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Voorwoord

Via diverse kanalen is er aan de leden 
gevraagd om anekdotes, verhalen en 
foto’s aan te leveren. Het is mooi om te 
zien dat er gehoor is gegeven aan deze 
oproep. Diverse generaties laten in dit 
digizine prachtige Stiphout Vooruit-
herinneringen tot leven komen. 

Mijn dank is groot aan de vrijwilligers 
die voor dit mooie jubileum-digizine 
hebben gezorgd. Een speciaal woord van 
dank aan Matthijs Lodewijks, Ed Colen 
en Jeroen van Bilsen. Met deze mensen 
hebben we wederom een prachtig 
hoofdstuk aan de geschiedenis van 
Stiphout Vooruit toe kunnen voegen. 
Matthijs heeft als ghostwriter - in de 
voor hem zo kenmerkende schrijfstijl 
- samen met diverse leden voor mooie 
verhalen gezorgd. Ed Colen redigeert 
normaal gesproken de Molenvenner-
nieuwsbrieven en stond ook nu klaar om 
dit ook voor het digizine te doen. Jeroen 

van Bilsen heeft er wederom voor gezorgd 
dat de vormgeving er fantastisch uitziet. 
Vele uren werk hebben uiteindelijk een 
mooi resultaat opgeleverd. Hopelijk leest 
u dit digizine met veel plezier en een 
glimlach, zoals ik de verhalen ook heb 
gelezen.

Zelf wil ik ook graag een bijdrage leveren 
met een foto en anekdote. Op de foto op 
de volgende bladzijde is Stiphout Vooruit 
1 te zien in het seizoen 1998-1999. Als 
jonge speler was het mijn eerste seizoen 
in de senioren. Trainer Theo Donkers had 
me als A-junior het seizoen daarvoor al 
in een thuiswedstrijd tegen MULO in het 
eerste laten debuteren. Het elftal werd 
in die periode flink verjongd, iets waar 
Theo veel weerstand op ondervond. Als 
jonge speler was het echter een geweldige 
ervaring om direct in het eerste te kunnen 
spelen. Dat ging met ups en downs, maar 
het waren prachtige jaren die volgden. 

Gedurende het seizoen 2019-2020 had ik steeds de datum van 4 juli 2020 in 
gedachten. Op deze dag zouden we immers ons 85-jarig bestaan gaan vieren. 
Een prachtige mijlpaal voor een heel mooie vereniging. Anno 2020 is er sprake 
van een snel veranderende en dynamische wereld. Een wereld die in rap tempo is 
gedigitaliseerd. We raakten geïnspireerd door diverse verhalen over memorabele 
gebeurtenissen in het amateur- en betaald voetbal, in jubileumboeken, op diverse 
websites en op social media. En zo ontstond het idee om ook digitaal mooie 
verhalen en beeldmateriaal over de recente geschiedenis van Stiphout Vooruit 
te publiceren, en wel in de vorm van een digizine. De ultieme combinatie tussen 
nostalgie en digitaal. 

Het heeft vriendschappen voor het leven 
opgeleverd. Ik ben ontzettend trots dat ik 
me al die jaren als vrijwilliger heb ingezet 
en tegenwoordig voorzitter mag zijn van 
deze unieke vereniging.

Seizoen 2019-2020 gaan we door het 
stilleggen van de competities als gevolg 
van het Coronavirus natuurlijk nooit 
meer vergeten. Maar hopelijk kunnen 
we na de zomerstop weer gewoon 
in competitieverband spelen. Geniet 
ondertussen van een mooie zomer, van 
een hopelijk fijne vakantie en van dit 

digizine. Onze vereniging staat als een 
huis. Het sportpark ligt er prachtig bij, 
we hebben een grote jeugdafdeling, fijne 
sponsoren, er zijn veel vrijwilligers en er 
heerst een prima sfeer.

Allemaal ingrediënten voor nieuw te 
maken herinneringen, en dus op naar 
het volgende lustrum! Iedereen van harte 
gefeliciteerd met 85 jaar Stiphout Vooruit.

Mark Relou                                                                                                                                            
Voorzitter S.V. Stiphout Vooruit 
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Over vijf melkventers en een 
kampioensstorm
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Er waren maar liefst 5.000 toeschouwers 
getuige van dit duel. Over deze wedstrijd 
is in het jubileumboekje van het 50-jarig 
bestaan al uitvoerig verslag gedaan. 
Gelukkig was ik één van de uitverkoren 
spelers die de kleuren van Stiphout 
Vooruit mocht verdedigen. De teamgeest 
in dit elftal was van een hoog gehalte. Zo 
waren wij op deze gedenkwaardige datum 
niet te beroerd om met vier personen 

onze spits alias melkboer Tonny van den 
Eerenbeemt in de voormiddag nog even 
te helpen met het uitventen van zijn 
melk, zodat hij later die middag tijdig zijn 
spitspositie in deze belangrijke match kon 
innemen. 

Ik wil hier nog wel even vermelden dat 
deze wedstrijd op mij en mijn teamgeno-
ten een onuitwisbare indruk heeft achter-

De datum 15 juni 1963 staat in mijn ogen voor een moeilijk te evenaren sportief 
hoogtepunt in de historie van Stiphout Vooruit. Op die zaterdagmiddag om 
17.00 uur stond namelijk de kampioenswedstrijd Stiphout Vooruit – NWC op 
het programma. Stiphout Vooruit moest deze wedstrijd winnen om kampioen te 
worden en zodoende ook te promoveren naar de vierde klasse van de KNVB. 

gelaten, en dat een wedstrijd in zo’n on-
voorstelbare ambiance naar mijn mening 
niet gemakkelijk meer zal plaatsvinden. 

Na de wedstrijd, die door ons met 1-0 
werd gewonnen, werden we op de 
schouders van de Stiphoutse supporters 
van het veld gedragen. Daarna was 
er even tijd voor een opfrisbeurt en 
vervolgens kon de zegetocht naar ons 
clubhuis in het dorp beginnen. Uiteraard 
op een versierde kar en vooraf gegaan 
door fanfare De Vooruitgang. 

Een week later vond een zeer druk 
bezochte receptie plaats. Stiphout Vooruit 
kreeg van de plaatselijke bevolking 
een geldbedrag van 546,00 gulden 
aangeboden. Vermeldenswaardig is ook 
nog dat de plaatselijke fietsenmaker 
Piet Sanders alle spelers verraste door 
hen persoonlijk allemaal een bedrag van 
FL 2,50 te overhandigen. Al met al dus 
toch een beetje ‘betaald voetbal’ in deze 
wedstrijd.

Bart van Esdonk
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Bloemen van Klein Arsenal

Het was hard werken, in die tijd. Op 
donderdagavond was het altijd volle bak. 
Links van de bar had je de biljarters die 
helemaal in hun spel opgingen. Aan de 
andere kant zaten vanaf een uur of tien 
de jongens die net getraind hadden. 
Zij slaagden er altijd goed in om het 
verloren vocht weer aan te vullen op zo’n 
kantineavond. Ruimschoots. 

Marc Amijs ging rond met lootjes voor de 
lotto. Kostte je vijftig cent per stuk en je 
kon er volgens mij tien euro mee winnen. 
Had je prijs, dan had je genoeg geld voor 
een leuke avond, want een pilsje kostte 

maar een euro.

Guus deed aan klantenbinding en ging 
rond met een schaal snacks, al wilde hij 
onderweg nog weleens blijven hangen bij 
een gezellig groepje. En Tonnie Bouw ging 
op zondag rond met de microfoon. Ze 
zong altijd een lied van Jantje Smit, voor 
ons alleen. Veel verder dan een couplet 
en een refrein kwam ze meestal niet. Dan 
had iemand de microfoon afgepakt, of 
het volume dichtgedraaid of een ander 
nummer opgezet. Of alle drie tegelijk, om 
op safe te spelen. Maar Tonnie was niet 
van het opgeven. Week in, week uit gaf 

In het begin van de eeuw stonden mijn man Guus en ik vier jaar achter de bar van 
de kantine. Hoewel… meestal stond ik daar alleen. Guus zat vaak aan de andere 
kant van de bar. Dat was maar beter ook, want achter de bar stond hij vaak in de weg. 

ze een liveoptreden. Genieten, voor de 
liefhebber. Helaas voor haar waren er in 
die tijd weinig liefhebbers. 

Wel waren er veel vaste bezoekers met 
gevoel voor echte muziek. De Bolero van 
Ravel kwam elke week wel een keertje 
voorbij. Bij de eerste klanken wist ik wat 
me te doen stond: snel alle asbakken 
legen. Die werden namelijk gebruikt als 
bekkens: soms nog verrassend ritmisch 
werden twee asbakken redelijk op de 
maat tegen elkaar geslagen. De Bolero 
duurt gelukkig maar een kwartiertje, dus 
blijvende gehoorschade heb ik er niet of 
nauwelijks aan overgehouden.

Arie van Oorschot, de broer van Guus, was 
een goede klant. Maar soms ook wel een 
trubbelzak. Op een dag zei hij dat ik zijn 
pakje sigaretten had weggegooid, terwijl 
er nog sigaretten in zaten. Ik ontkende 
dat, maar hij bleef erover doorgaan. Toen 
was ik er klaar mee. “Kijk zelf maar als 
je het zo goed weet”, zei ik, en ik zette 
de vuilnisbak op de bar. Arie schudde 
onverwachts de hele prullenbak leeg 
boven de bar. Het was geen gezicht hoe 
hij erbij zat, in die rommel. Het was net 
Oscar van Sesamstraat. Zijn sigaretten 
kwam hij trouwens niet tegen.

Zoals ik hierboven al benoemde, stond ik 
er vaak alleen voor. Guus en ik waren goed 
op elkaar ingespeeld. Hij ging meestal 

kijken bij de lagere elftallen, terwijl ik 
biertjes tapte. Dat deed hij omdat hij graag 
voetbal zag, maar ook om de banden met 
de lagere elftallen aan te halen, als een 
soort accountmanager. Guus haalde zijn 
targets ruimschoots: na hun duel kwamen 
ze allemaal voor een uitgebreide derde – 
en soms vierde – helft naar de kantine. 
Behalve de spelers van het tweede dan, die 
bleven bier drinken in het kleedlokaal. Dat 
vonden we prima, want dat bestelden ze 
meestal bij ons.

Het meest hectisch waren de zaterdagen. 
We moesten al vroeg present zijn op de 
club. Hele hordes ouders kwamen tegelijk 
koffie bestellen bij ons. Later op de dag 
werd het wat rustiger. Dan tapten we 
vooral grote kannen bier, voor de spelers 
van de A. Toen werd er nog allemaal niet 
zo’n heisa van gemaakt als jongeren eens 
een glaasje bier dronken. 

Op zeker moment was het Molenven de 
nieuwe thuishaven van de veteranen van 
Klein Arsenal. Ik wil niet beweren dat er 
geen cultuurverschillen tussen spelers van 
Stiphout Vooruit en Klein Arsenal waren, 
maar ze deden hun uiterste best om zich 
goed aan te passen. Ze brachten zelfs een 
keer bloemen voor me mee, omdat ze het 
zo gezellig vonden. Dat ze die onderweg 
hadden geplukt en de bloembollen er 
tussen zaten, deed niets af aan het 
gebaar. Ik kan me niet herinneren ooit 
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bloemen te hebben gehad van Stiphout 
Vooruit-spelers!

In die tijd is er ook weleens een ongelukje 
gebeurd. Zo was er een keer een speler 
van het vierde, met dezelfde naam als 
het eerdergenoemde personage van 
Sesamstraat, door een raam gevallen. Hij 
wilde niet naar het ziekenhuis. Guus heeft 
zijn wond daarom met zwaluwstaartjes 
gehecht. Ik stond toen in de keuken en 
hoorde Guus alleen maar mopperen. “Zit 
eens een keer stil, verrekte kwal.” Het was 
en is een goede jongen, maar wel een met 
een gebruiksaanwijzing.

Guus kende de meeste gebruiksaanwij-
zingen wel van buiten. Hij kon heel erg 
goed met mensen omgaan. Soms op 
een vaderlijke manier streng, maar hij 
kon ook goed relativeren. Hij heeft een 

keer een elftal geleid waar geen richt 
mee te schieten was. De voetbalclub wist 
niet goed wat ze met die jongens aan 
moesten, maar onder de hoede van Guus 
waren ze zo mak als lammetjes. Guus had 
iets ontwapenends. Je kon onmogelijk 
boos op hem worden. Guus regelde het 
wel, op zijn manier. En hij zorgde voor 
gezelligheid. Als Guus zijn gulle lach 
lachte, was alles goed.

