RKSV
de
Mierlo-Hout Blauwwitter
7e uitgave voorjaar 2016

‘witte broek en blauwe trui,
dat zijn die Houtse lui...’

www.rksv-mierlo-hout.nl
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“DE STER”
SCHOONMAAKBEDRIJF
HELMOND

SINDS 1965

) Dagelijks onderhoud

✩ Glas- en gevelonderhoud

) Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Industriële reiniging

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Nieuwbouw opleveringen

Vossenbeemd 108,
Helmond
Schootense
Loop
6, Helmond 		

Tel.:
(0492)
55 26 66
Tel:
0492
- 552666
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Diepenbroek 3, Helmond Tel.: 0492-551692

Colofon
Redactie
Ad Klaasen,
ad@adcommunicatie.nl
Limericks:
Tieske Strik
Tim van Ekert
Paul Lambrechts
Leon van Stiphout
Fotografie:
Ben Martens
Bezoekadres
Essenhoutstraat
Postadres
Sportpark De Beemd
Postbus 338, 5700 AH Helmond
Wilgehoutstraat 6,
5706 VW Helmond (Mierlo-Hout)
Contact
Bestuurskamer / kantine: 0492-538649
info@rksv-mierlo-hout.nl
Website
www.rksv-mierlo-hout.nl
Overige gegevens
Clubcode: BBHX690
Banknr.: NL27RABO0123802512
Banknr. contributie: NL35RABO0123855330
Oprichtingsdatum: 20 januari 1919

Voetbalzaken
Patrick Schepers
voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl
Groepsleiders
Rianne van de Ven,

groepsleider F en
Kabouters
Anke van de Ven,
groepsleider E
Helen van den Eventuin, groepsleider D
Gerrit van de Hurk,
groepsleider C
Bart Polling,
groepsleider A & B
Patrick Schepers,
groepsleiders Senioren
Hoofd opleidingen
Cees Eekels, opleidingen@rksv-mierlo-hout.nl
Opleiding pupillen
Patrick Thielen
opleidingen@rksv-mierlo-hout.nl
Wedstrijdzaken
Pierre Claassen
wedstrijdsecretariaat@rksv-mielo-hout.nl
Evenmentencommissie
Peter van de Putten (voorzitter)
evenementen@rksv-mierlo-hout.nl
Vriendschappelijke wedstrijden
Patrick Schepers
oefenwedstrijden@rksv-mierlo-hout.nl

Hoofdbestuur

Keeperscoordinator
Patrick Schepers, p.schepers5@chello.nl

Voorzitter Paul Lambrechts,
voorzitter@rksv-mierlo-hout.nl

Materialen
Vacature, materialen@rksv-mierlo-hout.nl

Secretaris Frits Vliegenberg,
secretaris@rksv-mierlo-hout.nl

Sponsorcommisie
Daniel Perez, danielperez@live.nl
Mario van de Putten
Eric Clijnk
Ronald Vulders
Riny Slegers

1ste penningmeester Jan Lijten,
penningmeester@rksv-mierlo-hout.nl
2de penningmeester Vacature
Bestuurslid voetbalzaken
Tim van Ekert
voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl
Bestuurslid acc./materialen
Adriaan van de Laar
materialen@rksv-mierlo-hout.nl

Supportersvereniging
Eric Konings (voorzitter)
info@dekoninghelmond.nl
Tournooicommisie
Jaap van Roekel, toernooien@rksv-mierlo-hout.nl

Bestuurslid activiteiten/PR
Leon van Stiphout, pr@rksv-mierlo-hout.nl
Ledenadministratie
Riny van Oorschot,
Iedenadministratie@rksv-mierlo-hout.nl
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+WALITEIT:
+WALITEIT:
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft

Deaantoonbare
BouwGarant-aannemer
beschikt
over de
juiste
diploma’s,
heeft
ervaring en is
op de hoogte
van
actuele
ontwikkelingen,
aantoonbare
ervaring
en is opvan
de milieu
hoogteenvan
actuele bouwen.
ontwikkelingen,
bijvoorbeeld
op het gebied
duurzaam
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

3ERVICE
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.
3ERVICE
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

"ETROUWBAAR
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen,
"ETROUWBAAR

ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel
en verzekeringen,
houdt zich aan de
DeisBouwGarant-aannemer
beschikt
over de juiste
wettelijke verplichtingen.
is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de
wettelijke verplichtingen.

Bezoekadres: Kastanjehoutstraat 2a | 5706 XZ Helmond | Postadres: Rodenburg 10 | 5706 LX Helmond
Bezoekadres:
Kastanjehoutstraat
2a || E:
5706
XZ Helmond | Postadres: Rodenburg
10 | 5706 LX Helmond
T: 0492-523246
| F: 0492-537507
info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl
| I: www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl
T: 0492-523246 | F: 0492-537507 | E: info@bouwbedrijf-rooijakkers.nl | I: www.bouwbedrijf-rooijakkers.nl

Kasteellaan 7, Helmond
Tel.: 0492-47 48 69
www.cafedevlegel.nl
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T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL
Evenementen Kalender
seizoen 2015- 2016
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E - D kamp (Hemelvaart)		

5 mei 2016

Mierlo hout D-toernooi		

21 mei 2016

Mierlo hout C-toernooi		

28 mei 2016

Mierlo hout E/F-toernooi		

4 juni 2016
Fietstocht
12 juni 2016

Piet Andriessen B.V.

