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VOORWOORD VAN HET HOOFD- EN JEUGDBESTUUR

Een nieuw voetbal seizoen is begonnen. Een heel bijzonder 
seizoen ook, waarvan niemand de afloop kan voorspellen. Het 
is zelfs nog onzeker of we wel het einde van de competitie 
halen. Dit alles vanwege het aanhoudende corona-virus, dat 
ons allemaal bezig houdt. Volg daarom de laatste adviezen en 
het corona-protocol van Stiphout Vooruit via onze website! 
Maar vooralsnog  wensen wij iedereen natuurlijk een mooi 
voetbalseizoen toe. Gebruik je gezond verstand en laten we 
er met zijn allen het beste van maken. Plezier blijft voorop 
staan!

Het hoofd- en jeugdbestuur hebben ook in de zomerperiode 
niet stil gezeten. Alle indelingen zijn gemaakt, vrijwilligers zijn 
geworven, materialen zijn besteld en weer op orde. Kortom: 
de bal kan weer rollen. Via deze Molenvenner-nieuwsbrief 
brengen we leuk en informatief nieuws. Veel leesplezier en 
tot snel op ons sportpark.

Met sportieve groet,
Hoofd- en Jeugdbestuur Stiphout Vooruit

DIGIZINE 85 JAAR STIPHOUT VOORUIT
Een paar maanden voor het 85-jarig bestaan van Stiphout 
Vooruit zijn verschillende leden van Stiphout Vooruit benaderd 
met het verzoek een bijdrage te leveren aan dit Digizine. Deze 
bijdrage moest dan gaan over een wedstrijd en/of gebeurtenis 
van vroeger die een onuitwisbare indruk bij onze club heeft 
achter gelaten. Voor mij was dat niet zo moeilijk, want de 

wedstrijd Stiphout Vooruit - NWC zal voor de niet meer zo 
jonge Stiphoutenaren altijd een fijne herinnering blijven. 
De titel van het door mij ingediende artikel luidde: ‘OVER VIJF 
MELKVENTERS EN EEN KAMPIOENSSTORM’. Deze mooie titel 
is door de samenstellers van dit Digizine bedacht. KLASSE!!

Een paar weken na verschijning van dit Digizine werd ik 
door Carmen van de ledenadministratie gemaild dat ene 
Drè Manders contact met mij zocht. Dit was natuurlijk een 
complete verrassing voor mij en ik heb dan ook meteen naar 
Dré gemaild. Hij had het Digizine gelezen en was benieuwd hoe 
het eigenlijk met zijn strijdmakkers uit ’De Droomwedstrijd’ 
ging.
Na wat mailverkeer mondde dit uit in een bezoek van Dré aan 
Stiphout. Onze woning was voor hem niet zo moeilijk vinden, 
want Dré werd in onze straat geboren. Maar wie is eigenlijk 
Dré Manders ?
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1. Hij was de jongste speler in deze ‘Droomwedstrijd’ van 
Stiphout Vooruit 

2. Spelend op het middenveld was hij tevens een van onze 
beste spelers

3. Tot ongeveer 1970 heeft Dré in Stiphout gevoetbald. 
Hij liep toen helaas hij een kruisbandblessure op, die 
uiteindelijk een einde maakte aan zijn voetbalcarriére

4. Hij heeft in Utrecht gestudeerd en woont daar nog steeds.
5. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.
6. Tennis is zijn hobby, maar zijn grote passie is (zee-)zeilen.

Tot slot: Dré wenst jullie allemaal het allerbeste toe. Hij vond 
het fantastisch om weer eens bij te praten over zijn maten 
van toen en zijn mooie tijd bij Stiphout Vooruit.