Als het aan Guus lag, waren we nog lang 
doorgegaan in de kantine. Maar ik wilde 
na vier jaar stoppen. Het werd me te 
zwaar, met al dat poetsen en die lange 
dagen. Er komt veel bij kijken; meer dan 
mensen denken. Het was goed geweest. 
We hebben een mooie tijd gehad. Een tijd 
waar ik nog regelmatig aan terugdenk.

Diny van Oorschot

Pioniers van het damesvoetbal

Dit was een dag waarop helemaal 
duidelijk werd dat het dames- en 
meisjesvoetbal  aan een flinke opmars 
bezig was en een grote groei ging 
doormaken. En nu is het damesvoetbal 
zelfs helemaal niet meer weg te denken 
uit de sport. Dit in tegenstelling tot onze 
eigen tijd in de jeugd, waarin wij als 
voetballende meisjes vrij zeldzaam waren. 
Nu wordt het shirt van Stiphout door vele 
meisjes en dames vertegenwoordigd.

Het is supermooi dat na onze pionierstijd 
in de jeugd onze wegen weer samen zijn 
gekomen bij Dames 1. Daar is een hechte 
vriendschap ontstaan, met vele goede 
herinneringen! En wij hopen de komende 
jaren samen nog heel veel nieuwe 
herinneringen te maken bij Stiphout 
Vooruit.

Meike van Bree & Anne van Vlerken

Op 30 oktober 2016 vond de meisjes-voetbaldag plaats, een evenement dat wij 
destijds mochten organiseren. Het was een dag waarop alle meisjes en dames van 
Stiphout Vooruit belangrijk waren. Naast de verschillende activiteiten was het 
hoogtepunt van die dag natuurlijk het moment waarop we hand in hand het veld 
op gingen voor de wedstrijd van Dames 1. 



Verloren van Stippent
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Ik weet nog dat er veel druk op de 
wedstrijd stond. In 2002 en 2004 
speelden we ook al promotieduels, maar 
die verloren we. We hadden in 2004-
2005 een fantastisch elftal, met spelers 
als Bertran Kreekels, Raymond Koenraadt 
en Roland van de Kerkhof. Wel waren zij 
al een eindje in de dertig. En onze trainer 
Ton van Dijk was aan zijn laatste seizoen 
bij ons bezig. Het móest toen dus gewoon 
gebeuren. Het publiek stond rijen dik 
en de temperatuur was ver boven de 25 
graden. Alle ingrediënten voor een mooi 
feestje waren dus aanwezig.

Erg lekker begon het allemaal niet. 
Helmondia kwam in de eerste helft op 
voorsprong. Maar we bleven vertrouwen 
in een goede afloop. Terecht, bleek 
later. Net na rust kreeg ik de bal in het 
zestienmetergebied voor mijn voeten: 1-1.

Na negentig minuten was het nog steeds 
gelijk, dus we gingen verlengen. Toen 

kreeg Dirk Derison de bal op links. Hij 
bereikte mij, ik koos een hoek en knalde 
de 2-1 binnen. Ik wist meteen dat het 
mijn belangrijkste doelpunt ooit was. 
In de laatste seconden was Helmondia 
nog een keer dicht bij de 2-2, maar 
we haalden het. Voor het eerst in de 
geschiedenis promoveerden we naar de 
derde klasse.

Het eindsignaal was de start van een week 
feesten. Twee dagen na de overwinning 
gingen we als team naar Helmond Sport 
toe. Toevallig was er dezelfde avond in 
de Helmondia-kantine, vijftig meter 
verderop, de seizoensafsluiting. Daar ben 
ik nog even geweest, maar erg gezellig 
was het er niet. “Ze hebben verloren van 
Stippent”, zei een supporter, toen ik vroeg 
waarom het zo tam was. Maar daarvan 
was ik natuurlijk al op de hoogte.

Jochen van den Brand

In 2004-2005 hadden we met Stiphout Vooruit 1 een goed seizoen achter de rug. 
Uiteindelijk werd Rood Wit ’62 kampioen en wij eindigden als tweede, met evenveel 
punten als Helmondia. We dwongen via de nacompetitie een promotiewedstrijd af: op 
donderdagavond 26 mei, op het veld van Mierlo-Hout.
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Kiezen of Deelen

Toen Hans nog achter de bar van de 
kantine of Café De Sport stond, noemden 
we hem weleens de Rappende Tapper. Of 
de Tappende Rapper, dat is om het even. 
Hans is op zijn beurt de oorzaak dat ik 
sinds 2002 de bijnaam Pinker heb. Dat 
zit zo: vlak voor een bekerwedstrijd was 
een reservespeler mij aan het inschieten. 
Hans, in die tijd leider van het eerste 
elftal, spookte op het veld rond en vond 
het een goed idee om een bal in mijn 

linkerhoek te plaatsen. Toen ik ernaar 
dook, bleef mijn linkerpink in de grond 
staan. Het gevolg was zes weken in de 
keepers-Ziektewet. En een bijnaam voor 
het leven.

Nóg een kleine zijsprong, dit keer 
zonder letsel: ik weet nog goed dat 
een tegenstander van SJVV - of een 
vergelijkbare club - aan medespeler 
Raymond Koenraadt vroeg waarom ze 

Rapper Rebel XD presteerde het in 1993 om 673 lettergrepen in 54,9 seconden te 
rappen. Volgens het Guinness Book of Records is hij daarmee de snelste rapper ter 
wereld. Erg indrukwekkend, maar ik geloof dat er iemand is die nóg sneller spreekt 
dan de woordkunstenaar uit Chicago. Volgens mij is Hans Deelen rapper.

hun keeper Pinker noemden. “Dat is 
omdat hij twee pinken heeft”, antwoordde 
Raymond. Met die uitleg nam de bij de 
pinken zijnde opponent genoegen. En we 
gingen over tot de orde van de dag.

In die tijd was ik ook reservekeeper van 
Stiphout 1. Vervelen op de bank deed ik 
me zelden en dat was niet op de laatste 
plaats de verdienste van Hans Deelen. Als 
de wedstrijd niet om aan te zien was, kon 
je altijd nog besluiten om Hans Deelen te 
observeren. Voordat hij het vlaggenstokje 
overgaf aan zijn zoon Dennis, was Hans de 
goudeerlijke clubgrensrechter van Stiphout 
1. Zijn overschot aan wedstrijdspanning 
en gebrek aan diplomatie zorgde weleens 
voor mooie taferelen. 

Zoals die keer dat hij het uit tegen Liessel, 
in het heetst van de strijd, verstandig 
vond om de tegenstanders en supporters 
uit te maken voor stelletje boeren - 
feitelijk beschouwd trouwens niet onjuist. 
De betrokkenen kwamen hem nog net 
niet met een riek achterna, maar iedereen 
met een Stiphout Vooruit-hart vreesde 
even voor het leven van Hans Deelen.  

Wat me ook nog bijstaat, is een van 
de keren dat vlagger Hans een gele 
kaart van de scheidsrechter kreeg 
wegens commentaar op de leiding. Hij 
trok 25 gulden uit zijn portemonnee, 
hield het briefje in de lucht en 

wilde de boete ter plekke betalen. 
“Gekentzegelijkbeureverrektethoisfloiter”, 
voegde hij er verbaal en zonder spaties 
aan toe. De samenwerking tussen 
de scheidsrechter en zijn Stiphoutse 
assistent verliep altijd vlekkeloos.

Toen ik een jaar of twintig was, keepte ik 
op maandagavond in het zaalvoetbalteam 
van Eetcafé ´t Raadhuis, dat uitkwam 
in de hoofdklasse van de Helmondse 
zaalvoetbal-  annex kickbokscompetitie. 
In die tijd had ik een bijbaantje bij het 
benzinestation van de Konmar. Daar 
hoefden de klanten niet zelf te tanken, 
maar dat deden wij - de medewerkers. 
Elke maandagavond werkte ik tot 20.00 
uur (tenzij ik overvallen werd, dan 
mocht ik eerder weg). Na mijn dienst 
wachtte me nog een dienst in het doel 
van de inmiddels, net als de Konmar, 
onschadelijk gemaakte City Sporthal. 

Het was een rustige avond. Als er geen 
klanten waren, zat ik in mijn loket van 
één vierkante meter. Daarin stonden een 
pinautomaat, een radio met afgebroken 
antenne, een koffiezetapparaat, een kluis 
én een telefoontoestel. Er waren maar 
weinig mensen die het directe nummer 
daarvan wisten. Hans Deelen was één 
van hen. Hij belde me die maandagavond 
op dat nummer (een mobiele telefoon 
had ik nog niet) om me iets mee te 
delen. Volgens mij dat de wedstrijd was 



Mensen uit Stiphout en Helmond – 
ik benoem ze los van elkaar want op 
beweren dat Stiphout ook Helmond 
is, staat nog steeds een milde lijfstraf 
- konden Hans redelijk goed volgen. 
Dat werd anders wanneer we buiten de 
regio kwamen en al helemáál anders 
wanneer we in Limburg kwamen. In juni 
2003 gingen we met de selectie voor 
een weekend naar Valkenburg. Hans 
beheerde de pot en zorgde dat we niks 
tekortkwamen in de lokale cafés. Dat 
betekende dus ook dat hij zich zeer 
regelmatig aan de bar meldde om een 
bestelling te plaatsen. 

Omdat er ook spelersvrouwen, en 
spelers met de drankwensen van een 
spelersvrouw (‘doe mij maar een baco’), 
bij waren, kon hij zijn drankwensen 
niet met een aantal vingers uitbeelden. 
Nee, hij moest daadwerkelijk met het 
barpersoneel in gesprek, in een lawaaiig 
etablissement ook nog. De absolute 
wanhoop op de gezichten van de Zuid-
Limburgse tappers was onbetaalbaar. Het 
zou me niet verbazen als er dat weekend 
mensen ontslag hebben genomen.

Hans maakte van zijn hart nooit een 
moordkuil. Als hij het een keer ergens 
niet mee eens was, maakte hij dat 
in woord en gebaar duidelijk. Was hij 
tevreden, dan viel bijna altijd het woord 

boitegewoon. Carnavalsvereniging De 
Keiebijters gebruikte die term in 2019 als 
hun carnavalsmotto, maar Hans Deelen 
gebruikte het twintig jaar eerder al. Hans 
was zijn tijd ver vooruit. Ook hiermee was 
hij rapper.

Toen eind 2014 het doek viel voor de 
Profronde van Stiphout, duurde het niet 
lang of er arriveerden cameraploegen 
van de lokale media in het hart van het 
getroffen dorp. Natuurlijk moesten er 
ook locals aan het woord komen. Het 
laat zich raden wie er voor de camera 

werd gesleept: gedupeerde H. Deelen uit 
Stiphout. “We hadden al geen kermis 
meer en nu ook geen Profronde”, 
analyseerde hij, somber en onondertiteld. 
“We hebben niks meer in Stiphout.” 

Maar dat is niet helemaal waar. Gelukkig 
hebben we Hans Deelen nog.

Matthijs Lodewijks
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vervroegd. Maar net op dat moment was 
er een klant gestopt om te tanken. Hij 
had de tankdop al losgedraaid en wachtte 
op mijn komst; zelf tanken was ten 
strengste verboden. 

Aan de andere kant van de lijn was 
de woordenwaterval van Hans Deelen 
op gang gekomen. Die begon met 
“Jongeloistertwemoetestraksfoeballe…” 
en aan zijn intonatie was te horen dat de 
conversatie wat hem betreft nog lang niet 
ten einde was. Ik probeerde hem een paar 
keer te onderbreken, maar dat was geen 

succes. Hans ratelde maar door. Omdat 
de klant zichtbaar ongeduldig werd, legde 
ik de hoorn maar op mijn bureau. Ik vulde 
de tank met de gewenste hoeveelheid 
benzine, rekende af en wenste de klant 
nog een bijzonder fijne avond. Toen ik 
een minuut of twee later weer in mijn 
royale loket arriveerde, hoorde ik tot mijn 
verbazing dat de rap van Hans nog steeds 
niet was afgelopen. Hij was naar schatting 
drieduizend woorden verder, maar had 
niks gemerkt van mijn afwezigheid. Hans, 
als je dit leest: sorry, ik kon niet anders. 
Het was kiezen of Deelen. 
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De hapjesman

Stiphout Vooruit is uitgegroeid tot een 
van de mooiste clubs in de omgeving, 
met bovendien een van de mooiste 
accommodaties. We zijn dan ook veel 
dank verschuldigd aan al diegenen die 
aan de wieg hebben gestaan bij de 
oprichting in 1935. Ik denk dan aan de 
mensen van het eerste uur: Marinus van 
Esdonk, Grardje Adriaans en Willem van 
de Westerlo.

