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VOORWOORD VAN HET HOOFD- EN JEUGDBESTUUR

De laatste maanden is er een groot beroep gedaan op ieders 
flexibiliteit. Het coronavirus en de aanhoudende maatregelen 
van het kabinet zorgen ervoor dat we ons coronaprotocol 
bijna wekelijks moeten veranderen. Dat vergt veel van onze 
leden, we beseffen dat terdege. Toch kunnen we alleen samen 
voor verbetering zorgen. We doen wat dat betreft een beroep 
op iedereen om de regels op te volgen en na te leven, hoe 
moeilijk dat soms ook is. Want alleen dan kunnen we op ons 
sportpark blijven voetballen. Hopelijk kan dat snel weer met 
competitievoetbal, voor jong en oud.

In deze Molenvenner weer flink wat informatie over diverse 
onderwerpen. Heb je nu tijd over door corona? Twijfel dan 
niet en kom de vereniging helpen als vrijwilliger, vele handen 
blijven immers licht werk maken.

Met sportieve groet,
Hoofd- en Jeugdbestuur Stiphout Vooruit

CORONA UPDATE
Het corona protocol wordt altijd onder het menu ‘nieuws’ op 
onze website aangepast. Wij willen iedereen vragen de website 
dan ook regelmatig te bezoeken, zodat je op de hoogte bent 
van de laatste ontwikkelingen. Zie hierbij de link voor het 
meest recente nieuwsbericht over het corona protocol.

Hierbij nogmaals de belangrijkste aanvullingen op de 
landelijke maatregelen die gelden bij  Stiphout Vooruit;

Specifiek en aanvullend voor de jeugd van Stiphout Vooruit:
• Alle jeugdteams, benjamins tot en met JO19, kunnen 

blijven trainen en onderlinge trainingswedstrijden spelen 
tegen jeugdteams van de eigen vereniging. (In afstemming 
met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen 
de jeugdcompetities (t/m JO19), mogen sporten in 
teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen 
tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen 
club).

• Voor de teams tot en met JO12 lag de competitie vanwege 
de herfstvakantie al twee weken stil. Deze periode willen we 
gebruiken om te bekijken hoe we vanaf uiterlijk 31 oktober 
een andere invulling kunnen geven aan de zaterdagen. 
We denken hierbij aan activiteiten zoals extra trainingen, 
onderlinge wedstrijden, een mixtoernooi, etc. Mocht je 
zelf leuke ideeën hebben laat het ons dan weten. Nadere 
berichtgeving volgt binnenkort.

IN DEZE MOLENVENNER
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Specifiek en aanvullend voor de senioren, dames en 
veteranen van Stiphout Vooruit;
• Trainen is toegestaan, mits de training onder leiding staat 

van de leider of trainer van het team.
• Wanneer een team wil trainen, neemt de leider of trainer 

contact op met het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur geeft 
toestemming en stemt met de leider of trainer af op welk 
tijdstip en op welk veld het team traint. Contactpersonen 
binnen het hoofdbestuur zijn wedstrijdsecretaris Michel 
Korff en voorzitter Mark Relou.

• De groepen van vier zijn duidelijk herkenbaar door dezelfde 
kleur hesjes. Deze hesjes worden na de training door de 
leider of trainer ingenomen en worden na elke training 
gewassen. De hesjes worden niet doorgegeven aan anderen 
en per training éénmalig gebruikt.

VACATURES
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft het 
bestuur haar zorgen geuit over de oplopende vacatures. 
Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen is 
het noodzakelijk dat deze functies op korte termijn worden 
ingevuld. Zou je iets willen betekenen m.b.t. onderstaande 
vacatures, neem dan contact op met iemand van het hoofd- 
of jeugdbestuur.
• Lid commissie normen en waarden 
• Leider derde elftal
• Trainer/coach & Leider dames 1
• Bestuurslid accommodatie
• Bestuurslid technische zaken
• Scheidsrechters junioren en senioren
• Wedstrijdcoördinatoren, met name voor de zondagen (we 

zijn al geholpen als je enkele keren per seizoen kunt)

ROOKVRIJ SPORTPARK
Ons prachtige sportpark gebruiken we om onze kinderen te 
laten bewegen. Sporten is gezond, zeker in de buitenlucht. 
En een gezond kind willen we allemaal! Maar waarom wordt 
er dan nog steeds gerookt op ons sportpark? Roken langs de 
lijn in het bijzijn van onze sportende kinderen is niet echt een 
goed voorbeeld. Het hoofd- en jeugdbestuur heeft dan ook 
besloten om het sportpark op termijn rookvrij te gaan maken. 
Hiervoor hebben we jullie medewerking nodig. Vooruitlopend 
op het rookvrije sportpark willen we alle rokers vragen om 
alleen nog maar te roken bij de fietsenstalling, voordat je het 
terras op komt. Rokende ouders of supporters langs de lijn 
willen we niet meer. 
Ook roken op het terras is iets waar we vanaf willen, omdat 
het daar vaak druk is met kinderen als ze uit de kleedkamers 

komen. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat iedereen 
hieraan aan wil meewerken. Het is uiteindelijk in het belang 
van ons allemaal, onze kinderen in het bijzonder.

