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VOORWOORD

Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug! De eerste 
maanden van 2020 verliepen prima voor onze vereniging. 
Maar wat een achtbaan is het sindsdien geweest. Het telkens 
anticiperen op nieuwe corona-maatregelen heeft iedereen 
veel energie gekost. Het lastige is dat het naleven van de 
door de overheid afgekondigde maatregelen voor velen 
vanzelfsprekend is, maar dat wil nog niet zeggen dat je het 
dan ook met al die regels eens bent. Als bestuur committeren 
we ons wel continu aan deze maatregelen. Het geeft ons 
houvast en in ieder geval duidelijkheid. Dit vraagt veel van 
onze leden. Het niet kunnen voetballen zoals we gewend zijn, 
het sluiten van de kleedlokalen, het sluiten van onze kantine: 
het doet simpelweg pijn.

De mooie kant van dit alles is de veerkracht die we er op 
verschillende vlakken voor terug zien. Als we kijken naar de 
laatste maanden, dan zien we sinds het stop zetten van de 
competities juist enorme activiteit bij onze jeugdafdeling. Drie 
keer per week zijn de vrijwilligers in touw geweest om trainen, 
onderlinge wedstrijden en allerlei sport- en spelactiviteiten 
mogelijk te maken. Prachtig om te zien en fantastisch voor 
onze jeugd dat zij bij Stiphout Vooruit toch terecht kunnen 
voor ieders grootste passie: voetbal! Het jeugdbestuur, 
technisch coördinator Mario Plugers en alle trainers, leiders 
en vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben verdienen 
een groot compliment.

Voor onze senioren, dames en veteranen is het een ander 
verhaal. We bieden weliswaar de mogelijkheid om in 
kleine groepen te blijven trainen, maar dit voelt verre van 
comfortabel. De selectie is in aangepaste vorm blijven trainen, 

maar de rest ligt eigenlijk stil. Zodra er enige versoepeling 
mogelijk is willen we kijken wat er wél kan. Mogelijk kunnen 
we dan wat alternatieven bieden, denk daarbij aan online-
ontmoetingen zoals quizvormen, maar ook andere activiteiten 
in en om het sportpark, zoals voetvolley, bosloop, circuit 
training etcetera. 

Het bestuur bedankt alle leden en sponsoren voor de financiële 
staat van de vereniging. Ondanks alles is er in 2020 gewoon 
contributie en sponsorgeld betaald. Dankzij het voldoen van 
deze verplichtingen kent Stiphout Vooruit gelukkig nog geen 
financiële problemen. Maar we zijn wel kwetsbaar en daarom 
is het belangrijk dat we financieel gezond blijven. We willen 
samen met de leden en sponsoren in contact blijven om 
vooruit te kunnen blijven kijken. 

Namens het hoofd- en jeugdbestuur wens ik iedereen hele 
fijne feestdagen. Geniet van de mensen om je heen en help 
elkaar op de juiste manier. Aandacht voor elkaar is in deze 
tijden wellicht het allerbelangrijkst. Blijf onze website volgen 
voor de updates van het corona-protocol zodat je op de 
hoogte blijft van de laatste wijzigingen.

Mark Relou
Voorzitter Stiphout Vooruit 
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BILJART
Op donderdagavond wordt er in onze kantine fanatiek 
biljart gespeeld. Recentelijk hebben we het biljart van onze 
jarenlange, trouwe sponsor ‘Café/zaal ’t Aambeeld’ over 
kunnen nemen, omdat eigenaren Jos en Sjan stoppen met 
de onderneming. We willen hen uiteraard danken voor de 
jarenlange sponsoring en het feit dat we het biljart over 
hebben kunnen nemen. Vrijwilligers Theo Slegers en Jan 
Boonen hebben er samen met Van Esch-biljarts voor gezorgd 
dat de biljarttafel ongeschonden in onze kantine is gekomen. 
Ons bestaande biljart, dat uit 1999 stamt, wordt verkocht. De 
biljarters kunnen gelukkig weer jaren vooruit. 