Nog vers in mijn geheugen staat de 
turbulente jaarvergadering van 1959, 
waarin voorzitter Piet van Rooy ineens 
besloot om alle bestuursleden punten 
te geven. Het resultaat van die vreemde 
actie: Van Rooy bleef als enige achter 
de bestuurstafel zitten, de rest van het 
bestuur stapte op. Dat was dus een 

zwarte bladzijde in het bestaan van 
Stiphout Vooruit.

In 1963 werd door de club een groot 
succes geboekt. We behaalden immers 
het kampioenschap en realiseerden 
daarmee ook de gedroomde promotie 
naar de 4e klasse van de KNVB.
Liefst 5.000 toeschouwers omzoomden 
het veld tijdens de beslissende wedstrijd 
tegen NWC. Er werden daarom ook extra 
suppoosten ingezet, waarvan ik er een 
was.
Toen na rust Jozef van der Burgt het 
enige en beslissende doelpunt scoorde 
holde ik als eerste het veld op om Jozef te 
omhelzen. En na mij volgden nog velen. 
De goed leidende scheidsrechter Merkx 

Als kersvers erelid van s.v. Stiphout Vooruit wil ik graag een bijdrage leveren aan het 
85-jarig jubileum van onze mooie club.
Er zijn vanuit het lange bestaan van Stiphout Vooruit natuurlijk talrijke anekdotes 
te vertellen. Maar laat ik beginnen met het bestuur van Stiphout Vooruit hartelijk te 
feliciteren met dit 85-jarig bestaan. Ik besef nu pas dat ik al bijna 70 jaar lid ben van 
deze mooie club.

zag alles gelaten aan. Niet onvermeld 
mag blijven dat de ingevallen Jozef 
Overzier nog bijna roet in het eten gooide 
door een terugspeelbal bijna in het 
Stiphoutse doel te werken. Of hier sprake 
was van opzet zullen we nooit weten, 
maar we kwamen goed weg.

In 1975 werd ik als bestuurslid de 
contactman tussen het bestuur en de 
veteranen. Bijzonder leuk waren de altijd 
drukbezochte feestavonden van die 
afdeling. Ik werd door Cor van Neerven 
aangesteld als de ‘hapjesman’ van 
diezelfde veteranen. Samen met onze 

kantinebeheerder Jan van Berkel zorgde ik 
ervoor dat de magen op die feestavonden 
goed gevuld werden. Van erelid Marinus 
van Esdonk wist ik dat hij geen uien 
lustte. Mijn hapjes waren echter rijkelijk 
gevuld met uien en Marinus smulde 
gewoon heerlijk mee.

Ik hoop dat ik hiermee een mooie bijdrage 
heb geleverd aan het 85-jarig jubileum 
van onze mooie vereniging s.v. Stiphout 
Vooruit.

Theo van de Ven
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De titel van ‘87: ‘Die week 
hebben we niet veel gewerkt’

Het contrast met het begin van de jaren 
tachtig was daarmee erg groot. Van 1981 
tot 1984 was Lambert Kreekels speler/
trainer. Lambert, die ons kort geleden 
helaas is ontvallen, was iemand met 
een visie. Hij zag het spelletje goed, 
liet elke speler beter in dienst van het 
team functioneren en zorgde voor een 
goede sfeer. Hoewel prijzen uitbleven, 
wonnen we vaak in die jaren. Wel was 
de gemiddelde leeftijd tijdens zijn 

trainerschap al aan de hoge kant. Iemand 
heeft het een keer uitgerekend: op een 
gegeven moment was het 30,8 jaar. Zelf 
was ik halverwege de twintig; daarmee 
behoorde ik tot de jongere generatie.

Na Lamberts vertrek naar Neerkandia 
ging het bergafwaarts met Stiphout 1. 
De oudere generatie stopte ermee. Dat 
konden we niet opvangen en dat zagen 
we terug in de resultaten, maar ook in 

Halverwege de jaren tachtig zat Stiphout Vooruit in een diep dal, sportief gezien. We 
speelden in de kelder van het amateurvoetbal; op een niveau waar je absoluut niet wilt 
spelen. Stiphout 1 was in die periode geen team en de spelers hadden te weinig voor 
elkaar over. Daarmee wil ik niet negatief zijn, maar het was zoals het was.

de sfeer. De trainingsopkomst was erg 
laag. Het was niet de beste tijd uit de 
geschiedenis van onze club.

Achteraf gezien is te laat verjongd, mede 
door te weinig doorstroming vanuit de 
jeugd in de voorafgaande jaren. Het 
gevolg was dat we bij aanvang van 
het seizoen 1986-1987 op een niveau 
speelden dat Stiphout Vooruit-onwaardig 
was. Onze nieuwe speler/trainer, Eric 
van de Wassenberg, kreeg dan ook een 
duidelijke opdracht van het bestuur: haal 
Stiphout Vooruit daar weg. 
 
Eric was de juiste man op de juiste plaats. 
Ook hij was een man van naam; had in 
het betaald voetbal gespeeld. Hij wist van 
al die individuen weer een hecht team 
te smeden. Dat was het belangrijkste, 
want voetballen konden we heus wel. We 
hadden een mooie groep, die bestond uit 
voornamelijk besnorde mannen. Zelf was 
ik geen uitzondering. De elftalbegeleiders 
waren Paul Verschuren en Hans Deelen. 
De verzorging was in handen van Theo 
van de Ven en Theo van Dulmen. Ook dit 
viertal leverde een belangrijke bijdrage 
aan het succes.

De eerste competitiewedstrijd wonnen 
we met 0-5 bij Oranje Zwart. Daarmee 
stonden we meteen bovenaan. We gaven 

de leiding dat seizoen niet meer weg. 
Op 26 april 1987 werden we kampioen 
in de uitwedstrijd bij Heijen. Vele 
trouwe supporters, waarvan een deel 
met de supportersbus was gekomen, 
hadden de weg naar Heijen gevonden. 
Cameraman Theo Benders legde alles 
vast vanaf zijn positie bovenop de dug-
out. We werden vurig aangemoedigd. 
Je kon goed merken dat iedereen 
smachtte naar dit kampioenschap, na 
de afgelopen moeilijke jaren. Toen de 
kampioenswedstrijd was afgelopen, 
stormden alle supporters, inclusief het 
bestuur, het veld op. Jan van Berkel 
vloog me in de armen. In het kleedlokaal 
vloeide de champagne rijkelijk uit de 
flessen die Piet Remmen en Bert van Est 
leeggoten. Onze supportersaanhang was 
geweldig. Ook in de slechte jaren waren 
ze ons trouw gebleven. Ze waren dolblij, 
maar ook opgelucht dat we de kelder 
mochten verlaten.

Walter Swinkels regelde bij zijn baas 
Jansen Recycling één van die grote gele 
trucks. Na ontvangst op het sportpark 
werden we daarop door het dorp gereden, 
terwijl zo’n beetje heel Stiphout was 
uitgelopen. De stoet werd voorafgegaan 
door het Sint Antoniusgilde en fanfare 
De Vooruitgang en eindigde bij Café 
’t Aambeeld, destijds het clubhuis bij 
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uitwedstrijden. Daar zat Has Bouw, een 
van onze sponsors, toen in. Na nog 
een serenade van de fanfare volgde 
een grandioos kampioensfeest. Ook de 
dagen daarna werd het feest voortgezet 
in verschillende gelegenheden in de 
Dorpsstraat. Die week hebben we allemaal 
niet veel gewerkt!

Aan Eric van de Wassenberg heb ik mooie 
herinneringen. Hij zorgde ervoor dat het 
plezier in het voetbal weer terugkwam. 
Hij vatte zijn taak serieus op, maar had 
ook veel humor. We moesten altijd 
lachen om zijn malse Gemertse accent. 
Dat we niet zoveel van die “laaanglellen” 
moesten geven. 

Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik van 
een langslepende liesblessure af kwam, 
door mij in contact te brengen met een 

“kraker” uit Gemert, die mijn bekken 
rechtzette. Evenals bij twee andere 
spelers van Stiphout. 

Ik vergeet ook nooit meer dat ik als 
voorstopper, in één van de eerste 
wedstrijden, ik denk thuis tegen 
concurrent Venhorst, mijn handen vol 
had aan mijn directe tegenstander, wat 
Eric natuurlijk ook zag. Maar na een 
minuut of twintig begon ik steeds beter 
in de wedstrijd te komen. Ik had die spits 
helemaal aan de ketting liggen. Pas na 
de wedstrijd bleek dat dat niet helemaal 
mijn eigen verdienste was. Tijdens een 
dood spelmoment had Eric iets tegen 
hem gezegd: “Kijk maar uit voor d’n dieje, 
want hij is pas los”, terwijl hij naar mij 
wees. Erics bluf had gewerkt, maar ik heb 
hem toch gezegd dat ik het in het vervolg 
liever zelf zou oplossen.

Ook buiten de lijnen was Eric sterk. Hij 
was een gangmaker en lag goed binnen 
de club. Jan en Anneke van Berkel, die 
toen in de kantine stonden, hadden in die 
tijd nooit te klagen over de omzet.  
Het was een prachtige periode. Onder 
leiding van Eric waren we moeilijk te 
kloppen. Op het veld, maar zeker ook 
erbuiten.

Met de voltallige selectie hebben we 
aan het eind van het seizoen een mooi 

weekend in Duitsland beleefd. Met zijn 
zestigen in de bus, bestuurd door Jan van 
Vijfeijken. Luciën van der Putten en ik 
beheerden de pot en we waren blij dat we 
Has Bouw en Jo van der Vleuten in ons 
gezelschap hadden. Dat organiseert toch 
een stuk makkelijker! Het werd een mooie 
afsluiting van een succesvol seizoen. We 
konden weer naar boven kijken!

Jan Boonen



24 25

85 jaar Stiphout Vooruit

R(h)ode kaart voor Stippent!

Waarom Rhode? Dat is lastig uit 
te leggen. De afstand tussen beide 
clubhuizen bedraagt meer dan twintig 
kilometer, dus van een echte derby kun je 
moeilijk spreken. We kwamen de spelers 
van Rhode niet tegen in de supermarkt. 
Hadden niet bij elkaar op school gezeten 
en nooit met elkaar gevochten bij Café 
De Vlinder. En toch mochten we elkaar 
absoluut niet. Waarschijnlijk omdat 
we erg aan elkaar gewaagd waren en 
hielden van stevig voetbal. En we allebei 
voetballers rond hadden lopen die 

behoorlijk irritant konden zijn. Gemiddeld 
troffen we Rhode dan ook vier keer per 
seizoen, omdat er vaker gestaakt werd 
dan tegenwoordig in het onderwijs.

Alsof we onze handen al niet vol hadden 
aan elf Rooienaren, hadden ze op 
het eigen sportpark De Neul nóg een 
extra stoorzender. Een soort pratende 
mascotte. Hij heet Jan van den Tillaar, 
maar iedereen noemt hem Jan Til en 
wij mogen dat vast ook. Zijn naam heb 
ik ooit achterhaald door te googlen op 
‘dorpsgek Sint-Oedenrode’. Dat klinkt 
weinig respectvol, maar daar kan ik verder 
ook niet veel aan doen. Bovendien toonde 
hij ook nooit bovengemiddeld veel respect 
naar ons. 

Jan is vorig jaar tachtig lentes jong 
geworden, meldt de website mooirooi.
nl in een nieuwsreportage. Op de 
bijbehorende foto’s poseert hij trots, 
met een rood-witte Rhode-sjaal om 
de schouders. Te zien is ook dat hij een 
medaille in ontvangst neemt en, zichtbaar 
ontroerd, zwaait naar de mensen om 
hem heen. Een lieve, zachte man, zou je 
zeggen als je niet beter wist.

Vraag een aantal spelers van Stiphout Vooruit welke club ze als grootste rivaal 
beschouwen en het antwoord zal best vaak ‘Mierlo-Hout’ luiden. Maar een jaar of 
vijftien geleden was dat voor mijn teamgenoten van Stiphout 2 en mijzelf volkomen 
anders (het feit dat we toen bijna nooit tegen Mierlo-Hout hoefden te spelen, kan daar 
iets mee te maken hebben). We hadden een andere vijand: Rhode.

Nu weten wij dus wel beter. Jan Til had 
de onhebbelijke gewoonte om negentig 
minuten lang spelers van Stiphout Vooruit 
te intimideren. Gullie kent er niks van, 
rode kaart voor Stippent en punten 
blijven vandaag hier, op monotone 
toon (vermoedelijk c-mineur) waren 
slecht enkele voorbeelden uit zijn rijke 
assortiment aan oneliners. Om die 
motiverende woorden kracht bij te zetten, 
had hij ook altijd een setje kaarten op 
zak: rood en geel. Hij schroomde niet om 
ons meermaals een rode kaart te tonen 
tijdens een wedstrijd. Wegwezen hier, 
opgeflikkerd!, voegde hij er aan toe. Soms 
zwaaide hij ook nog eens vervaarlijk met 
zijn wandelstok.

