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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66
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Diepenbroek 3, Helmond   Tel.: 0492-551692
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De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft
aantoonbare ervaring en is op de hoogte van actuele ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

 
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

 
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen,
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de
wettelijke verplichtingen.
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Evenementen Kalender 
seizoen 2015- 2016

Winterparty:  12 december 2015

Kerstvoetbaltoernooi:  28 t/m 30 dec. 2015

Winterstop:  21 dec. t/m 3 jan. 2016

Nieuwjaarsreceptie:  3 januari 2016

Vrijwilligersavond:  9 januari 2016

Carnaval:  6 feb. 2016

E/D kamp (Hemelvaart):  28 mei 2016

Mierlo-Hout D-toernooi:  5 mei 2016

Mierlo-Hout C-toernooi:  21 mei 2016

Mierlo-Hout E/F-toernooi:  4 juni 2016

Fietstocht:  5 juni 2016

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

Piet Andriessen B.V.

info@andriessenoptiek.nl - VEILIGHEIDSBRILLEN

Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl - COMPUTERBRILLEN 

- VEILIGHEIDSBRILLEN

SPONSOR

Kasteellaan 7, Helmond
Tel.: 0492-47 48 69
www.cafedevlegel.nl

SPONSOR
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Voorzitter
Voorwoord

Inmiddels heeft op 23-11-2015 onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering weer plaats gevonden en er was dit 
jaar een vrij behoorlijke opkomst. Iedereen die aanwezig 
was heeft kunnen zien dat we ook dit jaar weer positieve 
cijfers hebben geschreven. Als Bestuur moeten we daar 
hard voor knokken maar dat doen we graag voor de 
vereniging. Dat ook de leden dit waarderen bleek ook dit 
jaar weer uit de vele complimenten die we hiervoor 
hebben ontvangen. Niet te vergeten, het belangrijkste, 
we kregen wederom goedkeuring voor het gevoerde 
beleid en decharge werd verleend. We hebben afscheid 
moeten nemen van 2 bestuursleden maar gelukkig ook 
een nieuwe secretaris mogen verwelkomen. Het Bestuur 
bestaat momenteel uit 6 personen maar we streven er 
naar om dit uit te breiden naar 9 personen. Zowel 
sportief als financieel gaat het dus goed met onze 
vereniging en dat stemt mij tevreden. Het is echter geen 
reden om onderuit te zakken , zeker niet! , in een periode 
van voorspoed moet je nog meer alert zijn dan normaal . 
Voor het Bestuur is het nu ook geen winterstop wij 
zullen de komende weken erg actief zijn .Contracten 
lopen af en moeten worden verlengd en met diverse 
personen zullen we gesprekken voeren. Onze kantine 
zal worden gepimpt en de keuken wordt ook aangepakt 
kortom we zijn en blijven volop in beweging. 
Zoals bekend is het contract met de Hoofdtrainer 
inmiddels verlengd en heeft hu nu zelfs een 
gecombineerde functie als Hoofd Opleidingen en 
Hoofdtrainer. Zijn opdracht als Hoofd Opleidingen is om 
onze jeugdafdeling te structureren en op het niveau te 
houden waarop we ons thans bevinden. Een moeilijke 
maar ook mooie taak. Een taak die hij voorheen ook 
heeft uitgevoerd bij Udi 19 en wij hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat Cees dit tot een goed einde zal 
brengen.  Al met al kunnen we trots zijn op onze 
vereniging en dit ook uitstralen. We zijn een voorbeeld 
voor veel verenigingen ook op het gebied van de 
normen en waarden binnen onze club en de wijze 
waarop we daar mee omgaan.  
Rest mij niet anders dan jullie en al degenen die jullie 
dierbaar zijn een geweldig Kerstfeest en een 
spetterende jaarwisseling ten wensen en hopelijk tot 
ziens bij de nieuwjaarsreceptie. Dan kunnen we samen 
het glas heffen op een succesvol 2016 voor onze club en 
geluk en voorspoed voor ieder persoonlijk.

Paul Lambrechts

Beste Leden / Sportvrienden

Hier is hij dan onze Kerstuitgave van de  Blauw-
witter van het seizoen 2015/2016. We zijn in-
middels al weer 4 maanden onderweg in deze 
competitie .  Zoals bij onze vereniging te doen 
gebruikelijk zijn het 4 maanden geweest van 
relatieve rust met soms een paar hectische 
dagen. Spreek ik met voorzitters van andere 
verenigingen dan is het daar niet anders. Het 
zal dus wel horen bij het verenigingsleven.

Ons vaandelteam is weer terug in de tweede klas-
se en heeft duidelijk even moeten wennen. Inmid-
dels hebben ze hun draai gevonden en er staat 
weer een hecht team op het veld. Handhaving is 
dit seizoen de doelstelling en ik ben er van over-
tuigd dat we dat gaan halen. Het tweede elftal is , 
onder leiding van de nieuwe trainer, goed gestart 
in de eerste klasse en ze blazen hun partijtje mee 
in de top. Ook in het bekertoernooi  doen 1 en 2 
het goed en allebei zijn ze door naar de volgende 
ronde op 20-12-2015. Ook alle overige elftallen zijn 
weer gestart en dat gaat zowel bij de jeugd als bij 
de senioren met wisselend succes. De A1 heeft, tot 
veler verrassing, de eerste periode gepakt dus die 
zijn alweer verzekerd van een toetje aan het eind 
van het seizoen. Ook onze damesafdeling verrast 
momenteel want zowel Dames 1 als Dames 2 staan 
aan de top van de ranglijst. Hopelijk levert dat aan 
het eind van de rit een feest en promotie op. 



www.deloop.eu    www.adcommunicatie.nl
T: 0492-845350   

Voor al uw 
advertenties

Voor al uw 
drukwerk

Mail voor een 
vrijblijvende o�erte 

info@adcommunicatie.nl

Mail voor een 
vrijblijvende o�erte 

advertentie@deloop.eu

ARGI+ is een uniek supplement voor actieve sporters die hun 
lichaam dat beetje extra willen geven voor optimale presta-
ties. L-arginine zorgt voor een betere toevoer van zuurstof en 
voedingsto�en. Bestellen? Bel: 06 - 52 71 66 22. 