JUBILARISSEN
Traditioneel worden tijdens de nieuwjaarsreceptie de 
jubilarissen gehuldigd. Helaas is de nieuwjaarsreceptie in 
2021 niet mogelijk. Toch willen we onze jubilarissen huldigen 
voor hun trouwe lidmaatschap. Zodra het mogelijk is worden 
zij door het bestuur bezocht om persoonlijk gefeliciteerd te 
worden. Deze jubilarissen zijn:

60 jaar lid
• Wim van Hoof

50 jaar lid
• Piet Dekkers
• Wim Rijkers
• Henk van Deursen
• Bernardo van der Vleuten

40 jaar lid
• Stefan Langewouters
• Maurits Nooijen
• Marc Amijs
• Jeroen van Bilsen
• Tim van Esdonk
• Dirk van den Hout

25 jaar lid
• Paul Martens
• Pieter Vervoort
• Frank van Uden
• Christel van der Vleuten
• Jos vd Vorst

CORONA-UPDATE KNVB
De KNVB informeert ons continu over corona maatregelen. 
Onderstaande tekst komt dan ook rechtstreeks uit de laatste 
mailing van de KNVB:

Herstart competities
De maatregelen van 14 december hebben ook gevolgen 
voor onze plannen rondom de herstart van de competities. 
Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt en die 
we deze week met jullie wilden delen, is door de duur van 
de maatregelen alweer ingehaald door de actualiteit. Wat in 
ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van de 
competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. 
Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om 
de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. 
Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in Plan B 
liggen er voor de seniorenteams daarom nog twee op tafel:
• De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er 

alsnog een hele competitie wordt gespeeld 
• Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft 
Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten 
van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer 
te kunnen ‘optrainen’. De definitieve keuze voor een van 
deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan zal daarom 
pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt 
kunnen worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse 
jeugdcompetities.
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Inzet richting politiek Den Haag
Op 7 december hebben we namens het amateurvoetbal met 
circa duizend verschillende voetbalshirts het woord ‘STIL’ op 
het Malieveld in Den Haag gelegd. Hiermee vroegen we op een 
ludieke manier aandacht van het kabinet voor de 600.000 
amateurvoetballers die vanwege de coronamaatregelen sinds 
13 oktober stilstaan. We vroegen het kabinet om een klein 
stapje te zetten om zo senioren weer volledig te kunnen 
laten trainen. Deze actie heeft geresulteerd in een goed en 
constructief gesprek tussen de KNVB en minister-president 
Mark Rutte en minister voor Medische Zorg en Sport Tamara 
van Ark.

Tijdens dit gesprek is afgesproken om advies te vragen aan het 
OMT over de vraag of er vanaf januari weer getraind kan worden 
in de amateursport, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar 
de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de 
sport.

Daarnaast heeft minister Van Ark aangegeven oog te hebben 
voor de sportsector –en verenigingen en zich in te zetten 
voor de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. We 
zijn blij met deze toezeggingen en blijven hier de komende 
periode met elkaar over in nauw overleg. In de tussentijd 
kijken we met veel interesse uit naar OMT-advies over de 
mogelijkheden om vanaf januari weer te kunnen sporten.

Tot zover de voorlopig laatste nieuwsupdate van dit jaar. Een 
zwaar en bijzonder jaar dat we met z’n allen zo anders hadden 
voorgesteld. Maar zoals de minister-president ook benoemde 
in zijn jongste toespraak: 2021 wordt een jaar van hoop en 
licht aan het einde van de tunnel. Laten we ons aan deze 
woorden vasthouden en hopen dat het amateurvoetbal in het 
nieuwe jaar eindelijk weer kan terugkeren in de vorm die we 
gewend zijn. Dat hebben we met elkaar in de hand.

Mede namens alle collega’s bij de KNVB wens ik jou en alle 
leden van jouw vereniging fijne feestdagen en een gezond en 
hoopvol 2021.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateurvoetbal

BESTUURSFUNCTIES
Heb je door al het thuis blijven nog tijd en energie over om de 
vereniging te helpen? We zijn nog altijd op zoek naar kandidaten 
voor enkele vitale functies binnen onze vereniging. Zo zoeken 
we nog steeds naar leden voor onze normen- en waarden 

commissie. Maar ook voor de functies in het hoofdbestuur 
accommodatie en technische zaken is nog altijd een vacature. 
Interesse? Neem dan even contact op met voorzitter Mark 
Relou via voorzitter@stiphoutvooruit.nl. 