De beste man stond altijd in zijn eentje 
schuin achter het doel, zo’n tien meter 
van de cornervlag. Eén been had hij 
meestal over de omheining gehangen, 
alsof hij elk moment het veld wilde 
bestormen. Wat we vooral niet moesten 
doen, is te dicht in zijn buurt komen. 
Ik weet nog dat reservespeler Bart 
Derison moest warmlopen tijdens een 
uitwedstrijd bij Rhode, waarbij de geliefde 
fan natuurlijk ook weer op zijn post was. 
Bart wilde dat in de hoek doen waar Jan 
Til stond, maar kwam na wat verbale 
en non-verbale bedreigingen snel op 
dat besluit terug. Bart viel daarom maar 
koud in. Niet ideaal, maar het risico op 
blessures was groter wanneer hij was 

doorgegaan met zijn warming-up in de 
aangewezen zone. Jan Til was gevaarlijker 
dan de alle selectieleden van Rhode bij 
elkaar.

Blaffende honden bijten niet, luidt het 
spreekwoord. Tot echte aanvaringen 
in Rooi is het dan ook nooit gekomen. 
Tenminste, niet met Jan Til. Volgens 
bronnen is hij ook al een hele tijd niet 
meer op het sportpark van Rhode gezien. 
Wat op zich best jammer is. Hoe irritant 
hij soms ook kon zijn: hij was volgens mij 
diep in zijn hart echt geen slecht man. En 
gelukkig voor ons gaf hij zijn uitgedeelde 
kaarten nooit door aan de KNVB. Anders 
was de contributie van Stiphout Vooruit 
nu ongetwijfeld een stuk hoger geweest.

Matthijs Lodewijks
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Teambespreking op 
Stratumseind

Hierop volgend werd een volgende 
trainer aangetrokken, weer een Jan. 
Echter een iets andere Jan qua stijl. Jan 
Pijpenseel. Jan kwam van Deurne. Toen 
gewoon een hoofdklasser. Deze Jan had 
wel wat met bier drinken. Ik heb Jan 
geen enkele keer slechts twee glazen 
bier zien drinken… Jan drukte meteen 
zijn stempel op het sportieve en sociale 

vlak. In de oude kantine stond Jan aan 
de zijkant van de bar en zong na iedere 
thuiswedstrijd, rond een uur of 19.00, 
het toenmalige wereldnummer ‘Busje 
komt zo’ van Höllenboer. Dat was geen 
moeilijk refrein overigens. Vaak na het 
zingen van het nummer kwam het busje 
dan voor Jo en Stien van der Vleuten. Jo, 
een supporter van het goede soort en een 
fijne vent, werd dan door dochter Christel 
over de schouder geworpen en naar huis 
gebracht. Mooie tijd.

Jan reed een Mercedes. In de winter, 
wanneer we niet op de velden mochten, 
moesten we een rondje Croy lopen of 
een bosloop. Jan Renders reed altijd 
mee op de fiets. Jan Pijpenseel kwam uit 
Eindhoven met de auto en reed met de 
Mercedes achter ons aan. Tenminste dat 
dacht hij. We gingen een bosloop doen, 
Jan erachter aan met de koplampen. 
Niet bekend in de bossen. Na een stuk 

In mijn eerste jaar in de selectie had ik het genoegen om Jan Renders als trainer mee 
te mogen maken. Een grootheid die in het Nederlands elftal had gespeeld en Pelé als 
aanvoerder de hand had mogen schudden. Kampioen van Nederland geworden met 
PSV in 1963 door Ajax in een rechtstreeks duel met 5-2 naar huis te jagen. Hij had 
heerlijke gezegdes als ‘Het is een wijs man, hij die voor clown kan spelen’ en hij keek 
dan Cor van Esdonk aan. Of ‘Aap wat heb je mooie kinderen, nee dat is onzin! Dat kan 
niet!’, waarbij hij Jos Sillekens aankeek. Deze Jan had niks met bier drinken. Ik heb hem 
één keer twee glazen bier zien drinken in de kleedkamer nadat we uit bij NWC Asten, 
zijn vorige club, hadden gewonnen. Jan vertrok echter na één seizoen alweer.

te hebben gelopen sloegen we met de 
groep linksaf. Jan ook, maar niet voor 
lang: direct na de bocht stonden grote 
slagbomen en Jan was de groep kwijt… 
Wij gingen via een binnendoorweg terug 
en waren eerder binnen dan Jan, die niet 
wist waar hij was met zijn auto. Tot zover 
boslopen, nu enkel nog over de verharde 
wegen.

Jan wist in Eindhoven precies de stekjes 
en uitgaansgelegenheden waar wat 
te doen was. Jan was een ouderwetse 
charmeur. Klein van stuk, mooie 
moustache, bruin koppie, rode konen 
op de wangen. Na de trainingen op 

donderdag gingen we in Eindhoven op 
stap. Jan had zijn zwarte pantalon aan, 
altijd een coltrui erop en een colbertje, 
instappers en klaar was Jan. Volg me 
maar. Zo deden we. Een keer was hij 
zijn instappers vergeten en had hij nog 
sportschoenen aan, witte. Kom naar de 
Danssalon, zei Jan. Ik ken daar iedereen. 
Prima, iedereen naar binnen, Jan als 
laatste. Wij waren al even binnen maar 
maar Jan kwam er niet in. Hij had witte 
sportschoenen aan… 

Dan maar naar Le Berry. Een kroeg/
dancing ertegenover. Jan kende 
ook daar iedereen. Op een gegeven 
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moment gingen alle lichten uit, er werd 
tromgeroffel over de installatie gespeeld, 
en de aankondiging ‘Welkom selectie van 
Stiphout Vooruit!’ klonk. Vuurwerk en 
daarna de lichten aan. Jan stond in een 
hoek te glimlachen met twee dames aan 
zijn zijde.

Na Le Berry door naar Stratumseind. Jan 
had daar ook weer een adresje. George 
Taveerne. Een bruine kroeg. We konden 
daar alles op laten schrijven. Jan was 
vaste klant en had een briefje. Het werd 
gezellig en laat. Het briefje bleef liggen, 
dat regelde Jan nog wel.

De zondag erop speelden we uit bij De 
Spechten. Een club van een iets ander 
allooi dan Stiphout en met iets andere 
voetballers dan de raspaardjes van 
Stiphout Vooruit. De Spechten stond stijf 
onderaan. Wij deden nog mee voor de 
periodetitel. 

Jan had een idee en had geregeld dat we 
voor de wedstrijd een broodje met soep 
konden eten. Niet in de kantine, maar 
bij George Taveerne op Stratumseind. 
We kwamen in de late ochtend aan op 
Stratum. De ordediensten deden nog 
een rondje, overal lag glas, nog een 
verdwaalde beschonken student in een 
hoekje, en wij. Met een grote flipover mee 
voor de opstelling en tactiek. Dat moet 
een kolderiek gezicht zijn geweest. Ook 
Manfred van Moorsel was dan toch ooit in 
zijn leven op Stratum beland. 

We gingen naar binnen door de deur. 
Daarna kwamen we nog een deur tegen, 
een van rook. We zagen nauwelijks een 
hand voor ogen. Kroegbaas George 
begroette ons amicaal. In de hoek lag 
een hond, die twee keer zo groot was als 
een Berner Sennenhond, ons verveeld 
aan te kijken wat wij op dit tijdstip hier 

kwamen doen. George, te vergelijken met 
Guus van Oorschot, ook qua kooktechniek 
en handelingen, roerde al rokende 
boven een gigantische soepketel door 
de weinig heldere, bouillon. De flipover 
kwam tevoorschijn met de opstelling en 
de tactiek. Na de bespreking maakten 
we aanstalten om te gaan tot George 
ons echter staande hield en ons nog het 
briefje van afgelopen donderdag onder 
de neus schoof. Jan was al naar buiten, te 
goeder trouw. 

De wedstrijd tegen De Spechten verloren 
we kansloos met 4 tegen 0. Edwin van 
Schoonderwalt scoorde er vier. We kregen 
alle hoeken van het veld te zien. Dat 
waren er trouwens ook vier. De soep was 

zwaar gevallen en de periode uit het zicht 
gedreven. De eerste en enige winstpartij 
van het seizoen van De Spechten. Het 
leek wel carnaval in de kleedkamer 
en kantine van De Spechten. Het jaar 
erop werd de zieltogende vereniging 
opgeheven met als recent hoogtepunt 
de 4-0 overwinning op Stiphout Vooruit. 
Een bespreking bij George Taveerne heeft 
nooit meer plaatsgevonden. 

Jan is twee seizoenen bij Stiphout Vooruit 
geweest, misschien zelfs drie. Jan was een 
aimabele man die helaas niet meer onder 
ons is. 

Jorg van Stiphout
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2011: eindelijk weer eens de 
beste!

En daarna bleef de prijzenkast weer 
precies 24 jaar gesloten. Tot een warme 
tweede paasdag in 2011. Twee jaar eerder 
was Stiphout Voouit uit de derde klasse 
gedegradeerd. Dat resulteerde in het late 
vertrek van trainer Jos Koolen, die een 
paar maanden eerder nog zijn contract 
verlengd zag. Terwijl de meeste trainers 
al een nieuwe club hadden, moest een 
verdeeld bestuur op zoek naar een nieuwe 
oefenmeester en assistent voor een in 
twee kampen verdeelde spelersgroep. 
Voorwaar een lastige uitgangspositie. 

De zoektocht eindigde bij een ambitieuze, 
beginnende en in deze omgeving nog 

onbekende trainer: Patrick Methorst. Het 
bleek een succesvolle match. Hoe groot 
ook de puinhoop was die enkele maanden 
eerder was ontstaan, hij kon aan het 
werk met een mooie groep. Een mix van 
jong talent (zoals Bob Klaassen, Rob van 
der Vorst, Rens Kruisbrink, Teun Welten, 
Ruben van Hoof) en ervaring (Bjorn 
Janssens, Lars Schalken, Bjorn Notte, om 
er maar een paar te noemen). Het eerste 
seizoen begon wisselvallig, maar na de 
winterstop werd nog maar twee keer 
verloren en tekenden zich al de contouren 
af van een titelkandidaat.

In het seizoen 2010-2011 bleek inderdaad 
dat Stiphout 1 onder leiding van Methorst 
getransformeerd was van een Fiat (soms 
goed, soms heel slecht en nooit degelijk) 
naar een Volkswagen (betrouwbaar, 
hoogwaardig, onverslijtbaar). Werd er 
nog wel eens geklaagd over de lange 
trainingen van Methorst die vaak 
werden afgesloten met nog wat extra 
conditioneel werk, het wierp zijn vruchten 
af. Opvallend vaak werden wedstrijden in 

We hebben het fraaist gelegen sportpark van Zuidoost-Brabant. En het mooiste shirt, 
dat ook. Maar de allerbeste in de competitie? Een kampioenschap? Kampioen worden 
met Stiphout Vooruit 1 is maar voor weinigen weggelegd. Het gebeurde in 1963, met 
clubiconen als Wim Benders, Gerard de Wit en Bart van Esdonk. Daarna was het 24 jaar 
wachten. In 1987 was het weer eens zo ver: met spelers als Bernardo van der Vleuten, 
Marc de Wit, Marc Amijs en Theo Visser. 

de slotfase in Stiphouts voordeel beslist.
Opvallend waren ook de besprekingen van 
Methorst, die lang duurden en gepaard 
gingen met in het oog springende 
beeldspraken en bijbehorende tekeningen. 
Zoals die keer dat hij een bar tekende... 
Het was, legde hij uit, voor geen enkele 
speler in het elftal een probleem om in 
de kantine twintig meter naar de bar 
te lopen om voor een medespeler een 
pilsje te halen. Waarom zou vijf meter in 
het veld lopen om diezelfde medespeler 
te helpen dan wél een probleem zijn? 
Ook tekende hij vaak een bus die een 
berg opreed. Op de top lag de titel. Als 

het elftal onverhoopt het ravijn zou 
inkukelen, was het zaak zo min mogelijk 
hoogte te verliezen. Bijna elke week 
kwam de top dichterbij.