Groeten van ons allebei.
Bart van Esdonk

HEMD VAN HET LIJF MET EERSTE ELFTAL-SPELER 
BRAM PRINSEN
Naam: Bram Prinsen.
Leeftijd: 22 jaar.
Bij Stiphout Vooruit: al 17 jaar.
Positie: Centrale verdediger.
Sterke punten: rust aan de bal, positie kiezen.
Mindere punten: (gebrek aan) snelheid, duelkracht.
Studie/werk: Strategic Management in Tilburg.
Favoriete voetballer: Lionel Messi.
Meest onderschatte voetballer: Gastón Pereiro, scoorde altijd 
in de grote wedstrijden.  
Meest overschatte voetballer: Harry Maguire.
avoriete club: PSV. 
Favoriete trainer : Jürgen Klopp, gerespecteerd en geliefd door 
het gehele team (inclusief reserves). 
Beste collega-voetballer: Jorn Dekkers. 
Je beste trainer: Ard van Dalen, stond altijd klaar voor iedereen 
en  deed er alles aan om ons te laten voetballen. 
Lastigste tegenstander: SV Ysselsteyn, één keer tegen 
gespeeld in mijn carrière, maar destijds  onbespeelbaar voor 
ons als team. 
Lastigste persoonlijke tegenstander: Jeff Rijksen (VV 
Handel), als incidentele rechtsback werd ik   aan alle kanten 
voorbijgelopen.  
Mooiste tenue: Het Rood-Wit-Blauw van ons Stiphout 
Vooruit. 
Mooiste sportpark: Het Molenven. 
Mooiste overwinning: de overwinning uit bij Ommel waardoor 
we de periode pakten. De wedstrijd op zich was niet om aan 
te zien, maar het eindresultaat was er niet minder mooi om.  

Hoogtepunt als voetballer: Het periodekampioenschap met 
het eerste elftal in 2018. 
Dieptepunt als voetballer: Een 2-8 nederlaag tegen VV 
Handel.
Hobby’s buiten voetbal: Sport op zich, Amerikaanse sporten 
(basketbal en American Football) bekijken.
Favoriete tv-programma : Ozark.
Favoriete eten: Sushi, pizza of een goede steak. 
Favoriete drankje: ‘Ijwit’ van brouwerij ‘t IJ. 
Mooiste vrouw: Emily Ratajkowski en Jasmijn Sanders.
Muziek: Amerikaanse rap/hip-hop.
Grootste ergernis: partijdige grensrechters in combinatie met 
scheidsrechters die hier niet tegen op durven te treden.
Tot slot, wat betekent Stiphout Vooruit voor jou: een 
vereniging waar ik al 17 jaar met ontzettend veel plezier kom 
voetballen met m’n allerbeste vrienden en waar ik dit nog 
heel lang wil blijven doen. 

VACATURES
-Trainer/coach dames 1
-Verzorger selectie 

Ken je iemand of ben je zelf geïnteresseerd, neem aub contact 
op met een lid van de commissie voetbalzaken!
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NIEUW PAD RICHTING HOOFDVELD
Ook onze vrijwilligersploeg heeft in de zomer hard gewerkt. 
Het voetpad richting het hoofdveld is verbreed. Het devies ‘vele 
handen maken licht werk’ gaat zeker op voor dit fantastische 
team! Ondanks de hitte werd er gewoon doorgewerkt en 
gesjouwd, met een prachtig pad als resultaat. Ons sportpark 
is er nóg mooier door geworden. Dankjewel mannen!

C-D KAMP
HET 10E C-D-JEUGDKAMP, DE “JUBILEUM-EDITIE”
Graag hadden we van het 10e C-D-jeugdkamp, zoals 
gebruikelijk, weer een zomereditie gemaakt.  Maar vanwege 
de corona-uitbraak konden en mochten we in juni helaas 
geen jubileumkamp organiseren. De geplande locatie was 
‘De Hoof’ in Someren. Maar gelukkig hebben we in overleg 
met de eigenaren van De Hoof de datum van het kamp 
kunnen verzetten naar 27, 28 en 29 november aanstaande. 
We hebben goede hoop dat we in november de mogelijkheid 
hebben om een mooie jubileum-editie van jeugdkamp te 
kunnen organiseren. Wellicht met wat aanpassingen volgens 
de dan geldende richtlijnen.

Omdat het kamp een half jaar is doorgeschoven en daardoor 
dus in het seizoen 2020-2021 valt, hebben we besloten dat 
dit het enige kamp voor dit seizoen zal zijn. In juni 2021 zal er 
dus geen CD-kamp plaatsvinden. Dit betekent wel dat jongens 
en meisjes die nu in de JO15 zitten en overgaan naar hogere 
teams (geboortejaar 2004-2005) gewoon kunnen deelnemen 
aan dit kamp. En ook deze keer gaat het weer spectaculair 
worden. We hebben als commissie de voorbereiding weer 
opgepakt en we zitten vol met leuke ideeën!!