Van Rijsingen Diepvries Helmond
De Hoefkens 1B, Helmond
Tel.: 0492 - 54 44 07

De verse keuken biedt een compleet assortiment 
kant-en-klare vriesverse gerechten van topkwaliteit 
uit verschillende keukens, Voor de liefhebber 
van traditionele Nederlandse gerechten is er de 
Hollandse keuken. Bij de buitenlandse keuken 
kunt u kiezen uit Italiaanse, Oosterse en diverse 
wereldgerechten.

3 stuks voor  11,49

1 maaltijd voor  4,19

   
   

  

- Service

   
   

  

- Service

schadeherstel, 

Thorbeckestraat 3 5707JL  Helmond
Tel. 0492-539132    Fax. 0492-550215
info@hdrouen.nl      www.hdrouen.nl

Autobedrijf Hans Drouen
Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, 
reparatie, APK, onderhoud

schadeherstel, 

Thorbeckestraat 3 5707JL  Helmond
Tel. 0492-539132    Fax. 0492-550215
info@hdrouen.nl      www.hdrouen.nl

Autobedrijf Hans Drouen
Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, 
reparatie, APK, onderhoud

schadeherstel, 

Thorbeckestraat 3 5707JL  Helmond
Tel. 0492-539132    Fax. 0492-550215
info@hdrouen.nl      www.hdrouen.nl

Autobedrijf Hans Drouen
Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, 
reparatie, APK, onderhoud

schadeherstel, 

Thorbeckestraat 3 5707JL  Helmond
Tel. 0492-539132    Fax. 0492-550215
info@hdrouen.nl      www.hdrouen.nl

Autobedrijf Hans Drouen
Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, 
reparatie, APK, onderhoud

Showroom aan de heeklaan

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

www.vanderputtenplaatwerk.nl
Kanaaldijk Zuid-West 7A, Helmond

Tel.: 0492-532758

Al meer dan 25 jaar een begrip voor jong en oud!

SPONSOR

SPONSOR

Korte Dijk 8
5705 CV  Helmond
T:  (0492) 52 45 34
F:  (0492) 54 75 37
E:  info@slegersbv.nl
I:  www.slegersbv.nl

De industriële spuiterij / poeder-
coating richt zich voornamelijk 
op industrieel spuit- en 
poedercoatwerk in de 
metaalindustrie, automotive, 
consumenten-industrie, 
vrachtwagenindustrie en 
interieurbouw.

INDUSTRIËLE 
SPUITERIJ / 
POEDERCOATING
GEBRS. SLEGERS B.V.

ZE WAREN DE BESTE HET VORIG 
SEIZOEN

WE BLIJVEN HEN STEUNEN MET 
HET LEGIOEN

“MIJN”  DEFINITIE
TE WEINIG CONDITIE

DAAR MOET “ SEES” MET ZIJN 
REKELS, ECHT IETS AAN DOEN
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Waar ben je geboren? 
Mierlo

Waar heb jezelf gespeeld?
Begonnen bij Mifano. In de jeugdopleiding van PSV 
en FC Den Bosch gespeeld. Bij de senioren FC Den 
Bosch, FK Senica (Slowakije), Sigma Olomouc 
(Tsjechië) en vv Gemert.

Wanneer heb je je trainersdiploma gehaald 
en welke diploma’s heb je?
Afgelopen mei heb ik mijn 1e trainersdiploma 
gehaald, TC3.

Bij welke verenigingen heb je getraind?
Ik heb 1 seizoen de B1 van Mifano getraind, daarnaast 
heb ik training gegeven op de PSV voetbalschool.

Wat was je grootste succes tot nu toe?
Het periode kampioenschap met Mierlo Hout A1, 
vorige maand.

En wat je grootste teleurstelling?
Dat was dit seizoen de uitwedstrijd tegen NEC. 
We kwamen voor het eerst dit seizoen op 
achterstand, waarna iedereen het liet lopen. 
We kregen in de laatste 30 minuten meer goals 
tegen dan in de 7 voorgaande wedstijden bij elkaar.

Wat vind je van de  huidige selectie van de A1? 
Onze groep is zeer talentvol en gedreven om te 
presteren. Dat hebben ze de 1e periode van dit sei-
zoen laten zien. Waar onze spelers nog veel winst 
kunnen behalen is op het mentale vlak. Ze moeten 
beseffen dat tegenslagen ( zowel persoonlijk als met 
het team) ook bij het voetbal horen. Hiermee moe-
ten ze leren beter om te gaan.

Wat is je doelstelling dit jaar?
Mijn doelstelling is om het maximale uit elke speler 
te halen, zodat iedereen zich dit seizoen ontwikkeld 
tot een betere speler. Daarnaast is het mijn taak om 
zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor de 
selectie. De teamdoelstelling die we voor het 
seizoen hebben bepaald, is om bij de 1e  5 te 
eindigen en een periode kampioenschap te behalen.

Wat is je algehele indruk van onze vereniging 
en onze supporters? 
Er zijn veel mensen die zich nauw betrokken voelen 
bij de club en zijn of haar steentje bijdragen. 
Het is goed te zien dat zij door de week en elk week-
end weer op de club zijn om alles in goede banen te 
leiden. Daarnaast is het voor de spelers weer een 
extra stimulans wanneer zij zien dat er veel suppor-
ters langs de lijn staan om de verrichten te volgen.

Wat zou je graag veranderd/verbeterd zien 
bij onze vereniging? 
Het is belangrijk dat er een duidelijk beleid gevoerd 
gaat worden op het technisch gebied. 
Dat dit beleid duidelijk gecommuniceerd gaat worden 
en we daar met zijn alle achter gaan staan. Ik merk 
dat er op dit moment teveel verdeeldheid heerst 
binnen de club, wat ten koste gaat van de ontwikke-
ling van spelers. Mierlo-Hout heeft voldoende talent 
rond lopen in de jeugdopleiding, maar hier kan alleen 
het maximale uitgehaald worden, wanneer alle 
trainers en leiders binnen de jeugdafdeling hetzelfde 
belang nastreven.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik wil iedereen heel veel plezier en succes wensen 
met het huidige seizoen.

