsoren
Topsponsor: Purple Lizard
Bordsponsoren: Hubo Helmond, de 
Zoete Inval, Heesch Voegers, Kemps & 
Rijf Fysiotherapie, Derison Verzekeringen 
en Risicobeheer.
Shirtsponsor jeugd: Breedband Helmond
Tassensponsoren selectie: Ferro Fast, 
Café de Sport, Marc de Wit Assurantiën 
B.V.

www.keeperstrainercvdh.simplesite.com
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