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VOORWOORD
Hoe vaak hebben we onze leden al verzocht om nog even 
vol te houden? Als een soort doorgeefluik van het kabinet 
en de gemeente hebben we als bestuur continu geprobeerd 
perspectief te bieden. De KNVB heeft ons ook lang warm 
gehouden met de KNVB Regio Cup. Maar als we nu de 
rekening opmaken, dan kunnen we constateren dat het 
seizoen veelbelovend begon maar dat het uiteindelijk toch als 
een nachtkaars uitgaat. 

Door de lijnen kort te houden hebben we steeds snel 
actie kunnen nemen zodra er voor de leden weer nieuwe 
mogelijkheden werden vrijgegeven om te kunnen voetballen 
op ons sportpark. Technisch coördinator jeugd - en tevens 
onze hoofdtrainer -  Mario Plugers verdient hier een groot 
compliment voor. Door zijn onverstoorde inzet hebben zowel 
de junioren als senioren kunnen trainen en in de weekenden 
wedstrijden en toernooien kunnen spelen. We hebben als 
vereniging hier echt in uitgeblonken als je dit vergelijkt met 
andere verenigingen om ons heen. 

Financieel is het een moeilijk seizoen. We hebben sponsoren 
die hard getroffen worden door de corona-crisis, en dat 
heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze vereniging. De 
kantine is al bijna het hele seizoen gesloten, met als gevolg 
geen inkomsten maar wel doorlopende kosten. Wat is het 
daarom fijn dat we een beroep konden doen op onze leden. 
De contributie-inkomsten zijn gelukkig wel bijna volledig 
ontvangen. De leden zorgen er op deze manier voor dat het 
voortbestaan van de vereniging niet in gevaar komt. Het 
bestuur probeert op allerlei manieren te bekijken hoe we de 
schade zo beperkt mogelijk kunnen houden. Een voorbeeld 
daarvan zijn de gesprekken die we met de gemeente voeren 

over de huur van de velden. Ook met de KNVB wordt overlegd 
over de af te dragen kosten. We hebben beloofd tijdens de 
aankondiging van de laatste contributie-inning te bezien 
hoe we onze leden kunnen bedanken. Dat kunnen we aan het 
begin van het nieuwe seizoen vormgeven.

We zijn nu volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. U kent dat wel: elftal-indelingen, sponsorcontracten, 
materialen in orde maken, vrijwilligers werven, kortom alles 
wat er zoal hoort bij een actieve voetbalvereniging. Laten 
we hopen dat de bal snel weer rolt in competitievorm en dat 
iedereen dan weer welkom is op ons sportpark. Wat zou het 
mooi zijn: een dikke streep onder het hele corona-gebeuren 
en op naar de toekomst!

In deze laatste Molenvenner-nieuwsbrief van dit seizoen een 
diversiteit aan onderwerpen. Veel leesplezier!

Met sportieve groet, Hoofd- en jeugdbestuur. 

IN DEZE MOLENVENNER
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ERELID MARC DE WIT EN LID COR VAN DE BURGT 
ONTVANGEN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op onze website en de social media-kanalen hebben we al 
veel aandacht geschonken aan de koninklijke onderscheiding 
voor oud-voorzitter en erelid Marc de Wit. Tijdens de 
lintjesregen kreeg ook ons lid (en tevens voorzitter van 
onze buurvereniging HAC) Cor van de Burgt een koninklijke 
onderscheiding. Namens de vereniging willen we beiden 
hiermee nogmaals feliciteren!

(VOORLOPIGE) ELFTALINDELINGEN SEIZOEN 2021-
2022 WORDEN OP 25 JUNI BEKEND GEMAAKT
Een bericht voor alle jeugdteams: spelers/speelsters, trainers/
leiders en ouders:
Het einde van een bijzonder seizoen nadert. Voordat het 
zover is staat er nog van alles op het programma. Hieronder 
een overzicht van alle belangrijke data voor komende weken.
• zaterdag 12 juni: KNVB-voetbaldag voor alle jeugdteams, 

Benjamins t/m JO19. Nadere info volgt.
• donderdag 17 juni: laatste trainingsdag.
• zaterdag 19 juni: EF-Jeugdkampdag voor Benjamins t/m 

JO12.
• vrijdag 25 juni: bekendmaking voorlopige teamindelingen 

seizoen 2021/2022 via de website.
• zaterdag 26 juni: De aftrap voor het seizoen 2021/2022. 