De trainer
A1

Stef Wijlaars



Voor al uw:
• nieuwbouw
• verbouw
• renovatie
• machinaal timmerwerk

Vossenbeemd 17 • 5705 CL  Helmond
Industrieterrein Hoogeind nr. 2045
Tel. 0492 - 53 76 97 • E-mail: info@busselgroep.n
Internet: www.busselgroep.nl

SPONSOR

SPONSOR

Uw gemaksleverancier van:
Domotica Control4 - Audio / Visueel

Projectbegeleiding
Voor meer info zie onze website:

Sint Catharinaweg 17, Mierlo  T: 085-7853040

www.athomeautomation.nl

SPONSOR

Stoffen & GordijnenDEELEN
• Altijd ruime voorraad stoffen & gordijnen 
• Vaste lage prijzen! 
• Gordijnen eigen maakservice
• Zelfmakers: band en haken GRATIS

www.deelenstoffen.nl
Deelen’s Textiehallen, Houtse Paralleweg 83, Helmond. Tel.: 0492 - 547023

 Maandag: gesloten Di. t/m vrij.: 09.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

Accountancy   Fiscaliteiten   Advisering
Administratieve dienstverlening

Uw financiële Coach

Hoofdstraat 129,  Helmond   Tel.: 0492 66 81 50

www.nederveenheijden.nl

SPONSOR

SPONSOR

info@rooijakkersparty.nl
www.rooijakkersparty.nl

Party & Events
2525

jaar!jaar!

Rooijakkers party & Events, Middendijk 24, Helmond

GSM: 06-53299948  
Tel: 0492-553434   
Fax: 0492-476802

Camerasystemen

Toegangscontrolesystemen

Inbraakbeveiliging

Brandmeldsystemen

Telecommnunicatie

Datacommunicatie

Netwerken

ADSL
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Schootense Dreef 24
5708 HZ Helmond

Fax: 0492 57 44 56
E-mail: info@cti-security.nl

info@cti-telecom.nl

TEL.: 0492 - 57 44 88

-

SPONSOR

Europaweg 146, Helmond
tel.: 0492-523 759

www.adriaansgroep.nl

SPONSOR

SPONSOR



De
vrijwilliger

Ventura Perez

Naam: Ventura Pérez

Leeftijd: Ik ben 67 jaar. 

Naam partner: Monika Pérez 

Kinderen: Martin en Daniel, beiden ook al jaren actief bij 
Mierlo-Hout. 

Werk: Fulltime materiaalman! Ik ben sinds een paar jaar 
met pensioen en sindsdien ben ik nog meer op de club te 
vinden en help ik hier en daar met diverse klusjes overal. 
Er is eigenlijk geen dag dat ik stil zit! 

Favoriete programma: Op zondagavond Spaans voet-
bal kijken. Het kan dan wel eens af en toe voor komen dat 
ik dan het begin zie en vervolgens nog maar een paar 
gedeeltes van de wedstrijd. Dat is het nadeel van een 
luie stoel…

Favoriete film: Ik heb geen specifieke favoriete film, 
maar ik hou van actie films. In het bijzonder de films van 
Jackie Chan en Steven Seagal.  Bij Jackie Chan lig ik altijd 
in een deuk! 

Lievelingseten: Ik hou heel erg van “caldo” en “pulpo”. 
Typische Spaanse gerechten op de ouderwetse manier 
klaargemaakt! Voor de liefhebbers; zoek maar even op 
Google. 

Lievelingsdrank: Vino tinto bij het eten en verder hou 
ik wel van een lekker biertje, droge witte wijn met spa rood 
of whiskey met spa rood. 

Hobby’s: Uiteraard vind ik het leuk om rond te lopen 
op de club. Daarnaast hou ik ervan om langs te gaan bij 
mijn twee zonen. Ook met Martin (de scheids) meegaan 
naar wedstrijden van de Jupiler League vind ik leuk om 
te doen. 

Favoriete voetbalclubs: Mierlo-Hout, Helmond Sport 
(iedere thuiswedstrijd) en FC Barcelona.

Favoriete vakantieland: Uiteraard Spanje! 
Met name de Costa Brava en Mallorca voor de zon en 
Galicië (Ourense) om naar mijn familie te gaan. 

Wat heb je allemaal gedaan voor RKSV Mierlo-Hout? 
Ik loop hier al heel wat jaren rond en ben altijd actief ge-
weest. Van leider en grensrechter van mijn kinderen tot 
hulp op het jeugdkamp. 

Wat doe je momenteel nog? Op dit moment ben ik 
materiaalman op een paar dagen in de week en fluit ik 
op zaterdagochtend nog een D elftal en ben ik de vaste 
scheidsrechter van ons veteranen elftal. 

Wat vind je van RKSV Mierlo-Hout? 
Een leuke en gezellig club met veel aardige mensen. 
Vooral de dankbaarheid van alle kinderen wanneer ik iets 
voor ze gedaan heb vind ik erg fijn. Ik voel me er in ieder 
geval thuis! 

Wat mis je bij RKSV Mierlo Hout? 
Op dit moment mis ik niets. Anders kaart ik dat wel bij 
Maarten of het bestuur aan! 

Wil je verder nog iets kwijt? Ik hoop dat het nog ja-
ren leuk blijft bij Mierlo-Hout en dat we samen veel plezier 
beleven hier. Voor mijn zonen hoop ik dat Martin promo-
veert naar de Eredivisie en Daniel kampioen wordt met 
het 4de! 
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Pupil
van de week

Interview jeugdspelers

Naam: Noel Zwanenberg 
Leeftijd: 9 jaar
In welk elftal speel je: E4 
Wat is je favoriete muziek: Hip hop en Pop 
Welke film(s) vind je het leukst: Verschrikkelijke 
ikke en komische films 
Wat is je lievelingseten: Lasagne 
Wat drink je het liefst: Cola 
Wat is je favoriete voetbalclub: PSV 
Wie vind je de beste voetballer: Ronaldo en 
Depay 
Wie vind je de beste trainer: Cocu en papa 
Wat vind je het mooiste stadion: Philips stadion 
Wat vind je van je eigen team: Leuk team, maar 
we winnen weinig. We hebben wel plezier.
Vertel hoe je die ene dag als pupil van de 
week heb beleefd, wat vond je spannend, 
leuk, grappig:
Ik vond het het leukste om de warming up en de 
aftrap te doen.

Naam: Micah van de Ven 
Leeftijd: 9 jaar
In welk elftal speel je: E4 
Wat is je favoriete muziek: Justin Bieber 
Welke film(s) vind je het leukst: Jurassic World 
Wat is je lievelingseten: Boerenkool met rookworst en 
spek. 
Wat drink je het liefst: Water 
Wat is je favoriete voetbalclub: PSV Eindhoven
Wie vind je de beste voetballer: Lionel Messi 
Wie vind je de beste trainer: Mijn vader 
Wat vind je het mooiste stadion: Philips stadion 
Wat vind je van je eigen team: Goed, maar het kan beter
Vertel hoe je die ene dag als pupil van de week heb 
beleefd, wat vond je spannend, 
leuk, grappig:
Ik vond het schieten op goal leuk en de wedstrijd 
spannend. Ik vond het leuk dat Mierlo-hout had gewonnen. 
Ook vond ik de cadeautjes gaaf om te krijgen.