De locatie blijft dus De Hoof in Someren, maar we hebben daar 
in verband met de beschikbaarheid wel een ander gebouw 

moeten kiezen. In dit gebouw kunnen we met maximaal 98 
personen terecht. Dit betekent dat er maximaal 70 kinderen 
mee kunnen. De selectie van die groep zal plaatsvinden op 
basis van volgorde van aanmelding. Omdat we de volledige 
betaling van de accommodatie al hebben moeten doen, 
verlangen we bij iedere aanmelding een aanbetaling van 50% 
van het inschrijfgeld. Dat inschrijfgeld voor deze jubileum-
editie bedraagt € 45,- waarvoor je dan een heel weekend 
sport, spel, veel plezier en al het eten & drinken krijgt.
Je mag bij inschrijving natuurlijk ook het hele bedrag in één 
keer overmaken,  maar voor je reservering is € 22,50 in eerste 
instantie voldoende. Het restantbedrag moet dan wel uiterlijk 
15 november 2020 betaald zijn.

•  Voor je aanmelding verzoeken we jullie het bijgaande 
inschrijfformulier in te vullen en dit te retourneren aan 
het emailadres jeugdkamp-cd@stiphoutvooruit.nl .

•  De (aan-)betaling dient te worden overgemaakt naar 
IBAN-nummer NL20RABO0149614144 t.n.v. Stiphout 
Vooruit, o.v.v. de naam van het kind. Inschrijfformulieren 
met contante betaling kunnen ook worden ingeleverd 
bij Maurits Nooijen, De Heese 16 te Stiphout. De datum 
van betaling geldt als datum van inschrijving en is dus 
bepalend voor de volgorde van aanmelding.

•  Natuurlijk kunnen we ook dit jaar niet zonder begeleiders. 
We zijn op zoek naar teamleiders (voor het hele weekend), 
maar ook naar vrijwilligers voor afzonderlijke dagdelen. 
Heb je interesse, meld je dan aan via het inschrijfformulier.

•  Het blijft ieder jaar weer een hele uitdaging om voor 
het kamp een financieel sluitende begroting te maken. 
Daarom zijn ook sponsorbijdragen altijd een welkome 
aanvulling op ons budget. Maar natuurlijk realiseren we 
ons dat die op dit moment niet vanzelfsprekendheid zijn. 
Daarom vragen we dit keer ook aan de teamleiders een 
bijdrage van € 22,50, waarvoor ze dan het hele weekend 
door onze kookploeg worden verwend met lekkere hapjes 
en drankjes. Graag jullie begrip hiervoor.
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•  De traditionele statiegeldactie, die 15 april zou plaatsvinden, 
is verplaatst naar woensdag 9 september 2020. SAVE THE 
DATE! Nadere informatie volgt na de zomervakantie.

• Tot slot: mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die 
worden gesteld via het emailadres jeugdkamp-cd@
stiphoutvooruit.nl, of aan één van onze commissieleden.

Met sportieve groet,
CD-jeugdkampcommissie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het hoofdbestuur nodigt alle leden uit voor de algemene 
ledenvergadering. Vanwege corona en de 1,5 meter regel zijn 
er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u 
erbij zijn, aanmelden kan via    secretaris@stiphoutvooruit.nl

Datum: Maandag 14 september 2020
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”

Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden 
(jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen 
door hun ouders.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2019 (volgen)
4. Jaarverslag secretaris (volgt)

5. Jaarverslag jeugdafdeling (volgt)
6. Jaarverslag veteranen (volgt)
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Benoeming bestuursleden (aftredend Han Jonkers en 

Harald van de Ven)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Inzage en toelichting op het financieel jaarverslag en 
de begroting is mogelijk d.m.v. een afspraak met onze 
penningsmeester, Bjorn Janssens. Bjorn is te bereiken per 
email penningmeestersvsv@gmail.com.

1 MINUUT STILTE

Het laatste weekend van augustus worden de eerste officiële 
wedstrijden van het nieuwe seizoen gespeeld. Het hoofd- en 
jeugdbestuur verzoeken elk team om voorafgaand aan de 
eerste officiële wedstrijd een minuut stilte te houden vanwege 
het overlijden in de afgelopen periode van Toon Wouters, 
Wim Vos en Lambert Kreekels. 

Toon Wouters is in 2018 nog gehuldigd vanwege zijn 60-jarig 
lidmaatschap. Wim Vos heeft zich jaren verdienstelijk 
gemaakt als vrijwilliger, met name bij de toernooicommissie. 
Oud-prof Lambert Kreekels, bekend als all-time topscorer 
van Helmond Sport, was in de vorige eeuw hoofdtrainer van 
onze vereniging.
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