Ouders kunnen kennis- en afspraken  maken met het 
nieuwe team. Nadere info en tijden volgen.

Mocht je vragen, opmerkingen, tips of ideeën hebben, dan 
horen we dit uiteraard graag.

Met sportieve groet namens het jeugdbestuur,
Kyona, Roy, Mario, Martijn en Louis 

Bericht voor alle seniorenteams: spelers/speelsters, trainers 
en leiders
De commissie voetbalzaken is al weken bezig met de indelingen 
voor volgend seizoen. Op korte termijn gaan we met alle 
trainers en leiders in gesprek over de beoogde indelingen, de

aanvangstijden voor de wedstrijden in het nieuwe seizoen, 
en het oplossen van het tekort aan scheidsrechters. Ook 
voor de senioren worden de teamindelingen via de website 
op vrijdag 25 juni bekend gemaakt. Zijn hier vragen over, 
neem dan gerust contact op met de leden van de commissie 
voetbalzaken senioren.
Twee opmerkingen die gelden voor zowel de junioren als de 
senioren:
• Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen: dit gaat altijd 

via een bericht per e-mail naar de ledenadministratie: 
ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl. Alleen een melding 
maken bij je trainer of leider is niet voldoende! 

• Indien teams in de komende zomerperiode, voor aanvang 
van het nieuwe seizoen 2021-2022, een oefenwedstrijd 
willen spelen (voor zover dit conform de RIVM-richtlijnen 
weer mag), lopen verzoeken hiervoor altijd via de 
wedstrijdsecretarissen. Het bestuur verzoekt iedereen om 
niet zonder medeweten van het bestuur Stiphout Vooruit 
in wedstrijden te vertegenwoordigen.

Met sportieve groet namens de commissie voetbalzaken,
Ted van der Horst, Marcel Dekkers, Han Jonkers, Stefan 
Langewouters, Michel Korff en Mark Relou

SPORTPARK ROOKVRIJ IN SEIZOEN 2021-2022
In eerdere nieuwsbrieven is al aangekondigd dat ons sportpark 
rookvrij wordt. Dit gaat effectief in op 1 augustus 2021, de 
aanvang van seizoen 2021-2022. Het bestuur vraagt iedereen 
nadrukkelijk om hieraan mee te werken, om zo de jeugd het 
goede voorbeeld te geven. Op naar een rookvrije generatie! Dit 
geldt niet alleen voor sigaretten. Ook e-sigaretten en nieuwe 
tabaksproducten (zoals verhitte tabak) vallen onder het 
rookvrij-beleid. Spreek elkaar erop aan, ook de bezoekende 
verenigingen. Het bestuur gaat zorgen voor voldoende 
zichtbaarheid middels borden en banners op ons sportpark. 
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NIEUWS VANUIT DE KANTINE
Rudy van Nuland, 39 jaar inmiddels, 12 jaar getrouwd met 
Angela en vader van 2 dochtertjes van 5 en 6 jaar oud. We 
wonen in het gezellige dorpje Bergeijk en hebben het daar erg 
naar onze zin met het gezinnetje.

Vanuit mijn studie Groenvoorziening en Tuinbouw op het 
Prinsentuin College in Breda, ben ik aanvankelijk in het 
hoveniers-vak gekomen. In deze branche heb ik 13 jaar mijn 
eigen onderneming gerund. Omscholing en de verkoop van 
dit bedrijf heeft een carrièreswitch teweeg gebracht. Ik werd 
beheerder van Indoor Soccer Waalre / Sporthal Hoeveland 
en ging als Hoofdsponsor van RKVV Waalre vervolgens naar 
Kantine-uitbater.

Kort voor CoviD-19 kwam het kantinebeheer van SV Stiphout 
Vooruit bij mij onder de aandacht. Inmiddels doe ik dit met 
veel passie en plezier en hopelijk merken jullie  dat ook de 
andere kant van de bar. 

Als hobby heb ik jarenlang een eigen raceteam gehad. Ik reed 
diverse kampioenschappen Endurance in de stock 1000-klasse 
met een Yamaha R1. Vooral de laatste jaren heb ik deze 
passie, zeg maar uit de hand gelopen hobby, met succes 
kunnen uitoefenen bij diverse raceteams. Uiteindelijk heb ik 
door te zware rugklachten dit race-pak aan de wilgen moeten 
hangen. Maar daarbij heb ik toen de switch gemaakt naar de 
autorace-sport. Momenteel rijd ik diverse keren per jaar op 
verschillende circuits voor stichting Against Cancer in Special 
Cars. We geven talloze gezinnen een gave dag en mogen 
daarbij over de meest legendarische circuits scheuren……. 
Twee vliegen in één klap!