Pupil
van de week

Naam: Angie Meeuwsen 
Leeftijd: 10 jaar
In welk elftal speel je: E6 
Wat is je favoriete muziek: Top 40 
Welke film(s) vind je het leukst: Lion King 
Wat is je lievelingseten: Friet 
Wat drink je het liefst: AA Drink 
Wat is je favoriete voetbalclub: Mierlo-hout, 
Nederlands elftal en PSV 
Wie vind je de beste voetballer: Messi, Rooney 
en Müller 
Wie vind je de beste trainer: Mario Meeuwsen 
en Cocu 
Wat vind je het mooiste stadion: AJAX-stadion 
Wat vind je van je eigen team: Dat is wel oké
Vertel hoe je die ene dag als pupil van de 
week heb beleefd, wat vond je spannend, 
leuk, grappig:
Het was heel erg leuk en SUPERRRRRRR COOL

Naam: Tio van Loon van de Laar 
Leeftijd: 9 jaar
In welk elftal speel je: E5 
Wat is je favoriete muziek: Bruno Mars 
Welke film(s) vind je het leukst: Enzo Knol 
en FIFA 16 Challenge 
Wat is je lievelingseten: Friet met Curry en 
van-alles-wat-staaf 
Wat drink je het liefst: Coca Cola Cherry 

Wat is je favoriete voetbalclub: Manchester City 
Wie vind je de beste voetballer: Messi 
Wie vind je de beste trainer: Twan van Stiphout 
Wat vind je het mooiste stadion: Santiago Bernabeu 
Wat vind je van je eigen team: Goed, leuk sterk en fijn
Vertel hoe je die ene dag als pupil van de week 
heb beleefd, wat vond je spannend, leuk, grappig:
Het was begonnen met dat ik naar de bestuurskamer moest, 
en daarna naar het kleedlokaal van het eerste. 
Toen moest ik omkleden. Ik mocht de warming-up meedoen. 
Toen moesten we het veld op en mocht ik scoren bij de 
tegenstander. Toen moest ik in de dug-out gaan zitten. 
Met de wissels, coach en trainers. En na de wedstrijd zijn we 
weer naar de bestuurskamer geweest. Daar kreeg ik mijn 
oorkonde en een Mierlo-Hout bal met de handtekeningen 
van alle spelers en de begeleiding. En toen naar huis waar 
ik nog lekker kon voetballen met mijn nieuwe bal. Ik vond het 
super leuk, spannend en de dug-out heel grappig.

Naam: Lars van Dijk 
Leeftijd: 9 jaar
In welk elftal speel je: E7 
Wat is je favoriete muziek: Geen voorkeur 
Welke film(s) vind je het leukst: Jurassic World 
Wat is je lievelingseten: Friet 
Wat drink je het liefst: Taksi 
Wat is je favoriete voetbalclub: PSV 
Wie vind je de beste voetballer: Memphis Depay 
Wie vind je de beste trainer: Papa 
Wat vind je het mooiste stadion: Philips stadion 
Wat vind je van je eigen team: Goed, we winnen veel en 
staan bovenaan.
Vertel hoe je die ene dag als pupil van de week heb 
beleefd, wat vond je spannend, leuk, grappig:
ik was in het begin best wel zenuwachtig, maar ik heb een 
kei leuke dag gehad!!!!
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!



Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
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24 januari 2016
Volharding – SC Helmondia
Best Vooruit – Helvoirt 
Sparta’25 – Erp 
Real Lunet – ODC
Princes Irene – Mierlo-Hout
EVVC – Heeswijk 
Venhorst – BVV

31 januari 2016
Helvoirt – Real Lunet 
BVV – Princes Irene 
Heeswijk – Volharding 
Mierlo-Hout – Erp
ODC – Best Vooruit 
SC Helmondia – Sparta’25 
Vemhorst – EVVC

14 februari 2016
Volharding – ODC 
Erp – SC Helmondia 
Best Vooruit – BVV 
Sparta’25 – Mierlo-Hout 
Real Lunet – Venhorst 
EVVC – Helvoirt 
Princes Irene – Heeswijk

21 februari 2016
ODC – Sparta’25 
Mierlo-Hout - EVVC 
Real Lunet – Princes Irene 
BVV - Volharding
Heeswijk - Erp 
Venhorst – Best 
Vooruit - Helvoirt SC Helmondia

6 maart 2016
Volharding – Mierlo-Hout
Erp – ODC 
Best Vooruit – Real Lunet 
Sparta’25 – Helvoirt
SC Helmondia – Heeswijk
EVVC – BVV 
Princes Irene – Venhorst

13 maart 2016
Best Vooruit – EVVC
ODC – SC Helmondia
Mierlo-Hout - Heeswijk
Helvoirt – Princes Irene
Real Lunet – Volharding
BVV – Erp
Venhorst – Sparta’25

20 maart 2016
Volharding - Venhorst
Erp - Helvoirt
Sparta’25 - BVV
SC Helmondia – Mierlo-Hout
EVVC – Real Lunet
Princes Irene – Best Vooruit
Heeswijk - ODC

3 april 2016
Best Vooruit – SC Helmondia 
ODC – Mierlo-Hout
Helvoirt – Volharding 
Venhorst – Erp
Real Lunet – Sparta’25
BVV – Heeswijk
Princes Irene – EVVC 

10 april 2016
Volharding – Best Vooruit
Erp – Real Lunet
ODC – Venhorst
Sparta’25 – EVVC
SC Helmondia – Princes Irene
Mierlo-Hout – BVV
Heeswijk – Helvoirt

Wedstrijdprogramma seizoen 2015-2016
24 april 2016
Best Vooruit – Heeswijk
Helvoirt – BVV
Sparta’25 – Volharding
Princes Irene – Erp
EVVC – ODC
Real Lunet – SC Helmondia
Venhorst – Mierlo-Hout
1 mei 2016
ODC – Princes Irene
SC Helmondia – EVVC
Helvoirt – Venhorst
BVV – Real Lunet
Erp – Volharding
Mierlo-Hout – Best Vooruit
Heeswijk – Sparta’25