HEMD VAN HET LIJF: TWAN VAN DEN LUITGAARDEN

Naam: Twan “Courtwan” van den Luitgaarden.
Leeftijd: 23 jaar.
Bij Stiphout Vooruit: Seizoen 2020/2021 is mijn eerste jaar 
bij Stiphout Vooruit.
Positie: Doelman.
Sterke punten: Sterk op de lijn, reactievermogen en 1-op-1-
situaties.
Mindere punten: Timing bij voorzetten/corners en coaching.
Studie/werk: Ik studeer HBO fysiotherapie.
Favoriete voetballer: Thibaut Courtois. Niet de meest 
stijlvolle keeper met zijn lange lichaam, maar de manier 
waarop hij in de goal staat en zijn atletische vermogen 
spreken me erg aan. 
Meest onderschatte voetballer: Jan Oblak. De doelman van 
Atletico Madrid is al jaren een zeer betrouwbare sluitpost 
met veel clean sheets, ondanks de mindere achterhoede.
Meest overschatte voetballer: Sergio Ramos. Misschien wel 
de beste verdediger van de afgelopen tijd. Veel scorend 
vermogen, maar laat verdedigend toch vaak steekjes vallen.
Favoriete club: PSV Eindhoven.
Favoriete trainer : Jurgen Klopp. De betrokkenheid bij 
zijn spelers en de manier waarop hij ze motiveert is van 
buitengewone klasse.
Beste voetballer met wie je ooit gespeeld hebt: Sander 
Vereijken. Veel seizoenen mee samen mogen spelen. Staat 
nu wekelijks op het middenveld bij Helmond Sport.
Beste trainer onder wie je ooit gespeeld hebt:  Raymond 
Koenraadt, hoewel ik het niet altijd eens ben geweest met de 

- 3 -

mailto:voorzitter@stiphoutvooruit.nl


December 2020

keuzes die er gemaakt zijn. Tactisch een zeer sterke trainer 
en veel van geleerd. Keeperstrainer Mark Boogers heeft me 
ook veel geleerd en geholpen het vertrouwen weer terug te 
krijgen na mijn blessure.
Lastigste tegenstander: ZSV is altijd een lastige 
tegenstander, een groep die al jarenlang samenspeelt. 
Lastigste persoonlijke tegenstander: Emre Bars 
(sv Brandevoort) vorig jaar op de trainingen zeer 
onvoorspelbaar. Hij heeft dit seizoen ook alweer de nodige 
doelpunten gescoord.
Mooiste tenue: Het rood-wit-blauw van Stiphout Vooruit 
natuurlijk!
Mooiste sportpark: Sportpark “het Molenven”.
Mooiste overwinning: Mijn mooiste overwinning als 
voetballer is het vertrouwen terugkrijgen in mijn eigen 
lichaam na mijn zware blessure.
Hoogtepunt als voetballer: Mijn hoogtepunten als voetballer 
zijn de twee kampioenschappen in de derde klasse met RKSV 
Mierlo- Hout. Dat er snel mooie momenten bij Stiphout 
Vooruit mogen volgen!!
Dieptepunt als voetballer: Het oplopen van een dubbele 
beenbreuk tijdens de laatste competitiewedstrijd in het 
seizoen 2016-2017. Hierdoor een seizoen lang geblesseerd, 

maar nu weer topfit.
Hobby’s buiten voetbal: Gezellige momenten beleven met 
vrienden en familie.
Favoriete tv-programma : Prison break, Vikings en Voetbal 
Inside.
Favoriete eten: Vooral de Italiaanse keuken spreekt me erg 
aan.
Favoriete drankje: Ik drink graag een ice tea green, maar een 
biertje gaat er ook altijd wel goed in.
Mooiste vrouw: Anna Nyström. Een Zweeds fitness-model. 
Internetsensatie.
Muziek: Ik luister naar veel verschillende muziek. Van een 
mooie Hollandse klassieker tot de nieuwste hip-hop. Alles is 
terug te vinden in mijn lijst.
Grootste ergernis: Valse grensjagers en scheidsrechters die 
zichzelf belangrijker vinden dan de wedstrijd in goede banen 
te lijden.
Tot slot, wat betekent Stiphout Vooruit voor jou: Stiphout 
Vooruit is voor mij een erg warme club, waar ik me snel 
thuis heb gevoeld. Er spelen veel goede voetballers en staan 
elke week fanatieke supporters langs de kant. Helaas is het 
er dit seizoen nog niet veel van gekomen, maar ik hoop jullie 
snel weer langs de lijn te zien! 
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Fijne feestdagen!