NIEUWE SHIRTS JO7 T/M JO11
Het heeft even geduurd, maar ze zijn er: de nieuwe shirts 
voor de JO7 t/m JO11. Op de voorzijde van het shirt staat het 
logo van onze nieuwe sponsor: Dixap. Op de achterzijde staat 
het logo van Jumbo Ralf Gijsbers. Een groots gebaar van onze 
hoofdsponsor Jumbo Ralf Gijsbers om ruimte te maken voor 
een nieuwe sponsor!!! De shirts staan klaar in nieuwe tassen 
die zijn gesponsord door Deco Licht & Reclame.

NIEUWE LEDEN
Gelukkig melden er zich nog steeds nieuwe leden aan bij 
Stiphout Vooruit. Die kunnen we goed gebruiken omdat met 
name sommige jeugdteams krap in de bezetting zitten door 
blessures en dergelijke. Wanneer een aspirant-lid zich meldt 
bij iemand van Stiphout Vooruit, dan geldt ten aanzien van de 
jeugdafdeling het volgende:
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Breng de coördinator van je leeftijdscategorie op de hoogte. 
Zij/hij zal contact opnemen met de ouders. Vervolgens mag 
het aspirant-lid vier keer meetrainen om te zien of het 
voetbalspel hem of haar bevalt. De coördinator zal in overleg 
met de technisch coördinator en de betreffende teams gaan 
bekijken welk(e) team(s) voor het nieuwe lid geschikt is(zijn). 
Na de vier proeftrainingen moet het aspirant lid beslissen of 
hij of zij lid wordt. Lid worden kan via onze website. Zodra hij/
zij lid is, zal wederom in overleg met de coördinator, technisch 
coördinator en de betreffende teams worden gekeken in welk 
team het nieuwe lid kan worden ingedeeld. Het kan ook zijn 
dat zij/hij voorlopig alleen kan trainen. De coördinator zal de 
ouders van het nieuwe lid hierover informeren.

LANGS DE LIJN
Helaas zijn er vanwege de Corona-maatregelen op dit 
moment geen supporters langs de lijn welkom. We willen 
hier toch even bij stilstaan. “Voetbal is emotie” wordt altijd 
gezegd. Toch willen we u als supporter vragen om deze 
voetbalemotie binnen de perken te houden. De betekenis van 
het woord supporter zegt het eigenlijk al: iemand die een 
club aanmoedigt bij wedstrijden. 

Moedig je team achter de omheining op een positieve manier 
aan. Op het veld staan alleen spelers, coaches/leiders, de 
scheidrechter en grensrechters. Zij staan daar allemaal omdat 
ze voetbal een mooi spel vinden en daar plezier aan beleven. 
Geef ze dan ook dat plezier en moedig ze hierbij aan. Roken 
en alcoholische dranken horen niet thuis langs de lijn. Indien 
je je hond meeneemt naar de wedstrijd, houdt deze dan aan 
de lijn. Zo kunnen we er samen een mooie wedstrijd van 
maken. En op deze manier zijn er nooit verliezers. Hopelijk 
zien we elkaar snel weer langs de lijn, zodat we ons Stiphout 
Vooruit weer kunnen aanmoedigen.

SCHEIDSRECHTERS
Voor iedere wedstrijd bij Stiphout Vooruit proberen we een 
spelbegeleider (JO8-9-10), pupillenscheidsrechter (JO11-
12),  jeugdscheidsrechter (JO13 en hoger) of scheidsrechter 

(senioren) te regelen. Hiervoor hebben we een groep 
jeugdspelers en clubscheidsrechters tot onze beschikking. 
Twan Cornelissen (junioren) en Freddie de Kimpe (senioren) 
coördineren de wekelijkse scheidsrechters-indeling. Dat is 
inmiddels een hele puzzel. Want helaas lukt het niet altijd om 
voor alle teams een scheidsrechter te regelen. Indien het niet 
lukt dan brengen we uiterlijk op woensdagavond (junioren) 
of donderdagavond (senioren) het betreffende team op de 
hoogte, zodat zij zelf een scheidsrechter kunnen organiseren 
(bijvoorbeeld een leider of ouder). 

Spelbegeleiders en pupillenscheidsrechters zijn veelal jonge 
spelers van Stiphout Vooruit, die nog niet heel veel ervaring 
hebben in het fluiten van wedstrijden. Help ze bij het 
begeleiden/fluiten en vraag om begrip bij het bezoekende 
team.