Voor de wedstrijd uit bij ELI, op die warme 
dag in april, was het kampioenschap nog 
geen uitgemaakte zaak. Stiphout moest 
zelf winnen en concurrent Venhorst 
moest verliezen bij Nijnsel. De vorm 
was er niet, blessures en schorsingen 
- mede opgelopen in een tumultieus 
duel bij de vrienden van ASV’33, waar 
we er vakkundig ingevlagd en -gefloten 
werden - hadden het ritme wat doen 
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Een trotse oud-voorzitter
Alweer 25 jaar geleden, bij het 60-jarig bestaan van Stiphout Vooruit, was ik 
voorzitter en schreef ik in mijn voorwoord van het clubblad:

Een vereniging die in 60 jaar gegroeid is naar ruim 500 leden. Met een bloeiende 
jeugdafdeling, een goed functionerende organisatie en waarin een goede en warme sfeer 
heerst. Met bovendien voldoende beschikbare kaderleden en vrijwilligers. En met vele 
sponsoren, zowel van binnen als buiten Stiphout, die de vereniging op enigerlei wijze financieel 
steunen.

Een generatie later, bij het huidige 85-jarig bestaan, is de vereniging op de meeste 
van bovengenoemde punten nog verder uitgegroeid. En hieraan is beslist nog toe te 
voegen: een accommodatie waar menige voetbalvereniging jaloers op is.

Als oud-voorzitter en erelid feliciteer ik Stiphout Vooruit van harte met het 85-jarig 
bestaan.
 
Henk van de Mortel

Het toenmalig vierde elftal, dat jaren achtereen kampioen werd en meer dan 100 doelpunten scoorde.

stokken. Om koers te houden en de ploeg 
te stutten, werden enkele oudgedienden 
opgetrommeld: Willem van Oorschot en 
de broers Michiel en Tom Kemps. Dat 
bleek het juiste medicijn. Methorst had 
er vooraf al vertrouwen in: ‘vandaag gaat 
het gebeuren’, schreef hij op het bord. Hij 
kreeg gelijk, Stiphout won en Venhorst 
verloor. Een triomfantelijke tocht op de 
platte kar en dagen feest volgden en 
waren de terechte beloning.

De derde klasse bleek al snel toch weer 
te hoog gegrepen. Extra jammer was dat 
niet alleen oudere spelers maar ook veel 
spelers van de jongere lichting relatief 
vroeg stopten of hun heil elders zochten. 
Het zorgde ervoor dat Stiphout geen 

stabiele derdeklasser kon worden, terwijl 
bijvoorbeeld rivaal Venhorst nu al jaren 
een stabiele tweedeklasser is.

Gelukkig staat er anno 2020 weer 
een leuke, jonge ploeg. Van de 
kampioensformatie van 2011 zijn nog 
maar een paar spelers over. Maar het is 
opnieuw een veelbelovende selectie met 
frisse, goeie gasten en een fijne trainer. 
Hopelijk wordt de vloek van ‘om de 24 
jaar kampioen’ snel doorbroken. Want 
2035 is nog wel heel ver weg.

Arjen Vos
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Dit is pas muziek!

Toen er na aankomst in het Zeeuwse dorp 
zeven loeizware vaten uit het gehuurde 
busje getild werden, was ik dan ook 
benieuwd naar de inhoud daarvan. Zelf 
dacht ik aan zuurstof, om spelers na 
een enorme krachtinspanning aan de 
beademing te kunnen leggen. Maar ik was 
abuis. Het was wel degelijk bier. Peters 
opmerkingen in het ED mochten we met 

een snufje zout nemen. De auto’s waren 
nog niet uitgeladen of het eerste vat was 
al aangeslagen. En het bier stroomde het 
hele weekend.

Ondanks de winterse kou koester ik 
warme herinneringen aan dat weekend. 
Peter had een prachtige en zeer 
uitgebreide voetbalquiz in elkaar gezet. 
Compleet met vragen over Stiphout 
Vooruit en geluidsfragmenten van 
supporters. Het eerste vat bier was al snel 
leeg. Het tweede ook. De avond vloog 
voorbij en we hadden de grootste lol. Na 
de quiz luisterden we met een stuk of 
tien nachtbrakers – het zal intussen een 
uur of vier ’s nachts geweest zijn – naar 
muziek. Peter vroeg een nummer van U2 
aan, With or Without You. “DIT IS PAS 
MUZIEK”, riep hij, terwijl hij met zijn vuist 
in de lucht sloeg en luchtgitaar speelde 
alsof hij The Edge was. 

Op het bewuste weekend leerden we 
elkaar zonder meer beter kennen. We 
ontdekten dus ook dat Peter van U2 hield. 
Daar zou hij later nog spijt van krijgen…

Vlak voordat we met de selectie van Stiphout Vooruit op een ijskoude donderdagavond 
in januari 2006 naar Westkapelle vertrokken voor het jaarlijkse trainingsweekend, 
stond er een vraaggesprekje met Peter Verstappen in het Eindhovens Dagblad. 
De verslaggever was benieuwd naar de manier waarop onze hoofdtrainer de 
winterperiode wilde doorkomen. Peter vertelde dat het absoluut geen zuipweekend 
zou worden in Zeeland. Er moest en zou serieus getraind worden, zodat we goed aan 
de o zo belangrijke tweede seizoenshelft zouden starten.

Het weekend was een enorm succes. Alle 
vaten gingen ledig terug de bus in en we 
sliepen gemiddeld twee uur per nacht. De 
ochtendtrainingen op het Zeeuwse strand, 
bij ijzige kou en snijdende wind, voelden 
als Siberische strafexpedities. Nog dronken 
probeerden we te passen, dribbelen en 
op doel te schieten, wat slechts leidde 
tot valpartijen en botsingen. De weinige 
strandgangers moesten hebben gedacht 
dat er een G-team in Westkapelle was 
neergestreken.

Peter was sowieso wel van het trainen, 
weer of geen weer. Als er in de 
winterperiode wedstrijden waren afgelast, 
werd de hele selectie op zondagochtend 
op het trainingsveld verwacht. Maar 
ook voor iemand met de achternaam 
Verstappen zat een auto-ongeluk in 
een klein hoekje. Ter hoogte van het 
kamp in Stiphout was hij uit de bocht 
gevlogen. Zijn auto was tegen een boom 
tot stilstand gekomen. Gerben van Leuken 
vond dat erg vervelend, vooral omdat 
Peter de sleutel van het sportpark had 
en we in de kou moesten wachten. Hij 
haastte zich naar de plek des onheils, 
ontfutselde Peter de sleutelbos van het 
sportpark en reed weer terug naar het 
Molenven. Peter redde zich wel, moest hij 
gedacht hebben. Gerben had gelijk: Peter 
kwam er zonder al te zwaar letsel van 
af en zou, in tegenstelling tot zijn auto, 
volledig herstellen. 

Hierboven schreef ik al dat de Somerense 
Peter zijn liefde voor gitaarmuziek 
bekendmaakte in Zeeland. Dat had hij 
wellicht beter niet kunnen doen. In die 
tijd ging ik minstens eens per twee 
weken bier drinken bij café De Bascule 
of De Wèkkerrr. En het wilde nogal eens 
gebeuren dat ze daar een nummer van 
U2 draaiden, zeker als ik erom vroeg. Ik 
ben opgegroeid in een gezin van vijftien 
kinderen en heb altijd geleerd om te 
delen. Dus ook mooie muziek wilde ik 
met een muziekliefhebber als Peter delen. 
Vanuit het café belde ik dus steevast naar 
onze trainer om vervolgens de telefoon 
tegen de speaker te houden. 

Het zou te ver gaan om te zeggen 
dat Peter hier erg blij van werd. Hij 
liet namelijk altijd zijn telefoon in de 
woonkamer liggen. Daar lag ook zijn 
hond Bobby, een erg aaibare maar uiterst 
blafgrage Jack Russell. Het heeft Peter 
heel wat uren slaap gekost om Bobby te 
kalmeren na zo’n telefoontje, vertelde 
hij eens. En dat was niet automatisch 
aanleiding om hem ineens minder 
te bellen. Als ik op een zondag eens 
informeerde of Bobby de voorgaande 
nacht goed geslapen had, reageerde 
Peter steeds gepikeerder. “Onze Bobby is 
verstandig genoeg om niet te reageren 
als er ’s nachts een paar idioten bellen”, 
blafte Peter dan.
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Nee, niet al mijn acties kon Peter 
waarderen. Dat gold andersom ook. We 
waren allebei best eigenwijs. Wel was er 
een wederzijds respect. Peter en ik zijn 
nog een keer, samen met Mark Relou 
en Matthijs Lodewijks, naar een concert 
van de band Live geweest, in Ahoy’ 
Rotterdam. Uit volle borst zong hij mee.  
En we hebben op zondagavonden heel 
wat biertjes gedronken bij De Vlinder of 
De Sport. Met pils in onze hand werden 
de verschillen tussen ons kleiner dan op 
het veld. Hij kon wat stug overkomen, 
maar als je hem leerde kennen, 
veranderde dat. 

Ik kan niet zeggen dat Peter mij een 
betere voetballer heeft gemaakt. Het 
scheelt ook wel dat ik al 33 was toen 
hij bij ons neerstreek, en ik niet per se 
de behoefte voelde om nog een betere 
voetballer te worden – in die levensfase 
had ik andere prioriteiten. Toch denk ik 
met plezier aan de momenten met hem 
terug. Vooral de momenten waarop we 
werden vergezeld door bier. En door U2. 
Want dát is pas muziek! 

Roland van de Kerkhof

Een oud-trainer spreekt
Ik heb vijf mooie jaren gehad bij Stiphout Vooruit, waar alles goed georganiseerd was. 
Een warme club waar we veel plezier hebben gehad met een goede en gezellige selectie, fijne 
supporters en de beste kantinebeheerder van Helmond en omstreken!!

Groet

Ton van Dijk



38 39

85 jaar Stiphout Vooruit

Uit de bestuurskamer

Stiphout Vooruit heeft talloze 
bestuursleden en voorzitters gekend. 
De een wat gekwalificeerder dan de 
ander, maar vrijwel altijd met het hart 
op de goede plaats en met het doel om 
dienstbaar te zijn aan de club. Toch 
is besturen nooit zonder enig risico. 
En daar waren sommigen bewierookt 
en gelouterd het bestuursambt na 
jaren achter zich lieten, pakte het voor 
anderen soms minder rooskleurig of juist 
teleurstellend uit. Bij een amateurclub 
als Stiphout Vooruit worden op alle 
niveaus vriendschappen voor het leven 
gesloten, maar een donkerdere kant is 
dat vriendschappen soms ook voor het 
leven beschadigd raken of verloren gaan. 
Een enkeling betaalde zelfs een ronduit 
hoge prijs. Omdat het té persoonlijk 
werd. Of omdat veel bestuursbeslissingen 
nu eenmaal ook winnaars en verliezers 
kennen. Maar uiteindelijk moest er altijd 
besloten worden, iemand moest het doen. 
En er waren door de jaren hele lastige 
kwesties om mee te dealen.

De kantine-affaire
Wat te denken van onze huidige, mooie 

kantine. ‘Liefdewerk oud papier’ was 
het, voor vele clubvrijwilligers die met 
bloed, zweet en tranen het bouwwerk 
neerzetten. Voor de toenmalig voorzitter 
werd de nieuwe kantine, die een 
behoorlijke duit kostte, hét project van 
zijn bestuurlijke leven. Jaren later leek een 
aantal zaken toch wat genuanceerder te 
liggen. Het ‘liefdewerk oud papier’ bleek 
niet altijd helemaal onbeloond te zijn 
geweest. Althans: dat was het gerucht. 
De Belastingdienst kreeg er lucht van en 
liet niet meer los. “Of ze even mochten 
vangen!” Naheffingen voor premie-
afdrachten en uiteraard een flinke boete, 
want verkeerd voorbeeld deed anders 
wellicht flink volgen. De bedragen waren 
van dien aard dat Stiphout Vooruit 
regelrecht op een faillissement af koerste 
als die betaald moesten worden. Dat zou 
einde Stiphout Vooruit betekenen, zo erg 
was het echt.  De opvolgend voorzitter 
kreeg het op zijn bordje. Maar diens 
tragiek was dat hij en zijn echtgenote 
uitgerekend bij diezelfde Belastingdienst 
werkzaam waren. Om die reden trok 
hij zich terug als voorzitter: liever geen 
enkele schijn van belangenverstrengeling. 

Het was jarenlang een rubriekje in de oude Molenvenner: ‘Uit de bestuurskamer’. Het 
doel ervan was om de leden kort en bondig te informeren over de voortgang van zaken 
die in de bestuurskamer werden besproken en over besluiten die door het bestuur 
waren genomen. Tot zover de inhoud. Wat meestal onderbelicht bleef, was hoe het er 
achter die gesloten deur van de bestuurskamer soms aan toeging. Want het besturen 
van Stiphout Vooruit ging niet altijd van een leien dakje. 