Lid ANVO - gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Spellen D-C jeugd
in Snookertown
18 juni 2016
Seniorentoernooi/
supportersavond

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

27 aug 2016

- BRILLEN
- COMPUTERBRILLEN
- VEILIGHEIDSBRILLEN

Voorzitter
Voorwoord
goede opleiding van onze jeugd. De neuzen binnen
de vereniging moeten dezelfde kant uit wijzen en de
vereniging moet het doel voor iedereen zijn en niet
de individuele trainer of leider. Een mooi voorbeeld
hiervan is de wijze waarop er door onze jeugdafdeling is omgegaan met het min of meer gedwongen
vertrek van een aantal A1 spelers naar de selectie.
Er is door iedereen verenigingsbreed gedacht en
gehandeld en zo hoort het ook.

Pasen 2016 staat voor de deur en dat wil zeggen dat er inmiddels tweederde van de competitie voorbij is.
De komende tijd gaan de beslissingen vallen zowel
voor wat betreft de kampioenen als voor wat betreft
de degradanten. Wat ons vaandelteam betreft zal
er voor ieder punt keihard moeten worden geknokt
om handhaving af te dwingen. Eerlijk is eerlijk dat
hadden we niet verwacht. Gezien onze talentvolle
jeugd die de afgelopen jaren is doorgestroomd en
die er nog aan komt dacht iedereen dat handhaving
makkelijker zou zijn. We moeten vol aan de bak en ik
ben er van overtuigd dat de technische staf er alles
aan zal doen om boven de veilige streep te blijven.
Wij als bestuur en/of supporter kunnen uiteraard
onze jongens ook ondersteunen.
De rest van de elftallen draaien allemaal hun partijtje
mee en er zijn nog enkele teams die kans hebben
op het kampioenschap. Er is weer een F=elftal bij gekomen en we zijn nog steeds de grootste vereniging
van Helmond. Iedereen binnen onze club werkt ook
hard om dit te handhaven c.q. nog te verbeteren.
De door het Bestuur per 01-01-2016 aangestelde
Hoofd Jeugdopleidingen is inmiddels volop actief
en overal binnen de vereniging worden de contouren van onze (vernieuwde ) jeugdopleiding duidelijk.
De trainers van de selectie jeugdteams ( a1, b1, c1
en d1) blijven voor de club behouden en gaan ook
volgend seizoen met volle inzet zorgen voor een

Tijdens de afgelopen winterperiode is onze kantine
gepimpt , is er een nieuwe keuken geplaatst en het
aanzicht van de toiletgroep voorzien van ons LOGO..
Allemaal zaken die nodig zijn en die goed zijn voor
de toekomst en het behoud van onze vereniging.
Wij als Bestuur streven ernaar om ervoor te zorgen
dat wij ook op dat gebied een vooruitstrevende vereniging blijven. We prijzen ons ook gelukkig met de
inzet van de vele leden die actief mee hebben geholpen.
Momenteel is er veel te doen in Helmond onver een
nieuw sportpark op de Braak. Dit is echter niet het
enige waaraan de Gemeente aandacht wil schenken. Er is een werkgroep ingesteld die een visie
gaat schrijven voor de toekomst van het voetbal
in Helmond vanaf 2020. Ik maak ook deel uit van
deze werkgroep en u kunt er van overtuigd zijn dat
ik onze belangen met al mijn inzet zal behartigen.
Ik wens iedereen veel leesplezier met deze BlauwWitter en ook nog een spannend slot van de competitie met diverse kampioenen en handhaving voor
ons vaandelteam.
Paul Lambrechts

Pasen 2016 staat voor
de deur en dat wil
zeggen dat er
inmiddels tweederde
van de competitie
voorbij is.
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1 maaltijd voor % 4,19
3 stuks voor % 11,49
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.

www.vanderputtenplaatwerk.nl
Kanaaldijk Zuid-West 7A, Helmond
Tel.: 0492-532758
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Van Rijsingen Diepvries Helmond
De Hoefkens 1B, Helmond
Tel.: 0492 - 54 44 07
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Voor al uw
advertenties

Voor al uw
drukwerk

Mail voor een
Mail voor een
vrijblijvende offerte
vrijblijvende offerte
advertentie@deloop.eu
info@adcommunicatie.nl
www.deloop.eu www.adcommunicatie.nl
T: 0492-845350
ARGI+ is een uniek supplement voor actieve sporters die hun
lichaam dat beetje extra willen geven voor optimale prestaties. L-arginine zorgt voor een betere toevoer van zuurstof en
voedingstoffen. Bestellen? Bel: 06 - 52 71 66 22.
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Autobedrijf
Hans
Dr
Autobedrijf
Hans
Drouen
Autobedrijf
Hans
Drouen

Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, schadeherstel,
Autobedrijf
Hans Drouen
Voor Nieuwe & gebruikte auto’s, schadeherstel,

Voor Nieuwe
& gebruikte auto’s, schadeherstel,
ZE WAREN DE BESTE HET VORIG
reparatie,
APK, onderhoud
reparatie,
APK,
onderhoud
reparatie,5707JLAPK,
onderhoud
SEIZOEN
Thorbeckestraat 3
Helmond
Tel. 0492-539132
Fax. 0492-550215
WE BLIJVEN HEN STEUNEN MET
Thorbeckestraat 3
5707JL Helmond
www.hdrouen.nl
Voor Nieuwe & info@hdrouen.nl
gebruikte
schadeherstel,
Thorbeckestraat
3 auto’s,
5707JL
Helmond
Tel.
0492-539132
Fax. 0492-550215
HET LEGIOEN
info@hdrouen.nl
www.hdrouen.nl
Tel. 0492-539132
Fax. 0492-550215
“MIJN” DEFINITIE reparatie, APK, onderhoud
info@hdrouen.nl
www.hdrouen.nl
TE WEINIG CONDITIE
5707JL Helmond
DAAR MOET “ SEES” METThorbeckestraat
ZIJN 3
Tel. 0492-539132
Fax. 0492-550215
REKELS, ECHT IETS AAN DOEN
info@hdrouen.nl
www.hdrouen.nl
Showroom aan de heeklaan
- Service
- Service

INDUSTRIËLE
SPUITERIJ /
POEDERCOATING
GEBRS. SLEGERS B.V.
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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 / poedercoating richt zich voornamelijk
op industrieel spuit- en
poedercoatwerk in de
metaalindustrie, automotive,
consumenten-industrie,
vrachtwagenindustrie en
interieurbouw.