8 mei 2016
Volharding – EVVC
Erp – Best Vooruit
ODC – Helvoirt
Sparta’25 – Princes Irene
SC Helmondia – BVV
Mierlo-Hout – Real Lunet
Heeswijk – Venhorst

16 mei 2016
Best Vooruit – Sparta’25
Princes Irene – Volharding
EVVC – Erp 
BVV – ODC
Venhorst – SC Helmondia
Helvoirt – Mierlo-Hout
Real Lunet – Heeswijk

SpecifieKe  
KLedingafSpraKen

JeugdtrainerS 
en LeiderS 

rKSV 
MierLO-HOut 

Team Full Zip Trainingsjack 108107-5200
Team TTC Trainingspant 133103-8000

Corporate All weather Jacket 154105-5000

INCLUSIEF CLUBLOGO EN LOGO SPORTSHOP 
LAARBEEK

RKSV Mierlo-Hout 
In samenwerking met
Sportshop Laarbeek

Verkoopadvies prijs 99,95 €.
Eigen bijdrage Leiders 34,00 €.

Kleding blijft eigendom van Leiders.
Direct af te halen bij Sportshop Laarbeek.

Plaatsen Initialen in overleg 3x = 6,00 €

Op de jubileumreceptie van De Ster Schoonmaakbedrijf over-
handigde voorzitter Paul Lambrechts een mooi ingelijst shirt 
aan hoofdsponsor Jan Sterken (foto Cofoto, Mario Coolen).



Bezoek
Sint Nicolaas

BEZOEK SINT NICOLAAS.

Vrijdag 27 November 2015 bracht Sint Nicolaas met zijn 
Zwarte Pieten opnieuw een bezoek aan onze vereniging. 

We hebben kennelijk heel veel lieve kinderen bij Mierlo-
Hout want het was vanaf 18.30 uur erg druk met onge-
veer 82 kinderen en begeleiding. Nadat de kinderen eerst 
buiten diverse voetbalspelletjes hadden gedaan werd er 
omstreeks 19.30 uur door alle kinderen in de kantine 
luidkeels gezongen. Het lied Sinterklaasje kom maar 
binnen met je knecht was duidelijk favoriet. En jawel hoor 
omstreeks 19.45 uur betrad Sint Nicolaas samen met zijn 
hoofdpiet Krabbedoelie de Kantine. Nadat Sint Nicolaas  
met diverse kinderen een gesprekje had  gevoerd was 
daar het moment waarop alle kinderen hadden gewacht.
Onder luid gejuich ontving elk kind een paar prachtige 
cadeaus en een snoepzak van Sinterklaas. 
Nadat alle cadeaus gezamenlijk waren uitgepakt konden 
onze kleine voetballertjes , na ontvangst van een flesje 
chocomel, voldaan naar huis.

Hopelijk komt Sint Nicolaas onze vereniging volgend jaar 
opnieuw bezoeken.



Op maandag 23 November 2015 werd, in aanwezig-
heid van het gebruikelijke aantal leden, de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering gehouden. 
Tijdens deze vergadering werd, na behandeling 
en presentatie van diverse jaaroverzichten, 
waaronder ook het financiële overzicht, ook af-
scheid genomen van twee bestuursleden.

De secretaris, Fanny Thomassen was regulier 
aftredend en had zich niet meer herkiesbaar 
gesteld. Mark Raaijmakers, bestuurslid, was vorig 
jaar herkozen maar kon om voor hem moverende 
redenen niet langer deel uitmaken van het Bestuur.
Door de voorzitter werden beiden bedankt voor 
hun inzet voor de vereniging en hun positieve 
bijdragen in het bestuur. Beiden ontvingen ver-
volgens een diner bon.
Met goedkeuring van de aanwezige leden werd 
Frits Vliegenberg op voordracht van het Bestuur 
benoemd tot nieuwe secretaris. Omdat Tim van 
Ekert had aangegeven een andere functie binnen 
het Bestuur te ambiëren werd, met goedkeuring 
van de aanwezige leden, Jan Lijten benoemd 
tot nieuwe penningmeester. 

De Voorzitter, Paul Lambrechts,  was ook regulier 

Algemene 
ledenvergadering

aftredend en had zich herkiesbaar gesteld. 
Hij werd door de aanwezige leden ook herkozen 
voor een nieuwe ambtstermijn van drie (3) jaar. 
Naast deze agendapunten werden er ook vier 
leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. 
Dit betrof:  Rinie Slegers, Ad Meeuwsen en Everaldo 
Thijssen voor het 25 jarig lidmaatschap en Leo 
van der Vleuten voor zijn 60 jarig lidmaatschap 
van de vereniging.
Na door de voorzitter te zijn aangekondigd ont-
vingen zij het bijbehorende speldje alsmede de 
gebruikelijke VVV-bon.
Tevens werd Martijn Verhofstadt, die helaas niet 
aanwezig kon zijn, gehuldigd als clubtopscoorder 
van het afgelopen seizoen.
Na afloop van de vergadering was het nog lang 
gezellig in de kantine.



Sponsors RKSV 
Mierlo-Hout

HOOFDSPONSOR
De Ster Schoonmaakbedrijf
Peter v.d. Heuvel Bouwbedrijf

SUBSPONSOR
Bouwbedrijf Rooijakkers B.V.
Adriaan v.d. Heuvel Makelaars Adviseurs
Ad Meeuwsen Voeg- en Renovatiewerken
v.d. Putten Plaatwerk & Luchtkanalen
Snookertown All-in Entertainment Centre
@dCommunicatie Drukwerk / Weekkrant De Loop
Van Rijsingen Diepvriesspecialist
Kemenade Design Belettering & Reclame
Gebrs. Slegers B.V. Industriële Spuiterij/Poedercoating
Sportshop Laarbeek De Voetbalspecialist
@Home Automation Audio Visueel Projectbegeleiding
Van Bussel Bouw-Vastgoed-Ontwikkeling
Deelen Stoffen & Gordijnen
Nederveen van der Heijden Accountants
Rooijakkers Party & Events
CTI Cecurity Telecom
De Koning Feesten & Partijen
Adriaans Bouwgroep B.V.
T. v.d. Heuvel, Autobedrijf
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Hans Drouen Autobedrijf
De Vlegel, Cafe
WV Bouw Nieuwbouw-Verbouw-Renovatie