Dus moest diens opvolger  er vervolgens 
mee aan de bak. Ook toenmalig 
hoofdsponsor, registeraccountant en 
clubman John Colen was als onbezoldigd 
adviseur van de club talloze uren aan het 
dossier kwijt, in een poging de zaak ofwel 
van tafel, óf in der minne geschikt te 
krijgen. Dat lukte niet.

Uiteindelijk kwam de zaak voor in 
de rechtbank van ’s-Hertogenbosch. 
Raadsman Olav Notté verdedigde 
de Stiphoutse belangen. Het was in 
een aantal opzichten een bijzondere 
happening. De Belastingdienst had een 
jonge commies afgevaardigd, die over 
niet al te veel dossierkennis bleek te 
beschikken. De rechter maakte vanaf het 
begin af aan gehakt van de aanpak van 
de Belastingdienst. Ook maakte hij nog 
een komische schets van hoe in zijn ogen 
een gemiddelde vergadering van een 
kascommissie bij een amateurclub verliep, 
om zo korte metten te maken met 
het argument van de inmiddels al wat 
hakkelende commies dat die commissie 
toch vooral had moeten ingrijpen. Maar 
wat vooral opviel, was dat de rechter 
ook oprecht de tijd nam om bij de oud-
voorzitter te informeren hoe het er 
intussen met hem persoonlijk voor stond. 
Omdat hij ook wel begreep dat wat er 
intussen allemaal gebeurd was hem ook 
niet in de koude kleren was gaan zitten. 

Toch kwam ook Stiphout Vooruit er niet 
zonder reprimande vanaf. De rechter wees 
erop dat een betere onderbouwing van de 
argumenten nodig was om onder de claim 
uit te komen en dat er dus betrokken 
vrijwilligers gehoord moesten worden. 
“Tenzij beide partijen elkaar wellicht nog 
eens even diep in de ogen wilde kijken om 
te schikken?” En zulks geschiedde. Na wat 
overleg in kleine achterafkamertjes trok 
de Belastingdienst binnen een kwartier 
zijn keutel in en kwam Stiphout Vooruit 
er met een relatief lage vergoeding vanaf.

Hoofdtrainers
Waar sommige besturen ook het nodige 
mee te doen hebben gehad, is de 
periodieke benoeming van een nieuwe 
hoofdtrainer. Als er één onderwerp is dat 
de gemoederen in een club bezighoudt, 
is het wel dat. Voor- en tegenstanders 
van het wegsturen van een trainer of 
juist een nieuwe benoeming duikelen 
over elkaar heen, waarbij bestuursleden 
maar al te vaak de gebeten hond zijn. De 
recente geschiedenis van Stiphout Vooruit 
kent tenminste twee van die markante 
gevallen.

Ton van Dijk was maar liefst vijf jaar 
hoofdtrainer van het eerste team; hij 
lag goed bij het overgrote deel van 
de selectie en leidde Stiphout Vooruit 
naar hoge klasseringen en meerdere 
nacompetities om promotie. Maar dat 
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promoveren kwam er steeds (net) niet 
van. Naast een goede trainer was Ton 
ook een open vent: zijn rol in de kantine 
naar leden en supporters vervulde hij met 
verve. Kortom: Ton was populair. Maar 
na een aantal jaren begon het bij het 
toen zittende bestuur toch te schuren 
dat promotie er steeds net niet in zat. 
Stiphout Vooruit kwam op dat moment 
uit in de vierde klasse, maar had al jaren 
als doelstelling om te promoveren naar 
de derde klasse. Op dat moment in het 
seizoen, zo rond de jaarwisseling, stond 
het eerste op een tweede plaats, het lag 
wederom op koers voor een nacompetitie 
of zelfs kampioenschap. Het advies van 
het zittend bestuurslid technische zaken 
aan het bestuur was echter duidelijk. Het 
was tijd voor een andere trainer, om zo 
het laatste stapje wél te zetten. Aldus 
werd besloten. Maar dat nieuws viel niet 
goed bij veel van de supporters, die er vol 
ingingen. Dat deden ze overigens wel op 
een open en goed georganiseerde manier, 
wat een goed gesprek met het bestuur tot 
gevolg had. Uiteindelijk leidde het tot een 
heroverweging van technische zaken, dat 
in het bestuur vervolgens alsnog pleitte 
voor het aanblijven van Ton. Maar dat 
gaf toen weer gedoe in het bestuur: een 
deel vond dat het niet zo kon zijn dat 
een bestuur onder grote druk chantabel 
zou blijken. Dat zou in algemene zin een 
bestuur ongeloofwaardig en kwetsbaar 
maken. Uiteindelijk werd Ton van Dijk 
niet herbenoemd. Zijn finest hour kwam 
nog wel: aan het eind van dat bewogen 
seizoen promoveerde Stiphout Vooruit 

via de nacompetitie alsnog naar de derde 
klasse. Het was Ton van harte gegund!

Herbenoeming
Een nog moeilijker verhaal was de 
herbenoeming van hoofdtrainer Jos 
Koolen. Jos had het lastig in zijn eerste 
seizoen bij Stiphout Vooruit, maar werd 
voor het seizoen erna op advies van het 
bestuurslid technische zaken door het 
bestuur toch herbenoemd. Men vond 
dat er voldoende vertrouwen was in zijn 
planmatige aanpak en voetbalvisie. Het 
idee was om hem samen met voormalig 
eerste-elftal-aanvoerder Raymond 
Koenraadt de selectie te laten leiden 
en zo Raymond klaar te stomen als 
potentieel opvolgend hoofdtrainer. Het 
was op papier geen slecht plan. Totdat 
de hele zaak in het gezicht van iedereen 
explodeerde. Tijdens de winterstop 
begon het bij een deel van de leden en 
supporters die Jos Koolen niet zagen 
zitten te borrelen en werd een snood 
plan gesmeed. Zij wilden in het volgende 
seizoen hoe dan ook andere trainer. Het 
bestuur zat er flink mee in zijn maag, 
want Jos was al formeel herbenoemd. En 
dan geldt: een man een man, een woord 
een woord! Maar in tegenstelling tot de 
‘affaire’ Ton van Dijk, gingen de krachten 
die nu tegenstand boden, volledig 
ondergronds. Het bestuur wist eigenlijk 
nooit precies welke leden of groeperingen 
het nu precies tegenover zich vond en 
fatsoenlijk overleg tussen bestuur en die 
groep vond nooit plaats. Tot overmaat 
van ramp haakte in de chaos ook beoogd 

assistent-trainer Raymond Koenraadt af. 
Het was geen fijne tijd. Ik ben jarenlang 
bestuurslid van Stiphout Vooruit geweest, 
maar maakte nooit een meer bizarre 
bestuursvergadering mee dan die waarin 
het bestuur uiteindelijk hom of kuit over 
de ontstane situatie met Jos Koolen 
moest geven. Het verantwoordelijk 
bestuurslid technische zaken was intussen 
al gedesillusioneerd afgehaakt. De 
kersverse nieuwe voorzitter, die net was 
aangetreden, kreeg het op die avond vol 
voor de kiezen. Want ook in het bestuur 
was intussen sprake van verdeeldheid en 
zelfs wantrouwen.

De vergadering eindigde met een time 
out, om alle bestuursleden rust en 
bedenktijd te gunnen. Een week later 
besloot het bestuur om de benoeming 
van Jos Koolen alsnog te herroepen. Het 
zou immers onmenselijk zijn geweest 
hem onder het ontstane gesternte nog 
een vol seizoen voor Stiphout Vooruit 
te laten werken. Maar het is een van de 
zwartste beslissingen uit de geschiedenis 
van Stiphout Vooruit geweest. Niemand 
wil een onbetrouwbare bestuurder zijn en 
dat waren we op dat moment wel. Om 
over de factor mens nog maar te zwijgen, 
want ook voor Jos was de desillusie groot. 
Maar hij had gelukkig de grootheid van 
geest om uiteindelijk de keerzijde en 
onwerkbaarheid van een herbenoeming in 
te zien.

Wat het ons vooral leerde, is wat het kan 
betekenen als bestuur en leden er niet in 

slagen of bereid zijn om elkaar in lastige 
situaties open in de ogen te kijken en op 
een volwassen manier de discussie aan 
te gaan. Hoe moeilijk soms ook, want er 
zullen in zo’n geval natuurlijk ook altijd 
weer winnaars en verliezers zijn. Het is 
wat dat betreft net voetbal. Maar er moet 
besloten worden…iemand moet het doen. 
En voor alle duidelijkheid: medelijden 
met bestuurders is daarom natuurlijk niet 
nodig.

Maar het laat allemaal onverlet dat het 
over het algemeen natuurlijk gewoon leuk 
en eervol is om bij Stiphout Vooruit een 
bestuursfunctie te vervullen, welke dan 
ook. Het is bovendien bittere noodzaak 
dat een club als de onze op een goed 
bestuur kan rekenen en terugvallen. De 
eerste 85 jaar zitten er wat dat betreft 
op. De volgende zijn voor een hopelijk 
nieuwe, jonge en talentvolle generatie.

Ed Colen
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Uit het fotoarchief

Erelid Gerard de Wit ontvangt een koninklijke onderscheiding van 
toenmalig burgemeester van Helmond Fons Jacobs.

De veteranen in de jaren 2000.

Het jeugdkamp is een echte Stiphout Vooruit traditie, inmiddels zijn we 25 edities gepasseerd.

Wim Josephs en Harrie de Vries aan het werk op toen nog gewoon gras. 
Op dat moment had niemand nog notie van kunstgras genomen.

Toenmalig voorzitter Huub Schalken in actie met jubilaris 
Henk van de Westerlo tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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Has Bouw, een markante persoonlijkheid en 
fervent supporter samen met zijn vrouw. Was 

jarenlang uitbater van ’t Aambeeld en ook een 
trouwe sponsor van de vereniging.

Stiphout Vooruit 2 kampioen seizoen 2001-2002.

Stiphout Vooruit A1 seizoen 2003-2004 onder leiding van Jan Renders. In het team o.a. 
Nicky van den Eijnden en voormalig aanvoerder van het vaandelteam Alex Roth.

De benjamins, de kweekvijver van talent.
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Skilly Wuts

Even later, toen de moeder in kwestie 
weer bijna thuis was, herhaalde Willy 
dat kunstje. Opnieuw ging de inhoud 
van een emmer water tegen de flank 

van zijn Volkswagen Bora (een Golf zou 
toepasselijker zijn geweest), maar dan 
vanaf de andere kant. Opnieuw had hij 
de deur open laten staan. En opnieuw 
was een doorweekt interieur en een 
ontgoochelde Willy het gevolg. 

Of het waar is? Geen idee, maar ik 
heb nooit de behoefte gevoeld om dat 
te checken. De waarheid hoeft een 
mooi verhaal niet altijd in de weg te 
staan. Hoe dan ook zou Willy dit best 
kunnen overkomen. Hij zal nooit de 
geschiedenisboeken in gaan als één van 
de handigste mensen in Stiphout, laat 
staan op aarde.

Willy Schuts behoeft weinig introductie, 
maar voor de jongere lezers die nog niet 
zijn afgehaakt een korte introductie. Willy 
was in een vorig leven clubscheidsrechter. 
Je kon hem herkennen aan zijn fluit en 
zijn paarsrode shirt. Soms had zijn gelaat 
een matchende kleur, als hij veel moest 
lopen. Dat kwam evenwel niet zo vaak 
voor. De middencirkel was Willy’s vaste 
werkplek. Vanuit zijn ronde kantoor kon 
hij het speelveld prima overzien, was zijn 
mening.

Misschien wel het mooiste verhaal over Willy Schuts werd me ooit verteld door 
een oud-teamgenoot van Stiphout Vooruit 4. Zijn moeder fietste richting het 
dorpscentrum. Vlak bij de Oude Toren was Willy Schuts, op zijn oprit, zijn auto aan het 
wassen. Ze zag nog net dat Willy een volle emmer water tegen de zijkant van zijn auto 
gooide. Alleen: Willy was vergeten het portier te sluiten.

Veel clubscheidsrechters zijn opvallend 
goed in thuisfluiten. De gemiddelde 
clubscheidsrechter bij MULO of Oranje 
Zwart pakte vroeger gemiddeld 
respectievelijk 42 en 146 punten per 
seizoen voor zijn club. Zo niet Willy. Die 
floot per definitie nooit in het voordeel 
van een Stiphouts team. Niet bewust in 
elk geval. Hij wist het de gasten altijd 
bijzonder naar de zin te maken. Als Willy 
ooit een Bed and Breakfast had gerund, 
had hij ongetwijfeld een score van 
minstens 9,4 op TripAdvisor. 