Al meer dan 25 jaar een begrip

voor jong en oud!

Patrick Thielen

In gesprek
met...
Borussia Monchengladbach tegen Wolfsburg wezen
kijken, die blikken in de ogen van de kids ‘onbetaalbaar’ !!! Op naar meer mooie momenten...... ik verwacht
dit seizoen de beker en het kampioenschap met het
4de binnen te halen!!

Even voorstellen,
Ik ben Patrick Thielen , 34 lentes jong , heb een
relatie met Syl en ben vader van 2 fantastische
kids: dochter Isa 10 jaar en een zoontje Krijn 7 jaar.
Al meer dan 14 jaar werkzaam bij Civo B.V. in de
rol als accountmanager en vind het gaaf om het
merendeel van de sponsoren van Mierlo-Hout als
klant te mogen hebben!! Momenteel ben ik trainer
van de F4 en ben ik sinds kort begonnen aan een
nieuwe uitdaging binnen de club: Pupillen coördinator (kabouters/F/E jeugd). Tevens, ben ik ook
nog actief als speler in het 4de elftal, beetje de
jonge gasten wat voetbalverstand bij brengen.

Je voetbalhistorie,
Ik ben op 5 jarige leeftijd begonnen met voetballen bij
HVV en vervolgens via verschillende selectie- en regio elftallen bij Helmond Sport terecht gekomen. Vervolgens ben ik op 17 jarige leeftijd teruggekeerd naar
HVV 1, daarna ben ik naar Stiphout Vooruit gegaan om
via HVV uiteindelijk bij Mierlo-Hout te belanden!!

Hoe ben je bij Mierlo hout terecht gekomen?
Een paar jaar geleden speelde ik met HVV uit bij Mierlo-Hout en ik vond het na de wedstrijd SUPER gezellig
in de kantine. Sindsdien ben ik niet meer weg te slaan
bij Mierlo-Hout!!

Wat vindt je van Rksv Mierlo hout als
vereniging.?
Een mooie gezellige club met een goede jeugdafdeling (al jaren)!! Feit is wel dat de jeugdafdeling de
komende jaren moet groeien wil Mierlo-Hout op hetzelfde niveau blijven voetballen !! Daarin zie ik dan ook
een mooie rol weggelegd om dit mede met alle andere
vrijwilligers te gaan realiseren!!

Wat is tot nu toe je mooiste moment bij
Mierlo hout?
Het mooiste moment bij Mierlo-Hout, als actief speler,
dat is zonder twijfel het kampioenschap vorig jaar met
het 2de!!! Als jeugdtrainer zijn we dit jaar met F4 naar

Wat is jouw visie als de nieuwe pupillen coördinator op de jeugd?
Ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat het
PLEZIER in de onderbouw voorop staat, vervolgens komen de resultaten vanzelf!! Vanaf volgend
seizoen zal het beter maken van het individu ook
voorop staan. Verder zullen er behoorlijk wat dingen veranderen in de onderbouw (F en E) voor het
komende seizoen. Hierover zullen alle jeugdtrainers
op maandag 18 april geïnformeerd worden. 3 dingen
kan ik verklappen: 1e: Alle elftallen in de E en de F zullen gaan trainen op dinsdag- en donderdagavond!
2e: Er komen extra techniektrainingen 1x in de maand
op de vrijdagavond om zowel de trainer als de speler beter te maken. (deze training zal gegeven worden
door de selectiespelers). 3e: We gaan voor de onderbouw een penaltybokaal invoeren bij alle thuiswedstrijden van het 1ste elftal dit zal er als volgt uitgaan
zien: Een compleet F-team of E-team zal tijdens de
line-up gezamenlijk met de spelers van MH 1 het veld
oplopen. In de rust zullen de kids een aantal penalty’s
nemen op de reservekeeper van MH 1, uiteindelijk zal
er aan het einde van het seizoen een winnaar komen
in de E en F categorie!! Dit alles om de clubcultuur nog
meer te verbeteren, zodat de jeugd meer betrokken
raakt bij het volwassen voetbal en andersom!!! Mochten er vragen zijn!? Spreek me dan gewoon aan!

Wat is dit seizoen naar jouw mening het best
presterende en (het gezelligste) seniorenteam. Dames 1 of 2 of het 4e senioren team?
Hahaha........is dit een serieuze vraag?? Wil ik geen ruzie dan moet ik natuurlijk dames 1 (of niet Eef) zeggen
maar ik ga voetballend gezien toch voor het 4de!! Het
gezelligste team is denk ik ook het 4de, daar zal iedereen de komende maanden nog minimaal 3x achter
komen!! Maar petje af voor de hele dames-afdeling
hopelijk worden ze beide kampioen en hebben ze een
fantastisch kampioensfeest!!

Tenslotte
Wens ik iedereen heel veel voetbalplezier
toe, en tot snel in de gezelligste
7
kantine van Nederland!!!
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Uw gemaksleverancier van:
Domotica Control4 - Audio / Visueel
Projectbegeleiding

jaar!