RECLAMEBORDHOUDERS
Delta Beton
Ewald Place Verhuur Springkussens Geboorteborden
De Greef Textiel
v.d. Hurk Bedrijfswagens
’t Kelderke Vrijetijdsmode
Adri v.d. Laar Voegersbedrijf
v.d. Vorst Bandenservice

ONZE SCHEIDSRECHTERS KWEEKVIJVER

Kouwenberg Schilderwerken
Bavaria
Luc Verbakel Partyservice
Nicole Bloemenboetiek
Meulendijks Drankenhandel
Broenen & v.d. Kerkhof Tegelzetter Bedrijf
Deelen Menswear
Gelling Optiek
PAP Coaching Voetbalkampen-Tournooien
DF Installatietechniek
Patrick van Baar Interieur
Multimate Bouwmarkt
Purall Industrieel Afzuigsysteem
Doedak B.V. Dakbedekkingen
De Steenoven Restaurant
Schoenmakers B.V. Benzinestation Carwash
Van Os Gordijnenservice
Jos Vogels Electro
Thijssen Gordijnen en Tapijten
De Barrier Eetcafe
Furore Schoonmaakservice
Gebrs. Swinkels Grondwerk
Haribo Snoep
v.d. Kimmenade Leidekkersbedrijf
van Hout Kabelrecycling
Houtse Bazar Feestartikelen
v.d. Meer Tegelwerken
Jeroen Vos Electra
Warrenburg Rijopleidingen
Wim, Mulkens  Elektronica, Televisie, Video, Stereo
Wouters Bouwmaterialen
Silhoutte Afslankstudio
New York Pizza
Civo Kantoorartikelen
Deef Plus Innovatief + Creatief Vastgoedadvies
T & T Hardmetaal Gereedschappen 



18

1.     Cynthia Hendriks     Dames Tweie 18
2.    Edwin van de Vorst ut Vierde             17
3.    Robin Mikkers     Dames Tweie  14
4.    Linda van de Berg     Dames Tweie  12
5.    Robin Wijs     Ut Tiende       12
6.    Martijn van Lieshout Ut Niggende            11
7.     Glenn van Doorn       Ut achste                 11

Dames 1 en 2 kampioen??
Zou het lukken?? Het zou een geweldig affiche zijn 
en die de dames volgt, weet dat dit ook nog eens tot 
de reële mogelijkheden behoort. 
Beide teams staan immers momenteel bovenaan of 
hebben het minste puntverlies in hun poule. 
Het is echter nog een lange weg te gaan. 
Om de druk bij de dames 2 weg te halen, heeft de 
coach/trainer Martin Roefs tegen de redactie aange-
geven tussentijds niet in te gaan op alle aanbiedin-
gen. Het enigste wat hij bij een goede afloop verwacht 
is een standbeeld bij de poort. Ook de begeleiding/
trainers van dames 1 geloven er heilig in. Om de druk 
weg te halen zorgen zij voor een goede teambuilding 
niet alleen op veld maar ook in de kantine tot in late 
uurtjes……waar Maarten uiteraard heel blij mee is!!! 
Dames hou vol en succes!!

Mierlo-Hout 4
Mierlo hout 4 draait jaarlijks bovenin mee maar zouden 
ze het dit jaar afkunnen maken? Ze hebben in Sparta 
’25 4 wel een gedegen concurrent en Stiphout 3 ligt 
op de loer maar met een super coach als Wim van de 
Heuvel moet het eigenlijk gewoon lukken!!!! 
Succes heren.

Wie wordt topscoorder MH 2015-2016?

Wie worden de 
kampioenen van 2016!!

Periodekampioen A1
Chapeau!! Vorig jaar gepromoveerd (3e divisie) en nu 
al weer een periode titel op zak.

Herfstkampioenen
Bij het schrijven van deze Blauw witter zijn de herfst-
kampioenen bij de jeugd helaas nog niet bekend 
maar de volgende jeugdteams F7 – E7 – D2 en D5 
zijn nog volop in de race en hebben zeer goede kaarten. 
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Ook in de herfstvakantie heeft RKSV niet stilgezeten.
Onder bezielende leiding van Patrick Thielen werd voor 
de jongere jeugdleden een sportdag georganiseerd 
met allerlei voetbalsportspellen.
De opkomst was zeer goed en er werd enthousiast 
mee gedaan.

Beste voetbalvrienden,

Onze voorzitter Paul Lambrechts heeft mij gevraagd 
om het 100 jarig bestaan te organiseren. Deze grote 
klus heb ik aanvaard en ons eeuwfeest gaat van start 
op 20 januari 2019. We hebben in een klein comité en-
kele voorbereidingen gedaan maar er is nog veel te 
doen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken en doen 
hierbij een oproep:
Iedereen, van jong tot oud, die een leuk idee heeft 
wordt opgeroepen om dit idee door te geven aan onze 
kantinebeheerder, Maarten Verhoeven. Jouw/ jullie 
idee wordt in een commissie gebracht we kijken of dit 
past in ons jaarfeest. Daarnaast een oproep aan alle 
leden die willen meedenken en/of meewerken aan ons 
grote jaarfeest. Je kan je hiervoor ook aanmelden bij 
Maarten Verhoeven. 
In afwachting van leuke ideeën en aanmeldingen wens 
ik iedereen een hele fijne kerst toe!

Met sportieve groet, 

Pieter Vervoort
Voorzitter 100 jarig jubileum RKSV Mierlo-Hout

Sportdag Op weg naar 100 jaar 
RKSV Mierlo-Hout
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Mierlo-Hout E6 mocht op zondag 15 november de 
voorwedstrijd van het 1e van Mierlo-Hout tegen BVV 
in Den Bosch spelen.

Met het complete elftal en veel supporters gingen 
we al vroeg op pad naar Den Bosch. Na een warming 
up in de regen begon de wedstrijd in de harde wind.
Het was een leuke wedstrijd, maar helaas was het 
2e selectie elftal van BVV toch echt te sterk voor de 
jongens en het meisje van de E6 van Mierlo-Hout. 
Dat vonden we allemaal erg jammer.
Maar de beloning was toch groot. Wie had gedacht 
dat alle kids aan de hand van de spelers en de keeper 
van het 1e veld op mochten lopen?
Wat een spannende snoetjes en wat vonden ze dit 
allemaal leuk. Daarna met z’n allen frietjes eten met 
een snack en een drankje in de kantine, aangeboden 
door BVV, super bedankt.
Als klap op de vuurpijl nog kijken naar de wedstrijd 
van het 1e. Yes, een doelpunt van Dani Deelen. 
En in de rust stond Mierlo-Hout al met 0-2 voor, dus 
konden wij met een super gevoel weer naar huis toe 
gaan.
Het was een topdag en de nederlaag was snel ver-
geten door al het moois en de overwinning van het 
1e van Mierlo-Hout met 2-3. Bedankt voor alles en op 
naar de volgende top wedstrijd.