Hopelijk zien we elkaar allemaal weer snel op het mooie 
sportpark bij Stiphout Vooruit. En als het aan mij ligt natuurlijk 
in onze gezellige kantine!

EK-POULE BIJ STIPHOUT VOORUIT
Beste leden, supporters en sympathisanten van Stiphout 
Vooruit,
Om alvast in de stemming te komen voor het nieuwe 
voetbalseizoen wordt er een heuse Stiphout Vooruit EK-pool 
georganiseerd!

Het spel werkt eenvoudig:
• In fase 1 voorspel je (uiterlijk donderdag 10 juni) de 

uitslag van de poulewedstrijden. Tevens voorspel je wie 
de vier topscorers van het toernooi worden en welk land 
uiteindelijk met de beker naar huis gaat.

• Fase 2 start na de groepsfase. Je voorspelt hierbij de 
knock-outfase van het toernooi, en voegt hier wederom 
vier topscorers bij.

Voorspellen gaat gemakkelijk en snel. De app is 
gebruiksvriendelijk en geeft je de nodige tips en informatie 
om de beste keuzes te maken!

Het deelname-fee bedraagt € 10,00. Deze dien je uiterlijk op 
donderdag 10 juni 23:59uur over te maken naar NL66 INGB 
0795 2300 52 ten name van  J.A.T. van Rijt, onder vermelding 
van je naam en Stiphout Vooruit EK Spel.  Als je niet onder je 
eigen naam speelt graag in de mededeling bijvoegen onder 
welke naam je meedoet aan het spel.

De prijzenpot zal (deels) uit deze deelnamekosten worden 
gevormd. De hoofdprijs van het EK-spel bedraagt € 300,-!

Je kunt ook betalen via onderstaand betaalverzoek:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.
html?trxid=XsiJVfrdloqzf3CUcYFLGzIXchyu5PX2

Extra informatie en een overzicht van de volledige prijzenpot 
is te vinden op de website!
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‘VANUIT DE SELECTIE’ MET TEUN WELTEN
Naam: Teun Welten.

Leeftijd: 31 jaar.

Bij Stiphout Vooruit: 23 jaar.

Positie: Spits.

Sterke punten: Mijn passing en ik ben koelbloedig voor de 
goal.

Mindere punten: De omschakeling en omgang met 
scheidsrechters.

Studie/werk: Buurtsportcoach bij Jibb+ en gymdocent op het 
Jan van Brabant College.

Favoriete voetballer: Lionel Messi. 

Meest onderschatte voetballer: Wayne Rooney.

Meest overschatte voetballer: Nigel Parr :).

Favoriete club: PSV.

Favoriete trainer : Pep Guardiola. 

Beste voetballer met wie je ooit gespeeld hebt: Met Tim 
Klaassen in de jeugd van Helmond Sport. Afmaker pur sang. 
Noodgedwongen moeten stoppen door teveel blessureleed. 

Beste trainer onder wie je ooit gespeeld hebt: Patrick 
Methorst. Hij wist mij op een positieve manier te triggeren 
zodat ik voor hem door het vuur ging.

Lastigste tegenstander: DESO. 

Lastigste persoonlijke tegenstander: Alex van de Laar van 
Bavos.

Mooiste tenue: Ons eigen rood, wit, blauw.

Mooiste sportpark: ‘t Molenven.

Mooiste overwinning: De 2-1 thuisoverwinning in de laatste 
minuut tegen Mifano in 2013.

Hoogtepunt als voetballer: Het kampioenschap in 2011 met 
‘t uurste.

Dieptepunt als voetballer: De degradatie in 2012 uit de 3e 
klasse.

Hobby’s buiten voetbal: Potje padel en verder zoek ik graag 
de gezelligheid op met vrienden.

Favoriete tv-programma : Voetbal Inside.

Favoriete eten: Rode kool met aardappels en hachee.

Favoriete drankje: Biertje.

Mooiste vrouw: Shelly Sterk.

Muziek: Van techno tot Nederlandstalig.

Grootste ergernis: Vals vlaggende grensrechters.

Tot slot, wat betekent Stiphout Vooruit voor jou: Mooiste 
club van Helmond met veel gezelligheid en fijne mensen.
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