Rooijakkers party & Events, Middendijk 24, Helmond
GSM: 06-53299948
info@rooijakkersparty.nl
Tel: 0492-553434
www.rooijakkersparty.nl
Fax: 0492-476802

Voor meer info zie onze website:

www.athomeautomation.nl
Sint Catharinaweg 17, Mierlo T: 085-7853040
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Vossenbeemd 17 • 5705 CL Helmond
Industrieterrein Hoogeind nr. 2045
Tel. 0492 - 53 76 97 • E-mail: info@busselgroep.n
Internet: www.busselgroep.nl

VOOR BEDRIJVEN & PARTICULIEREN

Voor al uw:
• nieuwbouw
• verbouw
• renovatie
• machinaal timmerwerk
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Camerasystemen
Toegangscontrolesystemen
Inbraakbeveiliging
Brandmeldsystemen
Telecommnunicatie
Datacommunicatie
Netwerken
ADSL

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
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Uw financiële Coach
R
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www.nederveenheijden.nl
Accountancy Fiscaliteiten Advisering
Administratieve dienstverlening
Hoofdstraat 129, Helmond			
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Tel.: 0492 66 81 50

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

Europaweg 146, Helmond
tel.: 0492-523 759
www.adriaansgroep.nl

Rini van Vaalen
De
vrijwilliger
met het voetballen maar ook met Carnaval en het jeugdkamp waarvan vooral de tijd in Griendsveen onuitwisbare
herinneringen ( muggengevechten tijdens de barbecue)
heeft opgeleverd.

Zomaar op een zaterdagmiddag koffie drinken
bij Rini en Maria van Vaalen.
Twee mensen die al jaren bij Mierlo-Hout komen en bij
onze vereniging betrokken zijn. Rini weet nog goed hoe
hij samen met zijn vader via een paar weilanden achter
de windmolenstraat naar het voetbalveld aan de Slegersstraat liep om ons vaandelteam aan te moedigen. Een
manneke van een jaar of tien was hij en hij kreeg de liefde
voor onze club van vader op zoon. Deze liefde is altijd
gebleven en binnenkort wordt Rini 80 jaar . kun je nagaan
hoe lang er al blauwwit bloed door zijn aderen stroomt.
De clubliefde zit zo diep dat hoever Rini ook van huis is
hij op de hoogte wil worden gehouden van het reilen en
zeilen binnen de vereniging .Voor zijn werk bij de Vlisco
(handdrukker) is Rini drie keer uitgezonden naar de Ivoorkust en naar de Congo ent gedurende die maanden bleef
hij toch op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de
club door de brieven en krantenknipsels die Maria hem
trouw opstuurde,
Zelf gevoetbald heeft Rini nooit maar hij heeft wel van
alles gedaan bij en voor de verenging, Hij is onder andere in 1975 mede oprichter geweest van de supportersclub. Samen met onder andere Henk van Rooij, Frits van
Bladel,Jantje Rooijakkers en diverse anderen. Ongeveer 15
jaar is Rini secretaris geweest van de supportersclub. Ook
is hij jarenlang voorzitter geweest van het jeugdbestuur
en zelfs momenteel en ondanks zijn respectabele leeftijd is Rini nog iedere maandag ochtend op bet sportpark
te vinden om samen met de maandagploeg van alles te
doen. Ik denk niet dat er iets is binnen onze vereniging
wat Rini niet heeft geschilderd. Mooie tijden hebben Rini
en Maria mee gemaakt bij ons Blauw en Wit. Niet alleen

De liefde voor ons Blauw en Wit is onveranderd maar een
ding is toch wel anders geworden,hoewel hij nog steeds
moeite heeft met het verwerken van een nederlaag, Was
het vroeger zo dat Rini dan de hele zondagavond niet te
genieten was ( zijn 2 dochters kunnen dit beamen) en dat
er niets deugde, de soep was te zout , de aardappels niet
gaar etc.etc. Tegenwoordig heeft hij er nog wel moeite
mee maar wordt een nederlaag anders verwerkt.
Uiteraard heeft Rini gedurende al die jaren ook veel Trainers zien komen en gaan. Favorieten heeft hij ook o.a.
Henk Peters, Len van de Boogaard en Jan Renders hebben bij Rini altijd een goede indruk achter gelaten. Voor
wat betreft het voetballen vond Rini de tijd van de wedstrijden in de omgeving, zoals tegen Mifano, de mooiste
tijd. Veel toeschouwers en veel strijd prachtig om mee te
maken. Momenteel zijn Rini en Maria ook trouwe bezoekers van de wedstrijden van ons 2e team omdat daarin
hun kleinzoon actief is.
Dat de verenging waardering heeft voor alles wat Rini
voor de club heeft gedaan en nog steeds doet blijkt ook
uit het feit dat hij in 2004 benoemd is tot lid van verdienste. Iets waar hij erg trots op is en waar hij ook trots op
mag zijn. Zonder mensen als Rini zou het niet mogelijk
zijn om onze vereniging draaiend te houden.
De Redactie
Nawoord Redactie. Wij wensen Rini en uiteraard Maria
met kinderen en kleinkinderen een geweldig feest op 1703-2016 in verband met zijn 80e verjaardag en wij spreken de hoop uit dat we beiden nog lang op ons sportpark
zullen treffen hetzij langs de lijn of in de kantine.
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Woord van:
De Supportersvereniging
Uiteraard hebben wij als supportsverenigiwwng nog altijd de verkiezing van de
speler van het jaar. De speler van het jaar wordt bijgehouden in onderstaande lijst.
Ondanks dat er nu de resultaten enigszins tegenvallen zijn wij er natuurlijk toch
als supportersclub voor de selectie. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen dat
dit seizoen handhaving 2e klasse wordt gehaald.
De stand van de speler van het jaar ziet er als volgt uit na 17 van de 22
wedstrijden dit seizoen :

Per wedstrijd worden door 5 leden van de
supportersverenging punten gegeven, de beste
voetballer krijgt 3 punten tot de 3e beste speler 1 punt.
Alle wedstrijden van het seizoen worden bijgehouden
en uiteindelijk is de speler met de meeste punten
de voetballer van het jaar. Dit jaar is dat mede ook
mogelijk gemaakt door eetcafé De Barrier die bij elke
wedstrijd een diner bon heeft gesponsord voor de
speler van de wedstrijd. Dit jaar is al weer de 17e keer
dat wij dit organiseren :
Wordt Danny wederom de speler van het seizoen??