Sportieve groetjes van iedereen van de E6.

Mierlo-Hout E6 Toernooicommissie

De Toernooicommissie heeft afgelopen jaar weer een 
aantal fantastische toernooien gehad.  Met onze 
vaste en stabiele vrijwilligersgroep hebben we een 
aantal mooie voetbaldagen gehad. Ik wil een speci-
aal dankwoord toch wel uitspreken aan onze groep 
scheidsrechters “Max vd Berg, Robin Grinwis, Amine 
Haddane, Tim Joosten, Bjorn Lijten, Stan Bodestaff, 
Stan Olieslagers, Tygo Pennings, Pim Schepers, 
Nanno vdr Vliet, Tom Smedeman” en aan vrijwilligster 
Anja Koolen die belangeloos de hele dag  ervoor heb-
ben gezorgd dat de F en E toernooien draaide als 
een geoliede machine. Voor ons als Toernooicommis-
sie zeker zo belangrijk omdat die dag uit een strakke 
tijdsplanning bestond. S ’morgens de F-jes en s ’mid-
dags een uur later alweer de start van het E-toernooi. 
Onze dank is daarom enorm groot naar deze groep 
jonge vrijwilligers. Wij hopen ook voor het volgend jaar 
weer een beroep op jullie te kunnen doen.
Verder hebben we dit jaar nog een aantal toernooien 
op de planning staan. Ook het jaarlijkse kaboutertoer-
nooi staat weer op de planning, maar er is nog geen 
definitieve datum gepland. Genoeg te doen dus voor 
ons. Wij hopen dan ook weer op hulp van alle leiders 
om ervoor te zorgen dat het allemaal op rolletjes 
loopt .
Overzicht van alle toernooien op ons eigen sportpark 
“De Beemd”!
C- Toernooi: 28 mei as: C - 3e Divisie/Hoofdklasse 
toernooi.
D-Toernooi: 21 mei as: D - 2e Divisie/Hoofdklasse toernooi.
E en F -Toernooi: 4 juni as: Al onze eigen teams zullen 
deelnemen in diverse klassen. 
De F teams zijn te zien in de ochtend en de E teams 
in de middag.
Kaboutertoernooi: Datum nog nader te bepalen! 

Met sportieve groet
Jaap van Roekel en Linda Konings

































  






Wist u dat...?
Wist u dat het wederom gelukt is om een KNVB 
voetbalcursus voor de E-jeugd naar Mierlo-Hout te 
halen en dat er maar liefst 18 trainers aan deelne-
men en dat wij ze succes wensen.

Wist u dat de winterstop is van maandag 21 
december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016.

Wist u dat de AW4D weer een groot succes was en 
dat de opbrengst in eerste instantie € 9.555,-- 
bedroeg maar dat partyservice Verbakel dit afrondde 
naar € 10.000,-- .

Toernooicommissie
























  




Wist u dat de Winterparty weer binnen drie 
kwartier helemaal uitverkocht was.

Wist u dat Cees Eekels naast trainer van het 1e 
elftal de komende twee jaar ook hoofd opleidingen 
zal zijn. 

Wist u dat het E-D jeugdkamp alweer een mijlpaal 
heeft bereikt. Aankomend jaar gaan er namelijk 100 
pupillen, 3 organisatieleden, 3 kookstaf, 12 groepsbe-
geleiding, 3 begeleiding en 4 maatschappelijk stagi-
aires en hulpbegeleiding mee met ons Jeugdkamp 
en dat dit in één woord geweldig is!!!!!

Wist u dat het 2e elftal alweer een nieuwe trainer 
heeft en dat dat Dennis van Stiphout is die momen-
teel het 2e van MVC traint. 

Wist u dat iedere zondag het spel wordt gespeeld 
van “wie mag het Bavaria glas vullen tussen 16.00 
– 17.00 uur” en dat Levi Vlemminx en Wim Aarts al 
gelukkige winnaar waren.

Wist u dat u bij RKSV Mierlo-Hout (maatschappe-
lijke) stage kunt lopen en dat als u dit wilt u zich dient 
te melden bij bestuurslid en stage coördinator Tim 
van Eekert.

Wist u dat de vrijwilligersavond dit jaar op zaterdag 
9 januari as bij de De Koning wordt gehouden en dat 
er geen schriftelijke uitnodigingen verstuurd worden 
maar dat dit digitaal gebeurd.

Wist U dat op 7-8-9 december Oranje onder de 17 
bij RKSV Mierlo-Hout getraind heeft.
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Dani Deelen
Speler aan 
het woord
“Ik wist niet wat ik meemaakte”

Terwijl het blijft rommelen bij Ajax en de 
talentjes nog niet echt doorbreken brengt 
Mierlo Hout het zoveelste talentje naar 
voren. Mierlo Hout beschikt al jaren over een 
geweldige jeugd waarbij vooral de A1, B1 en C1 
op topniveau spelen. Hier kunnen ze zich 
wekelijks meten met de betere en grotere 
verenigingen. De C1 behaalde vorig seizoen 
een 6e plaats in de 3e Divisie E en staat 
momenteel op een 5e plaats. De B1 behaalde 
een 8e plaats in de 3e Divisie B en is nu terug 
te vinden op een 6e plaats. De A1 werd vorig 
seizoen 3e in de 4e Divisie D en wist via de na-
competitie te promoveren naar de 3e Divisie. 
Momenteel presteert het team wederom 
geweldig en staat het tweede. 
Een knappe prestatie van het team dat het 
o.a. opneemt tegen grote verenigingen als De 
Treffers, Nuenen, NEC en UDI’19.