In feite was Willy ook geen uitfluiter. 
Hij was zo neutraal als Zwitserland in 
vervlogen tijden. Willy’s beslissingen 

waren soms misschien wat twijfelachtig, 
maar dat waren ze aan beide kanten. 
Willy was goudeerlijk en dat kunnen 
maar weinig clubscheidsrechters zeggen. 
Normaal roepen de spelers van een 
Stiphouts team verontwaardigd ‘Skeids!’ 
als ze menen te worden benadeeld. 
Floot Willy, dan werd het algauw ‘Skuts!’. 
Dikwijls deden de tegenstanders na een 
tijdje gewoon mee. ‘Skuts, Skuts!’, klonk 
het dan meerstemmig - als in Saoedi-
Arabië ten tijde van de Golfoorlog. 

Wedstrijden onder controle houden 
was niet zijn sterkste kant. Ik herinner 
me de RaboBokaal in 1999, een 
gezelligheidstoernooi aan het einde van 
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het seizoen, tussen uitsluitend Stiphout 
Vooruit-teams, waarbij de grootste 
inspanningen in de kantine werden 
geleverd. Willy floot de wedstrijd tussen 
het vierde, mijn team, en de veteranen. 
Twee tegenstanders - in het dagelijks 
leven buren - schopten elkaar meermaals 
de omheining over. Willy deed eigenlijk 
niet veel en kreeg het zo voor elkaar het 
duel volledig te laten ontsporen. Net 
voordat de NAVO een vredesmissie wilde 
initiëren, staakte hij het potje. Daar was 
eigenlijk niemand echt ongelukkig mee.

Willy heeft nooit veel geld in het laatje 
van de KNVB Tuchtcommissie gebracht. 
Gele of rode kaarten trok hij zelden. 
Meestal was de situatie al afdoende 
gede-escaleerd wanneer hij vanuit de 
middencirkel op de plaats delict was 

gearriveerd. Of was de overtreding 
intussen verjaard. Toch heb ik hem 
een keer een prent zien uitschrijven, 
rond de millenniumwissel. De niet 
bovenmatig getalenteerde doch uiterst 
betrouwbare Stiphout 4-verdediger Twan 
van den Elsen knalde de bal tijdens een 
poging tot warming-up vóór de eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen vól 
in Willy’s nek. Ietwat groggy toonde hij 
Twan de gele kaart. Dat was een goed 
begin van het voetbaljaar.

Na een wedstrijd van mijn team kwam 
Willy regelmatig even in ons kleedlokaal 
zitten. Kwam hij een shagje bietsen van 
een rokende medespeler - en dat waren 
er nogal wat op ons niveau. Of een pilsje, 
als we gewonnen hadden. Het leverde 
hem de bijnaam Free Willy op. Maar de 

meeste mensen kennen hem als Skilly 
Wuts. Dat paste ook veel beter bij zijn 
beroep: skilder.

Het is makkelijk om wat lacherig over 
Willy’s fluitkwaliteiten te doen. Daarmee 
doe je hem ernstig tekort. Dankzij 
mensen als Willy konden jonge en oudere 
voetballers, die ook echt weleens een 
foutje maakten, hun favoriete sport 
uitoefenen. Willy stond altijd voor ons 
klaar, ook al was het december en was de 
gevoelstemperatuur -15. Trok hij gewoon 
een extra maillot aan. Fluitje aan zijn 
mond, niet zeuren en voetballen maar! 

Fluiten doet Willy al een aantal jaren niet 
meer. Gelukkig laat hij soms nog wel 
zijn gezicht zien op het Molenven. Dan 
komt hij even kijken bij het vierde, om 
na een half uurtje weer om te draaien. 
Dan had hij zijn ommetje en praatje weer 
gehad. Meer heeft hij niet nodig; Willy is 
de belichaming van de contente mens. 
Eigenlijk zouden meer mensen als Willy 
moeten zijn. Dan zou de wereld vast een 
stukje mooier, kleurrijker en eerlijker zijn.

Matthijs Lodewijks
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Het ontstaan van het Wim 
Josephsplein

Het is alweer een hele tijd geleden, maar 
in het begin van het millennium had 
Stiphout Vooruit een tweede elftal dat 
erg hoog speelde. Als keeper maakte ik 
een aantal jaar deel uit van dat ensemble, 
dat jarenlang in de top van de reserve 
tweede klasse meedraaide. Tegenstanders 
konden zelden van ons winnen. Het 
waren tijden dat we gemiddeld vier keer 
per seizoen tegenover Rhode stonden, 
omdat de wedstrijden nogal eens gestaakt 
werden. Ook als er al gefloten was, 
schuwden we de persoonlijke duels niet, 
om het zo maar te zeggen. Techniek, 
talent en strijdlust: het was een gouden 
combinatie.

Vooral op het Molenven waren we 
haast niet te kloppen. Ons centrale duo, 
Michel Korff en Michel Letschert, had de 
bijnaam de Twin Towers, alleen waren 
zij in de lucht nagenoeg onklopbaar. 
Daaromheen stond een bont gezelschap 
aan voetballers met uiteenlopende 
kwaliteiten. Rasvoetballers als Krijn van 
Stiphout, Freek Boetzkes en Niels van 
Ras, maar ook harde werkers als Martin 

Brouwers, Bart Derison en Jorg van 
Stiphout. Stuk voor stuk mannen die 
wel van een biertje hielden – en houden 
– vooral als we weer eens gewonnen 
hadden. En dat gebeurde haast wekelijks.

Vooral na een thuiszege bleven we lang 
hangen. Niet in de kantine, maar in 
kleedlokaal 2. De voet van de 2 op de 
deur was al een tijd gesneuveld, waardoor 
er een soort vraagteken overbleef. In 
de volksmond heette het lokaal daarom 
‘The Mystery Room’, maar dat terzijde. 
Nog nahijgend van de inspanningen op 
het veld droeg een van de oudgedienden 
het eerste blaadje bier al naar binnen. 
Gevolgd door nog een. En nog een. 
Soms kwam er iemand op het idee om 
met zijn Nokia 3310 – of vergelijkbaar 
toestel – het nummer van de kantine te 
draaien. “Guus, zet hier ein neer!”, was 
het verzoek aan kantinebaas Guus van 
Oorschot, die helaas niet meer onder 
ons is. Guus vond het allemaal best. 
Bezorgkosten rekende hij niet. Hooguit 
kostte het ons een pilsje. 

Laten we beginnen met een quizvraag: wat hebben Fon Groffen en Wim Josephs met 
elkaar gemeen? Het antwoord: naar beide heren is een plein in Stiphout genoemd. 
Waar Fon Groffen de naamgever van een plein werd als dank voor zijn verdiensten 
voor de woonwagengemeenschap, kreeg Wimke in 2003 zijn eigen plein om hem te 
bedanken voor zijn inspanningen voor de spelers van het toenmalige tweede elftal. 

De kleedkamer groeide uit tot een 
bijzondere plek. Veel meer nog dan de 
kantine. In het kleedlokaal, nog zo kort 
na de wedstrijd, was de adrenaline nog 
volop in het bloed aanwezig – al werd 
die geleidelijk verdreven door alcohol. Er 
werd gebaald, gevloekt, geanalyseerd, 
maar vooral gelachen, gepraat en 
gezongen. Kleedlokaal 2 werd een soort 
café. Niks smaakte beter dan het eerste 
biertje in lokaal 2 na een zwaarbevochten 
overwinning.

Toch was niet iedereen even blij met 
onze langdurige derde helft. Hoofdtrainer 

Ton van Dijk bijvoorbeeld. Iedere week 
waren er een paar spelers van Stiphout 
2 uitverkoren om bij het eerste op de 
bank te gaan zitten. Het kwam ook nogal 
eens voor dat er na 14.30 uur spelers in 
de dug-out zaten die niet meer mochten 
rijden. Of je volgens de Wegenverkeerswet 
mag invallen met zes of zeven pils achter 
je kiezen is niet bekend, maar in die tijd 
mochten de clubstatistici in ieder geval 
weinig gouden wissels noteren.
Er was nóg iemand die niet 
bovengemiddeld enthousiast werd 
van onze borrelsessies in lokaal 2: 
terreinbaas Wim Josephs. Die vond het 
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een uurtje na het laatste fluitsignaal 
wel tijd om het lokaal onder handen 
te nemen met bezem en dweil. Alleen: 
dat is wat lastig, met zo’n zestien in 
kennelijke staat verkerende voetballers en 
rondslingerende glazen en tassen op de 
grond. Aanvankelijk zorgde het voor nogal 
wat gemopper van Wim. Vaak gaven we 
hem dan een overgebleven pilsje. Zonder 
schuim, maar ik betwijfel of hij dat ooit 
heeft gezien. 
Het werd algauw een vast ritueel na een 
gewonnen match. Wim die binnenkwam, 
een glas bier in zijn handen geduwd 
kreeg en het in één teug leeg dronk, 

vocaal begeleid door een flink dozijn 
aangeschoten tenoren. Hij genoot er 
niettemin van en verliet met pretoogjes 
en beslagen brillenglazen het lokaal. 

Soms hadden we in de winter een 
extraatje voor hem. Dan had iemand een 
flesje Obstler – een Oostenrijkse Schnaps 
– voor hem meegebracht. Glunderend 
nam hij de koppijnlikeur in ontvangst. We 
vonden het mooi om te zien. Iedereen 
had respect voor Wimke. Een man met 
een brilletje op, een krom rugje, maar 
bovenal een harde werker. Hij zorgde 
toch maar mooi dat wij onze wedstrijdjes 

konden spelen, in gewassen shirts, op 
velden met vier hoekvlaggen en redelijk 
rechte lijnen.

Op de dag van de laatste thuiswedstrijd 
van 2002-2003 (uitslag vermoedelijk 2-0 
tegen Schijndel), intussen alweer aardig 
in de olie, ontboden we Wim naar ‘The 
Mystery Room’. “We hebben iets voor je”. 
Maar deze keer was het geen lauw pilsje 
of flesje bocht uit de Alpen. Boven de 
doorgang naar de douches hing een doek. 
Aan Wim de taak om dat van de wand te 
trekken. 

Wat toen zichtbaar werd, zal hij 
vermoedelijk nooit meer vergeten: een 
bordje met de naam Wim Josephsplein 
erop, geregeld door Freek Boetzkes. 
Verguld van trots poseerde Wim voor de 
lens van mijn 2,3 megapixelcamera. Na 
een uitgebreide fotosessie verliet hij, met 
een traan in zijn oog en pilsje in de hand, 
lokaal 2. Wij bleven nog een uurtje zitten 
en bestelden nog wat bier.

Van het ooit zo succesvolle tweede elftal 
van toen voetballen de meesten niet 
meer. Degenen die nog wél actief zijn, 
spelen met minimaal één kapotte knie in 

het veteranenteam. Anderen klimmen in 
het weekend op de racefiets om toch nog 
enigszins fit te blijven.

Zelf hoor ik bij de eerste en de derde 
groep. Na seizoen 2002-2003 keepte 
ik nog een jaar of vijf in het tweede, 
waarna ik mezelf liet kwadrateren naar 
het vierde, een geweldig vriendenteam. 
Het leverde me één bekerwinst en twee 
kampioenschappen op. Maar de grootste 
winst van mijn actieve carrière waren de 
derde helften op het Wim Josephsplein 
- en in de lokalen waarin we daarna nog 
kwamen te zitten. Daar waren we op ons 
allerbest.  

Matthijs Lodewijks
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Dat gaat naar Den Bosch toe

Peter nam in 2003 het trainersstokje 
over van Bernardo van der Vleuten. Zijn 
bijnaam was De Kneup. Die had hij bij 
een vroegere werkgever gekregen. Peter 
had een vest aan met grote knopen. Zijn 
collega’s maakten daar opmerkingen over. 
Peter zei dat het geen knopen, maar - 
op zijn Helmonds – kneup waren. Niet 
veel later was zijn bijnaam geboren. Die 
kneupten we goed in onze oren.

Peter kwam dan wel van Helmondia, 
maar was toch een zeer sympathieke 
verschijning. Hij straalde rust en 
ervaring uit. Liet zich niet snel opfokken, 

tenminste niet zo snel als het gros 
van zijn pupillen. We - de spelers van 
Stiphout 2 - mochten hem al snel. Peter 
was een echte allemansvriend; een blonde 
labrador die in een tv-reclame voor een 
gezinsauto uit de kofferbak springt en 
vrolijk kwispelend uit beeld loopt.