Speler van het jaar RKSV Mierlo-Hout
Editie Jaargang		
1
1999 - 2000		
2
2000 - 2001		
3
2001 - 2002		
4
2002 - 2003		
5
2003 - 2004		
				
6
2004 - 2005		
7
2005 - 2006		
8
2006 -2007		
9
2007- 2008		
10
2008 - 2009		
11
2009 - 2010		
12
2010 - 2011		
13
2011 - 2012		
14
2012 - 2013		
15
2013 - 2014		
16
2014 - 2015		

Speler van het jaar
Roland Deelen
Roland Deelen
Martijn Verhofstadt
Rob Duncker
Richard van de 		
Kerkhof
Everaldo Thijssen
Fons Hermsen
Dennis Bouma
Martijn Verhofstadt
Erik Slegers
Marco Langewouters
Dennis van Steenis
Danny van Hout
Jasper Larisang
Danny van Hout
Richard Rooijakkers

WIST U DAT …..
Dat wij dit jaar als supportersvereniging BlauwWit al meer dan 40 jaar bestaat. Op 5 januari 1975
was de oprichtingsdatum. Eind jaren 90 is de
supportersvereniging weer nieuw leven in geblazen
door het huidige bestuur. Het was toen Frits
Vliegenberg die enkele mensen heeft benaderd en
die binnen enkele jaren de supportvereniging van ca.
35-40 leden toen hebben opgebouwd tot bijna 150
leden. Helaas is dat leden aantal nu teruggelopen tot
ca. 125.
Ook dit jaar willen wij dit weer gaan uitbouwen want als
lid van de supportersvereniging krijgt U het volgende:
Supporter mogen zijn van de mooiste 		
voetbalvereniging van Helmond
Seizoenkaart met gratis toegang bij alle
thuiswedstrijden
U mag jurylid zijn bij verkiezing van speler
van de wedstrijd
Geheel verzorgde feestavond met hapjes
en enkele consumpties voor de supporter
en partner
De blauwwitter 4 keer per jaar bij u 		
thuisbezorgd
Uitnodiging voor de jaarvergadering
Als welkomst cadeau de enige echte 		
supporterssjaal van RKSV Mierlo-Hout

BLAUWWITTE TIEN
De blauwwitte tien, georganiseerd door de
supportersvereniging, heeft zich inmiddels laten
zien. De veranda is voor een groot deel mogelijk
gemaakt door de Blauwwitte tien. Wij hebben ruim 70
deelnemers en gaan ervoor om de 100 te halen. Voor
dit spel moet je 10 getallen onder de 49 vastleggen.
Elke woensdag en Zaterdag is er een trekking van
de Duitse lotto met 6 getallen en het reservegetal.
Als een van de getrokken getallen overeenkomen
met jouw getallen dan worden deze weggestreept
en net zo lang tot dat bij de eerste alle 10 getallen zijn
weggespeeld. De winnaar krijgt dan het geld wat er
in de pot staat. De pot is al diversen keren opgelopen
tot € 600-€ 800. Inleg is per deelnemer per week €
1,50, hiervan gaat de 1/2 in de pot en 1/2 gaat naar de
vereniging. Per 8 weken wordt er automatisch € 12,00
geïncasseerd. Elke week wordt direct na de trekking
van de Duitse lotto de stand per email doorgegeven
aan alle deelnemers. Dus je bent direct op de hoogte
en kan precies zien waar je staat ten opzichte van de
andere deelnemers. De ervaringen tot nu toe zijn heel
positief en wij hebben al diversen keren de maximale
pot van € 450,- per persoon uitgekeerd. Kortom een
leuk spel voor de deelnemers met een hoge winkans
(statistisch gezien na 2 jaar heeft al 50 % een keer de
pot gewonnen) en het levert ook nog inkomsten op
voor de vereniging.
Een echte “houtse” supporter met een blauwwit hart is natuurlijk lid van de supportersvereniging.
Voor meer informatie kunt u terecht in de kantine van
Mierlo-Hout.

En dat allemaal voor € 22,-- per seizoen!
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RKSV Mierlo-Hout “De 12e man”

De trouwe supportert

De 12e man

De af en toe
supporter

De bestuurlijke
supporter

De sponsorende
supporter

De fanatieke
supporter

De regen gevoelige
supporter

De gewicht(ige)
supporter

De goed verterende
supporter

De kletsende
supporter

De sociale supporter

De opvoedkundige
supporter

De tribune

De trouwe supporter

De verantwoordelijke
supporter

De collegiale
supporter

De enthousiaste
supporter

De ervaren supporter

De harde kern

De fanatieke F-side

De jeugdige supporter

De jeugdige
supporter (2)

De positieve
supporter

De relativerende
supporter

De relaxte supporter

De vrolijke supporter

De supporter in
functie

Supporter in opleiding

Supporters echtpaar

Supporters koppel

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

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

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

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

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

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

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

De evenementencommissie komt met
twee nieuwe evenementen!
18 juni 2016 - Spellen

27 augustus 2016 - lagere

toernooi D en C elftallen:

elftallen toernooi:

In samenwerking met Snookertown wordt er een
toernooi georganiseerd met diverse spellen (dart,
pool en footpool). Een speler die voetbalt in een van
onze D of C elftallen kan zich hiervoor gratis inschrijven. Tijdens het toernooi wordt er voor een drankje
en een hapje gezorgd.
Mail: evenementen@rksv-mierlo-hout.nl

De supportersvereniging en de evenementencommissie slaan hierbij de handen ineen. In de namiddag
wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd voor
alle lagere elftallen 3 t/m 10, veteranen en de dames
1 en 2. Het toernooi zal op een klein veld gespeeld
worden met aansluitend een feestavond. Het moet
weer feest worden voor alle senioren!!!!!!!!!