Één van die spelers van de A1 was Dani Deelen. Dani 
begon op vijfjarige leeftijd met voetbal bij de vereni-
ging waar hij nu nog steeds voor speelt; Mierlo Hout. 
Hij begon in de F7, speelde daarna in de F5 en mocht 
het daarna gaan proberen in de F1. In het eerste jaar 
E-jeugd werd hij ingedeeld bij de E5 waarna hij een 
jaar later in de E1 terecht kwam. Vanaf toen speelde 
hij voortaan telkens in het hoogste elftal van elke 
leeftijdscategorie. Dit jaar maakte hij de overstap 
naar de A1 maar nu twee maanden later maakt hij al 
deel uit van de selectie van Mierlo Hout. Dani kon zijn 
geluk niet op en zal de dag dat hij bij de selectie aan-
sloot nooit vergeten. Dani:”Ik vond het zo ontzettend 
spannend maar ook zo enorm leuk.” Leuk omdat hij 
voortaan deel uit mocht maken van de selectie maar 
ook leuk omdat hij nu met zijn oud-trainer en al jaren 
lang aanvoerder van Mierlo Hout 1 Danny van Hout 
mocht spelen. Het was een aparte ervaring voor 
hem, apart maar zeker heel leuk. Maar het werd nog 
allemaal leuker. 
Op 1 november mocht hij debuteren bij Mierlo Hout 

(Dani mocht invallen voor zijn trainer bij de A1 Niek 
Klaassen) in de derby thuis tegen SC Helmondia en 
een week later stond hij voor het eerst in de basis 
tegen ODC. De 17-jarige Dani maakte indruk in de ge-
wonnen wedstrijd (2-0) en kreeg afgelopen zondag 
vervolgens ook de voorkeur boven ‘good old’ Roy Ho-
ward die terugkeerde van een schorsing. 
Dani stelde zijn trainer Cees Eekels en ploeggenoten 
niet teleur, sterker nog hij werd de man of the match 
door als back twee keer te scoren tegen BVV dat op 
eigen veld nog niet had verloren. 
Dani blikt nog eens terug op de memorabele wed-
strijd, eentje die hij nooit zal vergeten.
Dani:” We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou 
worden omdat BVV hoog in de ranglijst stond en om-
dat het weer niet optimaal was (het waaide namelijk 
heel erg hard). Ik speelde rechts back. 
Met corners en vrije trappen mocht ik mee naar voren 
en daaruit wist ik twee keer te scoren. 
Bij het eerste doelpunt kreeg ik een voorzet uit een 
vrije trap van Mo, de bal kwam precies op mijn hoofd 
en ik knikte hem binnenkant paal binnen. De tweede 
goal begon bij een corner, kwam in de voeten van 
Richard aan de zijkant van het doel, hij gooide de 
bal voor en ik kopte hem over de keeper in de goal, 
0-2. Ik wist niet wat ik meemaakte, twee goals in mijn 
tweede wedstrijd bij het eerste, mooier kan je naar 
mijn gevoel niet beginnen. Bij rust was het 0-2 en na 
de rust scoorde Nick van de Berg via een counter. De 
tweede helft was wel veel zwaarder, wat we al van te 
voren wisten aangezien we nu de wind tegen had-
den. We kregen twee doelpunten tegen, maar geluk-
kig hielden we stand.”
Dani kon zijn geluk niet op, het leek net een droom 
voor hem. In augustus nog beginnen in de A1 en nu 
bij de selectie horen van Mierlo Hout, het debuut ma-
ken en dan ook nog twee keer scoren. Ongelofelijk! 
Ondanks zijn basisplaats en twee doelpunten blijft 
Dani overigens vrij nuchter. Dani:”Elke week is er weer 
een wedstrijd en daar zet ik me ook elke week voor 
200% in. 

Hopelijk kan ik langer mijn steentje bijdragen.”
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Steenweg 31a, Helmond
Winkelcentrum `t Hout, Hoofdstraat 150

Winkelcentrum Den Binnen, Margrietstraat 53, Mierlo
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17

Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74

• Alle voorkomende reparatie + Onderhoud 
• APK-keuring

• In- en verkoop auto’s
• Afwikkelen van  schades

Hoofdstraat 63, 5706 AJ  Mierlo-Hout (Gem. Helmond)
Tel.: 0492 549708              E-mail: info@vdheuvel-autos.nl
Fax: 0492 554113             Website: www.vdheuvel-autos.nl

A U T O B E D R IJ F

SPONSOR

SPONSOR

Quiz – “ Win twee kannen bier of snacks 
voor hele team ter waarde van 20 euro”

Quiz (prijs uiteraard afhankelijk van leeftijd)
Schrijf  9 namen op van personen van dit eerste elftal met begeleiding die momenteel nog actief zijn bij 
RKSV Mierlo-Hout (speler, commissie, sponsor etc.), 

Lever het formulier voor 1 februari bij Maarten in en hij zal uit alle goede inzendingen op de eerste 
wedstrijddag in maart de eindwinnaar bekend maken.

Uit de oude doos



TRAININGSSHORT JR & SR €12,50
TEAMSHORT 3/4 JR €17,50 SR €20,00

BESCHIKBARE MATEN:

JUNIOR: 116, 128, 140, 152, 164
SENIOR: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TRAININGSBROEK JR €20,00 SR €22,50
TRAININGSJAS JR €27,50 SR €30,00

SPELERSTAS SR €27,50 SPELERSTAS JR €17,50 RUGZAK BRIGHTON €22,50
CLUBVOETBAL €17,50

SHIRT JR €19,00 SR €20,00 / SHORT €11,00 / LOGOKOUS €12,00 REGENTOP JR €20,00 SR €22,50
REGENJACK JR €27,50 SR €30,00

LOS
VERKRIJG-

BAAR

SOFTSHELL JAS SR €52,50 (LINKS)
ALL SEASON JACK JR & SR €45,00

WEDSTRIJDKLEDING

TRAININGSSHIRT JR €14,00 SR €15,00

SWEATER JR €25,00 SR €27,50

Sportshop Laarbeek | Heuvelplein 20 | 5741 JK Beek en Donk
T. 0492-450499 | info@sportshoplaarbeek.nl | www.sportshoplaarbeek.nl
Alle verenigingskleding is ook te bestellen via onze webshop!
Maatbepaling en levering in overleg. Ruilen alléén mogelijk zonder initialen.

Alle prijzen zijn met speciale R.K.S.V. MIERLO-
HOUT cataloguskorting en worden indien ge-
wenst voorzien van gratis clublogo en initialen.

R.K.S.V.

MIERLO-HOUTR.K.S.V.

MIERLO-HOUT

30-35
36-40
41-44
45-48
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