HEMD VAN HET LIJF MET SELECTIESPELER JAN-JAAP 
SAMPON

Naam: Jan-Jaap Sampon.
Leeftijd: 24 jaar.
Bij Stiphout Vooruit: 19 jaar. 
Positie: Centrale verdediger.
Sterke punten: Positionering, strakke inspeelpass, inzicht, 
felheid en altijd gebrand om te winnen.
Mindere punten: Ik ga nog wel eens een “kopduelletje’’ uit 
de weg en daarnaast het scorend vermogen (vandaar dat ik 
waarschijnlijk achterin sta). 
Studie/werk: Recent gestart met een eigen onderneming, 
samen met ex-selectie speler Ruben van Hoof. Wij zijn 
actief als werving- en selectiebureau en fris startende 
uitzendonderneming. Dus mocht je nog op zoek zijn naar 
een nieuwe uitdaging of geschikt personeel, laat het mij 
gerust weten!
Favoriete voetballer: Lionel Messi, vind ik altijd een genot 
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om naar te kijken het lijkt wel of alles bij hem vanzelf gaat. 
Meest onderschatte voetballer: Gini Wijnaldum, al jaren 
sterkhouder bij Liverpool en een echte box to box-speler 
met veel diepgang en scorend vermogen. Daarnaast erg 
bescheiden en sympathiek gebleven.
Meest overschatte voetballer: Raheem Sterling, had hij tegen 
Lyon de bal van slechts 5 meter afstand binnen geschoten 
dan had City het afgelopen seizoen wellicht de Champions 
League gewonnen.
Favoriete club: PSV Eindhoven.
Favoriete trainer : Diego Simeone, fantastisch om hem tekeer 
zien gaan langs de lijn. Bloedfanatiek en af te toe compleet 
de weg kwijt.
Beste voetballer met wie je ooit gespeeld hebt: Bram van 
Vlerken, dit heeft helaas maar tot de E1 geduurd. Bram stak 
er toen al met kop en schouders bovenuit.
Beste trainer onder wie je ooit gespeeld hebt:  “pressing” 
Theo Visser. Hij weet op zijn geheel eigen wijze de groep 
tot het uiterste te laten gaan. Dit in combinatie met een 
gezonde dosis humor en zo af en toe een biertje.
Lastigste tegenstander: Rood Wit 62, de afgelopen seizoenen 
hebben wij het altijd lastig gehad tegen die mannen en 
wisten we vrijwel nooit te winnen. Gelukkig ontlopen wij hen 
komend seizoen. 
Lastigste persoonlijke tegenstander: Jorn Dekkers, de 
afgelopen jaren veulste snel en behendig op de trainingen.
Mooiste tenue: Het rood wit blauw van Stiphout Vooruit.
Mooiste sportpark: Ons prachtige sportpark “het Molenven”. 
Mooiste overwinning: In het laatste seizoen onder John 
Slabbers, was destijds een echte degradatiekraker. De 
wedstrijd Leunen 1 tegen Stiphout vooruit 1, eindstand 0-1 

(droge schuiver van Dave van Bladel). Dit waren de eerste 
punten van het seizoen in de 8e of 9e speelronde, we 
vierden dit alsof we wereldkampioen waren geworden. 
Hoogtepunt als voetballer: Dat moet nog komen, aankomend 
seizoen het kampioenschap met “het twidde”. Het mooiste 
zou natuurlijk zijn om als selectie te promoveren zowel met 
1 als 2. 
Dieptepunt als voetballer: Rode kaart tegen de Zeilberg. Vijf 
wedstrijden schorsing maar door het “kooie” weer bijna 4 
maanden aan de kant gezeten.
Hobby’s buiten voetbal: Heel erg cliché maar de gezelligheid 
op zoeken van vrienden en familie.
Favoriete tv-programma : Voetbal Inside. Hoewel het er niet 
altijd over voetbal gaat kan ik verschrikkelijk genieten van 
Jan Boskamp en René van der Gijp.
Favoriete eten: Pizza Parmaham met rucola en Parmezaanse 
kaas.
Favoriete drankje: Gewoon bier.
Mooiste vrouw: Mijn vriendin Marjolein natuurlijk.
Muziek: Ik luister vrijwel naar alle moderne muziekgenres. 
Grootste ergernis: Valse grensrechters en clubscheidsrechters.
Tot slot, wat betekent Stiphout Vooruit voor jou: Ik zeg 
altijd: “zondag is de mooiste dag van de week.” Stiphout 
Vooruit is voor mij een grote groep vrienden en kennissen. 
Een plek waar wordt gepresteerd, gelachen en bier wordt 
gedronken. Een plek waar (hopelijk) dit seizoen successen 
behaald en gevierd gaan worden.  De mooiste vereniging van 
de regio met de mooiste mensen uit de regio. 

Tot slot hoop ik dat iedereen gezond blijft en dat we deze 
rare periode samen goed doorkomen. Tot snel.
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