14

Kantine schitterend
opgepimpt!!
Toen Maarten een verzoek bij het bestuur indiende om de kantine wat op te knappen, dachten wij wat moet dat nu toch weer worden maar
we moeten zeggen, deze keer had hij helemaal
gelijk.
De kantine ziet er, met de nieuwe lambrisering, stamtafel en de nieuwe toilet deuren schitterend uit. Het
is nu nog meer een echte huiskamer waar we ons
thuis voelen en zo hoort het ook.
Wij bedanken hem voor het initiatief maar zeker
ook de leden die het hebben gerealiseerd Febian
Schampers, Robbie van Aerle, Wim Aarts en hun
ondersteunende leden Corjan van de Vorst, Ad
Meeuwsen en Dennis Fanoembi.
Wij hebben hen gevraagd waarom zij dit eigenlijk
hebben gedaan enerzijds voor Mierlo-hout en anderzijds voor Maarten.
Voor Mierlo-hout:
Omdat Rksv Mierlo-hout ons cluppie is en omdat wij
vinden dat eigenlijk iedere vrijwilliger, binnen zijn mogelijkheden, iets voor zijn club zou moeten doen!!!!

Voor Maarten:
Omdattie heeft aangegeven dat hij dan zo tevreden
is dattie de eerste 5 jaar niets meer van ons nodig
heeft.
Omdattie anders niks kan verdienen,
als tegemoetkoming zijn de bierviltjes onder onze
glazen voortaan gratis.
Omdattie met Lia getrouwd is!!!!!
Omdattie vort “bekant” nun Houtse is.
Omdattie snel tevreden is, weinig eisend is en bovenal bescheiden is.
Omdattie in 2015 verre uit de beste kantinebeheerder was bij Rksv Mierlo-hout uit de categorie 58-jarige, die in de Schelvisstraat woont!!! (en die Verhoeven heet)
En BOVENAL omdat WIJ hem graag mogen!!!
Maarten, wij hebben dit graag gedaan en hopelijk
kunnen we nog veel gezellige uurtjes met jullie in
‘onze’ kantine doorbrengen.
Febian, Wim, Robbie, Ad, Dennis en Corjan.

Rksv Mierlo-hout behoort tot
200 hoogstspelende
amateurclubs van Nederland!!
Het blad de Voetbaltrainer stelt elk jaar een top
200 op van hoogst spelende amateurverenigingen in Nederland. Er wordt gekeken naar het
competitieniveau van alle standaard teams, het
eerste team en de jeugdselectieteams.
In deze top 200 staan maar liefst 28 ploegen uit het District
Zuid II. Topklasser UNA uit Veldhoven presteert het beste
met een prachtige tweede plaats gevolgd door eveneens

Topklasser OJC Rosmalen dat op een vierde plaats staat.
Vanuit de 2e Klasse H komt er slechts één ploeg voor in
deze top 200 namelijk Mierlo Hout. Mierlo Hout bezet een
keurige 120ste plaats en staat hiermee bv op gelijke hoogte
met Topklasser EVV, eersteklassers Bekkerveld en HVCH en
tweedeklasser Venlosche Boys.
Qua jeugd prijkt Mierlo hout zelfs op plaats 41. Posities waar
we trots op mogen zijn!!!

Sponsor Marcel Deelen
Nieuwbouw
Gordijnen
Afdeling

Nieuwbouw gordijnen afdeling
en modern.

Deelen enorm

Bij Deelen Stoffen & Gordijnen met hun filiaal in Helmond
heeft een flinke nieuwbouw ruimte gemaakt voor een
gigantische raambekleding afdeling. Naast de enorme
voorraad kunt u nu ook veel meer raambekleding
bewonderen aan de vele presentatiewanden. Van
de nieuwste collectie gordijnstoffen en inbetween tot
aan moderne raamdecoratiesystemen zoals houten
jaloezieën, plissés, rolgordijnen, shutters en lamellen.
Dit alles samen met het juiste advies van ons ervaren
personeel en met een uitstekende service is het
haast onmogelijk dat er niet bij zit wat u zoekt. Ook
voor advies aan huis, inmeten en/of monteren staan
wij voor u klaar! De gehele maand April Woonmaand
u krijgt 21% korting op maakkosten en 10% korting op
raamdecoratiesystemen. Kom snel een kijkje nemen,
de koffie staat klaar!