Maar Peter was ook een peilloos diepe 
denker. Dat ontdekten we tijdens de 
trainingen en wedstrijdbesprekingen. 
Hij had een repertoire aan oneliners 
waar Johan Cruijff en Gary Lineker 
respectievelijk u en you tegen zouden 
zeggen. 

Een uurtje voor aftrap van de per definitie 
vervelende wedstrijd tegen TOP Oss 2 
sprak Peter ons toe. “Jongens, als je het 
niet meer weet, speel dan desnoods de 
vrije man aan.” We keken elkaar aan: zo 
hadden we het eigenlijk helemaal nooit 
bekeken, laat staan dat we het ooit 
geprobeerd hadden. We besloten tegen de 
Ossenaren meteen de proef op de som te 
nemen - maar alleen als we het echt niet 
meer wisten en er niemand in de dekking 
stond die we al dan niet aan konden 
spelen. De weken erna bleven we erop 
trainen. Het beviel lang niet slecht.

Elk nadeel heb zijn voordeel. Van de Duitsers heb je pas gewonnen als ze met de bus 
de stad uit zijn. Komt dat schóóót! En zo zijn er nog talloze andere voetbalgerelateerde 
oneliners die verankerd zijn in het collectief geheugen. Maar er zijn er weinig zo 
treffend als de oneliners van Peter van den Eijnden.

Later dat seizoen toverde hij zowaar nóg 
zoiets moois uit zijn hoge hoed. “Als je de 
kans hebt om te scoren, laat het dan niet 
na”, beval hij ons in de voorbereiding op 
het duel met onze vrienden van Rhode 
2. Ook dat was niet tegen dovemansoren 
gezegd. Liefst twee keer lieten we de 
kans om te scoren niet liggen. Het droeg 
bij aan een klinkende zege, ik denk 
2-0. Al snel ontdekten we dat er een 
causaal verband bestond tussen het niet 
nalaten om te scoren en de uitslag en 
zelfs de positie op de ranglijst. Dat was 
goed om te weten, ook met het oog op 
toekomstige wedstrijden.

Wedstrijden tegen TOP Oss en Rhode 
waren feestjes, maar dat gold ook zeker 
voor onze jaarlijkse rendez-vous met 
DVG (wat waarschijnlijk staat voor Door 
Vechtpartij Gestaakt of iets dergelijks). 

Vlak voordat we in onze auto’s stapten 
om naar Liempde te rijden, gaf Peter ons 
handige route-instructies; telefoons met 
navigatieapps waren er toen natuurlijk 
nog niet en de gelukkige bezitters van 
een TomTom besloten die niet mee naar 
DVG te nemen, waar veel voor te zeggen 
was. “Jongens, als je het niet meer weet, 
hou dan Den Bosch aan”, was zijn advies. 
Daar moesten we het mee doen.

Als vanzelfsprekend arriveerden 
we allemaal, keurig op tijd, op het 
gemoedelijke sportpark, waar we tot 
aan de staking een buitengewoon 
prettige wedstrijd speelden. Achteraf 
gezien hadden we beter kunnen kiezen 
om naar Peter te luisteren en de Sint-
Jan of desnoods het Provinciehuis te 
bezichtigen, maar achteraf is het mooi 
wonen.
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Peter hield wel van mannelijk voetbal. Hij 
had een mooie, Helmondse manier om te 
zeggen dat we de duels niet uit de weg 
moesten gaan: “D’r mag hendig wa vlis 
bai zitte.” Die uitspraak haalde hij tijdens 
de seizoensafsluitende barbecue trouwens 
ook nog eens uit de kast, om de kok 

duidelijk te maken dat hij geen genoegen 
zou nemen met een salade. 
Peter bewaarde zijn literaire vondsten 
niet alleen voor de weekenden. Op een 
trainingsavond verzocht hij ons vriendelijk 
doch dringend om viertallen van vier te 
maken. Geen viertallen van drie of vijf, 
maar van vier. En zo had hij ongetwijfeld 
nog meer geniale vondsten die ons 
hielpen om completere voetballers te 
worden.

De oneliners van Peter misten hun effect 
niet. In de jaren dat hij aan het roer 
stond, wonnen we veel. Toen wisten we 
het: het leven conform de opvattingen 
van de Kneup gaat ons altijd helpen om 
de juiste keuzes in het leven te maken. 
En mocht er onverhoopt een keer een 
moment zijn waarop we het allemaal even 
niet meer weten, dan is dat ook geen 
ramp. Dan houden we gewoon Den Bosch 
aan.

Matthijs Lodewijks 

Een minuut stilte in Oss

Aan de jaarlijkse uitwedstrijden tegen 
TOP Oss denk ik met minder plezier 
terug. Die duels werden altijd gespeeld 
op een klein, hobbelig veld, pal naast het 
niet al te sfeervolle stadion van de Osse 
club. De wind blies altijd met minstens 
windkracht zeven en ondanks talrijke 
bezoeken slaagden we er nooit in om een 
vriendschapsband met de club te stichten. 
We waren altijd blij als we die wedstrijd 
gespeeld hadden. In Oss kon het aardig 
spoken.

In die tijd hadden we een paar trouwe 
supporters die ons overal volgden. Zo 

waren Arie van Oorschot en Jan van 
Berkel er altijd bij, samen met hun even 
fanatieke doch altijd keuvelende vrouwen. 
Ook op de bewuste zondagochtend reden 
ze naar Oss om ons te steunen. Maar er 
was een probleem: ze waren wat verlaat 
– zo hoorden we vlak voor de aftrap via 
de telefoon. Jan was verkeerd gereden en 
het kwartet zou niet op tijd aanwezig zijn.

Dat vonden we sneu voor ze: 45 minuten 
in de auto zitten en de openingsfase deels 
missen. Om hun schade te beperken, 
hadden we al besloten wat tijd te rekken. 
Gingen we iets te laat naar binnen na de 

Aan mijn jaren in Stiphout Vooruit 2, kort na de eeuwwisseling, bewaar ik goede 
herinneringen. We hadden een vriendenteam dat ook nog eens fantastisch kon 
voetballen en bijna onverslaanbaar was. Een gouden combinatie.
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warming-up en kwamen we ook wat later 
naar buiten. Maar toen we het veld op 
liepen voor de wedstrijd, zagen we onze 
fans nog steeds niet.

Aanvoerder Bart Derison, die nooit 
problemen had met wat gepast theater 
als de wedstrijd daarom vroeg, bedacht 
daarom een list: hij fakete een ernstige 
blessure. Een sterfgeval, om precies 
te zijn. Bart wendde zich vlak voor de 
toss tot de arbiter. “Scheidsrechter, de 
afgelopen week is er een prominent lid 
van Stiphout Vooruit overleden. We willen 
hem graag op gepaste wijze eren met een 
minuut stilte.” De leidsman condoleerde 
Bart en verzekerde onze captain dat er 
een mooie minuut stilte zou komen.

Mijn teamgenoten en ik maakten ons op 
voor een minuutje somber kijken en met 
gebogen hoofd naar de grond staren, met 
de handen op onze rug en vechtend tegen 
een lachbui. Maar er was één iemand 
die van niets wist: onze leider Bernardo 
van der Vleuten. Dat bleek wel toen de 
man in het zwart op zijn fluitje blies om 
de minuut stilte in te luiden. “KOM OP 
STIPHOUT, PAK ZE AAN”, schreeuwde 
hij over het doodstille sportpark, waar 
zelfs de wind even was gaan liggen. Boze 
blikken vielen hem ten deel.

De tactiek had evenwel gewerkt. Toen 
de minuut bijna ten einde was, liepen 

Arie, Jan, Jeanne en Anneke het sfeerloze 
sportpark op. Ze hoefden niets te missen 
van de wedstrijd. “GE KUNT BEGINNEN 
SCHEIDS, WE ZIJN ER!”, riep Jan - die 
precies in de gaten had wat er gaande 
was. Toen viel het kwartje bij de arbiter, 
deze keer niet voor de toss. En ook bij 
de Osse tegenstanders. De sfeer op het 
sportpark werd er niet direct beter door.

Het viertal kon overigens niet van 
negentig minuten voetbal genieten. 
Ergens halverwege de tweede helft 
maakte de scheidsrechter namelijk een 
voortijdig einde aan de confrontatie, 
omdat de gemoederen – zoals wel vaker 
in Oss – iets te hoog opliepen. Een groter 
contrast met die ene, vredige minuut van 
serene rust waarin we de vertraging van 
vier trouwe supporters gedachten, was 
nauwelijks denkbaar.

Jorg van Stiphout

€ 20.000 voor Stichting ALS

Stiphout Vooruit is sinds een aantal jaren 
maatschappelijk partner van Stichting 
ALS, een organisatie die strijdt om de 
progressieve spierziekte de wereld uit te 
krijgen. De voornaamste reden is triest: 
bij het vorige zomer overleden oud-
selectielid Nicky van den Eijnden werd 
begin 2016 ALS geconstateerd. Sindsdien 
zet de voetbalclub elke jaar acties op 
touw om geld op te halen. In 2019 was 
dat dus met een voetbalmarathon.

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 

Normaal gesproken wordt voetbal met twee doelen gespeeld. Maar op zaterdag 22 
juni 2019, 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.
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ook Luc Nilis, Phillip Cocu en Danny 
Koevermans gaven acte de présence. 
Tijdens dit duel stond het publiek rijen dik. 

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. 

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.”

Ook Nicky zelf was op die tropische 
junidag aanwezig op het sportpark. Dat 
het slecht met hem ging was duidelijk, 
maar hij wilde per se aanwezig zijn. Die 
sterke wilskracht kenmerkte hem tot het 
einde.  

Voor veel leden was het ook de laatste 
keer dat ze hem zagen. Iets meer dan 
twee weken na de voetbalmarathon, op 
woensdagavond 10 juli, overleed Nicky, 
omringd door zijn dierbaren.

Ook in 2020 zouden vrienden en 
clubgenoten van Nicky weer de Ventoux 
beklimmen om de strijd tegen ALS 
financieel te steunen, maar door de 
corona-uitbraak werd dat evenement 
afgelast. Volgend jaar kan Team 
Nicky&Co. hopelijk wél weer afreizen 
naar de voet van de iconische Franse 
berg. Om geld op te halen, maar ook ter 
nagedachtenis van Nicky.
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Arnold van Esdonk (1948 - 1952)

Nico Jacobs (1952 - 1956)

Wim Seijkens  (1956 -1960)

Henk van Boven (1960 - 1961)

Gerrit van den Boom (1961 - 1963) (1963 - 1964) (1974 - 1976)

Leo Smits (1963 - 1964)

Jan Verschuren (1964 - 1969)

Marinus Lambooij (1969 - 1972)

Pierre Dassen (1972 - 1974)

Andre van Doorn (1974 - 1975)

Peter van den Heuvel (1976 - 1980) (1991 -1993)

Lambert Kreekels (1980 - 1984) (1990 - 1991)

Frans van de Kimmenade (1984 - 1985)

Wil van Gorp (1984 - 1986)

Eric van de Wassenberg (1986 - 1989)

Gery Snijders (1989 - 1991)

Jan Renders  (1993 - 1995)

Jan Pijpenseel (1995 -1997)

Theo Donkers (1997 - 2000)

Marc de Wit a.i. (1999 - 2000)

Ton van Dijk (2000 - 2005)

Peter Verstappen (2005 - 2008)

Jos Koolen (2008 - 2009)

Patrick Methorst  (2009 - 2011)

Frans Verbeek (2011 - 2013)

John Slabbers (2013 - 2016)

Ronald Steijlen (2016 - 2019)

Mario Plugers (2019 - heden)

Voorzitters Stiphout Vooruit
Piet Schenkels (1935 -1938)

Grardje Adriaans  (1938 - 1944)

Willem van de Broek (1944 - 1948)

Harrie van den Boom (1948 - 1955)

Arnold van Esdonk (1955 - 1957)

Piet van Rooij (1957 - 1962)

Rob van den Heuvel (1962 - 1963)

Joop Cortenbach (1963 - 1972)

Cees Valkenaars (1972 - 1981)

Charles Geelen (1981 - 1991)

Henk van de Mortel (1991 - 1999)

René Berkhout (1999 - 2002)

Huub Schalken (2002 - 2009)

Marc de Wit  (2009 - 2017)

Mark Relou (2017 - heden)

Hoofdtrainers Stiphout Vooruit
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Met dank aan: Bart van Esdonk, Theo van de Ven, Diny van Oorschot,
Jorg van Stiphout, Jan Boonen, Jochen van den Brand, Roland van de Kerkhof, 

Henk van de Mortel, Ton van Dijk, Mark Relou, Arjen Vos,
Meike van Bree & Anne van Vlerken.
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