Debbie, Jan-Paul en ‘ome’ Marcel Deelen
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D5 en E7
Herfstkampioen 2015
D5 - Ongeslagen
herfstkampioen 2015
HELMOND- Bij R.K.S.V. Mierlo-Hout hebben de jongens van de D5 de beker in handen gekregen. Ze
zijn ongeslagen kampioen geworden! In maar liefst
16 wedstrijden hebben ze 107 doelpunten gemaakt!
Door alle supporters, de grote inzet van de mannen
en natuurlijk de goede coaches is het ze gelukt om
deze titel te krijgen. De kampioenswedstrijd was ook
zeer spannend maar uiteindelijk hebben ze ook die
gewonnen met maar liefst 5-0 tegen MULO. Alle supporters waren erbij en ze kregen zelfs van tevoren
een leuk filmpje, als peptalk, van een van de vaders
met daarin: ‘Mierlo-Hout, wakker worden!!’. Uiteindelijk hadden ze een mooie afsluiting in de kantine van
Mierlo-Hout en kregen ze allemaal een welverdiende
beker mee naar huis en werden ze getrakteerd op
een frietje en een snack! Alle voetballers en trainers
maken zich op voor een mooi en succesvol vervolg
van deze competitie.

Herfstkampioen E7
Ook de E7 heeft een hele mooie eerste seizoenhelft
doorlopen en is een terechte kampioen. Jongens
nogmaals proficiat !!!!!

Spelregelbewijs
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in
Nederland heeft een positief effect. Eén van de
allerbelangrijkste? Het kennen van de regels
zorgt voor een sportiever spel. Bovendien vergroot het juist toepassen van de regels, de kans
dat je als team winnend het veld verlaat.
Met ingang van het seizoen 2015/’16 zijn spelers
uit 1999 (B-jeugd) verplicht het spelregelbewijs te
halen. Elk seizoen komt er een nieuw geboortejaar
bij. Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan
vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht
in – én begrip voor – de beslissingen van de scheidsrechter.

manier voorbereidt op het kunnen behalen van het
spelregelbewijs. Zo zijn er veel oefenmogelijkheden
en is er uitleg over de regels en over spelsituaties.
Beide aan de hand van aansprekende voorbeelden,
vaak uit het topvoetbal.

Bewijs halen via Voetbalmasterz
De KNVB heeft daarom www.Voetbalmasterz.nl in
het leven geroepen. Een flitsende site die junioren
op een speelse, maar vooral ook op een duidelijke

“geen spelbewijs, is niet spelen”

Dus als het zover is - begin op tijd!!!!!
De knvb is hier duidelijk in

Op de website onze eigen scheidsrechter “Martin Perez”. Zou de munt die hij opwerpt een peseta zijn, een mark, een gulden
of gewoon een euro!!!
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Andre Meeuwsen
Vrijwilliger
van het jaar

Tijdens de druk bezochte jaarlijkse feestavond
die door de Club wordt aangeboden aan de
vrijwilligers, sponsoren en relaties, werd op
zaterdag 9 januari 2016 de door het bestuur
gekozen vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt.
Het bestuur heeft deze keer gekozen voor Andre
Meeuwsen. Andre is al jarenlang leider van diverse
jeugdelftallen en momenteel van de A3. Daarnaast zit
hij bij alle thuiswedstrijden van het vaandelteam aan de
kassa. Andre is een van die vrijwilligers die niet opvalt maar
gewoon zijn taak uitvoert en die daardoor erg belangrijk
zijn voor de vereniging. Na de bekendmaking door de
voorzitter werd vervolgens aan Andre een eetbon en de
bijbehorende bloemen overhandigd.
De feestavond was ook dit jaar weer erg gezellig en goed
verzorgd door een van onze sponsoren, zaal de Koning.
De Redactie

Wist u dat...?
Wist u dat
er op ons sportpark naast voetbal- ook veel
zangtalent rondloopt, dat er wordt nagedacht
over de Voice of Mierlo Hout en dat onze jeugdige selectiekeepers sinds kort ook tot de kanshebbers behoren
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Wist u dat...?
Wist u dat
Pierre en Angelina Claassen aan het einde van
het seizoen gaan stoppen en dat wij hen willen
bedanken voor hun tomeloze inzet voor onze
vereniging.
Wist u dat
Hierdoor diverse vacatures ontstaan zoals terreinknecht, gastvrouw en dat indien U interesse
heeft dit kenbaar kunt maken bij het bestuur of
bij Maarten.
Wist u dat
het 4e elftal mbt de bekerstrijd de halve finale
bereikt heeft, dat deze wedstrijd op 2e paasdag
gespeeld wordt, dat DJ Aad aanwezig zal zijn en
dat wij ze succes wensen.
Wist u dat
Maarten lekkere chocomel heeft met slagroom.

Wist u dat
de winterparty weer super gezellig was en dat
de evenementen commissie bedankt wordt voor
de goede zorgen.
Wist u dat
(KNVB) overschrijvingen naar een andere vereniging voortaan digitaal geregeld kunnen worden.
Het in de meeste gevallen dus niet meer nodig
is de blauwe formulieren in te vullen.
Wist u dat
Rini van Oorschot en Saskia van Ek-Lammers de
website weer hebben geüpdate en dat het er
weer fantastisch uitziet en dat wij hen hiervoor
bedanken.
Wist u dat
Patrick Thielen de nieuwe technisch coördinator
voor de E en F jeugd is.

Wist u dat
er een nieuwe app is voor Sportlink, dat je die zo
kunt downloaden waardoor je snel op de hoogte
bent van de prestaties van je eigen team.
Wist u dat
Stef Wijlaars (A1), Jan Stokmans (B1), Mike van de
Ven (C1) en Johan van Daal (D1) ook volgend weer
jeugdselectietrainer zijn.
Wist u dat
wij voor het eeuwfeest in 2019 foto’s, krantenknipsels, en andere zaken van onze club verzamelen. Dat als U mooie foto’s heeft deze kunt
mailen aan arc29board@photos.flickr.com en
dat U de bijbehorende tekst (wanneer, waarom,
wie, wat, etc.) kunt mailen aan rksv.mierlohout@
yahoo.nl.
Wist u dat
de carnavalsmiddag op maandag weer super
gezellig was en dat ook Bassie en Adriaan aanwezig waren.

Wist u dat
onze hoofd opleidingen Cees Eekels bij de jeugd
weer het speler volgsysteem gaat oppakken.
Wist u dat
de leeftijd van ons 1e elftal in de wedstrijd tegen
Sparta 25 gemiddeld 21,5 bedroeg en dat het allemaal jongens waren uit onze eigen jeugdopleiding.
Wist u dat
we vanaf 18 maart er weer 18 gediplomeerde trainers bij hebben en dat we ze hierbij feliciteren.
Wist u dat
er wel eens een elftal in trainingspak op stap
gaat en dat dat ons gezellige A2 is!!!
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A U T O B E D R IJ F

• Alle voorkomende reparatie + Onderhoud
• APK-keuring
• In- en verkoop auto’s
• Afwikkelen van schades

De eerste
PubQuiz is
een succes!!

R
SO
ON
SP

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

Op 25 februari jl heeft de eerste PubQuiz in de
kantine plaatsgevonden. Onder de bezielende
en humoristische leiding van Rob Scheepers en
Cor jan van de Vorst was het direct een succes,
110 deelnemers en zo’n 60 supporters.
Ondanks de soms wat moeilijke vragen, werd er op
het scherpst van de snede gestreden en dan zonder
mobieltje. Als je je mobieltje gebruikte werd immers
het “Duitse” principe gehanteerd. Degene die verlinkte kreeg er een punt bij en degene die het mobieltje
raadpleegde kreeg een punt in mindering. Team 6
ofwel Mierlo hout 6 ging met de eer strijken en kreeg
uit handen van Cor jan van de Vorst de eerste prijs
overhandigd.

R
SO
ON
SP

www.bakkertje.nl

Wat hebben we goede
scheidsrechters!
Op de tribune en hun kritiek,
heeft een heel groot volume
zelfs als Kuipers zou fluiten
zouden je oren gaan tuiten en
hun taal gebruik is zelfs niet
geschikt, voor op de Bühne

R
SO
ON
SP

Al meer dan 25 jaar een begrip

voor jong en oud!

www.snookertown.nl

De volgende PubQuiz no. 2 is op donderdag 31 maart
as aanvang 10.00 uur. Inschrijven bij Maarten. Mis het
niet, wees er bij!!!!!!!!!!

Quiz
“ Win twee kannen bier of snacks voor het hele
team ter waarde van 20 euro”
(uiteraard afhankelijk van leeftijd)
Noem 8 (voor- en achter)namen van het
huidige kantinepersoneel.

Noem het gewicht en de leeftijd van
onze kantinebeheerder

Schrijf de totale leeftijd van deze 8
personeelsleden op.
Schrijf de antwoorden op en lever het formulier
voor 20 april as. bij Maarten in en hij zal uit alle
goede inzendingen op de eerst volgende
wedstrijd dag de eindwinnaar bekend maken.

Jeugd Quiz
Lever de namen van de jeugdspelers hieronder
in bij Maarten en de eerste vijf goede inzendingen krijgen een zakje chips!!
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BESCHIKBARE MATEN:
BESCHIKBARE
MATEN:
JUNIOR: 116,
128, 140, 152, 164
SENIOR:
M, L,140,
XL, XXL,
JUNIOR:
116,S,128,
152, XXXL
164
SENIOR: S, M, L, XL, XXL, XXXL

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

TRAININGSSHIRT JR €14,00 SR €15,00
TRAININGSSHIRT JR €14,00 SR €15,00

LOS
RKRIJGVE
LOS BAAR
VERKRIJGBAAR
SWEATER JR €25,00 SR €27,50
SWEATER JR €25,00 SR €27,50

.V.
R.K.S OUT
-H
O
L
R
MI.EV.
R.K.S OUT
-H
O
L
R
E
I

M

SPELERSTAS SR €27,50
SPELERSTAS SR €27,50

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

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

.
R.K.S.V UT
O-HO
MIE.RL
R.K.S.V UT
O-HO
MIERL

SPELERSTAS JR €17,50
SPELERSTAS JR €17,50

RUGZAK BRIGHTON €22,50
CLUBVOETBAL €17,50
RUGZAK BRIGHTON €22,50
CLUBVOETBAL €17,50

WEDSTRIJDKLEDING
WEDSTRIJDKLEDING

30-35
36-40
30-35
36-4041-44
41-4445-48
45-48
SHIRT JR €19,00 SR €20,00 / SHORT €11,00 / LOGOKOUS €12,00
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
REGENTOP JR €20,00 SR €22,50
REGENJACK JR €27,50 SR €30,00

Alle prijzen zijn met speciale R.K.S.V. MIERLOSportshop Laarbeek | Heuvelplein 20 | 5741 JK Beek en Donk
HOUT cataloguskorting en worden indien geT. 0492-450499 | info@sportshoplaarbeek.nl | www.sportshoplaarbeek.nl
Alle prijzen
zijn
met
speciale
R.K.S.V.
MIERLOSportshop
Laarbeek | Heuvelplein
5741 JK Beek
en Donk
wenst voorzien van gratis clublogo en initialen.
Alle verenigingskleding
is ook20te| bestellen
via onze
webshop!
HOUT cataloguskorting en worden indien geT. 0492-450499
| www.sportshoplaarbeek.nl
Maatbepaling| info@sportshoplaarbeek.nl
en levering in overleg. Ruilen
alléén mogelijk zonder initialen.
wenst voorzien van gratis clublogo en initialen.
Alle verenigingskleding is ook te bestellen via onze webshop!
Maatbepaling en levering in overleg. Ruilen alléén mogelijk zonder initialen.

