RKSV
de
Mierlo-Hout Blauwwitter

8e uitgave juni 2016

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

www.rksv-mierlo-hout.nl
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“DE STER”
SCHOONMAAKBEDRIJF
“Sinds 1965”
HELMOND

SINDS 1965

Helmond T. 0492-552666
) Dagelijks onderhoud

✩ Glas- en gevelonderhoud

) Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Industriële reiniging

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Nieuwbouw opleveringen

Vossenbeemd 108, Helmond

Tel.: (0492) 55 26 66

Diepenbroek 3, Helmond Tel.: 0492-551692
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Colofon
Redactie
Ad Klaasen,
ad@adcommunicatie.nl
Limericks:
Tieske Strik
Tim van Ekert
Paul Lambrechts
Leon van Stiphout
Fotografie:
Ben Martens / De redactie
Bezoekadres
Essenhoutstraat
Postadres
Sportpark De Beemd
Postbus 338, 5700 AH Helmond
Wilgehoutstraat 6,
5706 VW Helmond (Mierlo-Hout)

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
Thijs Vogels,
groepsleiders Senioren
Hoofd opleidingen
Cees Eekels, opleidingen@rksv-mierlo-hout.nl

Contact
Bestuurskamer / kantine: 0492-538649
info@rksv-mierlo-hout.nl

Opleiding pupillen
Patrick Thielen
opleidingen@rksv-mierlo-hout.nl

Website
www.rksv-mierlo-hout.nl

Wedstrijdzaken
Patrick Schepers
wedstrijdsecretariaat@rksv-mierlo-hout.nl

Overige gegevens
Clubcode: BBHX690
Banknr.: NL27RABO0123802512
Banknr. contributie: NL35RABO0123855330
Oprichtingsdatum: 20 januari 1919

Hoofdbestuur

Evenmentencommissie
Peter van de Putten (voorzitter)
evenementen@rksv-mierlo-hout.nl
Vriendschappelijke wedstrijden
Patrick Schepers
oefenwedstrijden@rksv-mierlo-hout.nl

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

Keeperscoördinator
Mark Boogers

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

Materialen
Peter Moreno
materialen@rksv-mierlo-hout.nl

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

Sponsorcommisie
vacature, sponsorcommissie@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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Utiliteitsbouw
 Een BEDRIJF
bedrijf MET
met visie
hhh5TILITEITSBOUW
hh%EN
VISIE

Aanen
verbouw

Vrije
sector
hhh!AN EN VERBOUW
hhh6RIJE SECTOR
De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:
$E Kwaliteit:
ZEKERHEDEN DIE EEN "OUW'ARANT AANNEMER U KAN BIEDEN
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s, heeft
+WALITEIT:
ervaring en is
op de hoogte
van
actuele
ontwikkelingen,
Deaantoonbare
BouwGarant-aannemer
beschikt
over de
juiste
diploma’s,
heeft
bijvoorbeeld
op het gebied
duurzaam
aantoonbare
ervaring
en is opvan
de milieu
hoogteenvan
actuele bouwen.
ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

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

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

WÉRKT VOOR U
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T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL
A U T O B E D R IJ F

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

Evenementen
Kalender seizoen
2015- 2016
Fietstocht

12 juni 2016

Spellen D-C jeugd
in Snookertown

18 juni 2016

Seniorentoernooi/
supportersavond

27 aug 2016

Voorzitter
Voorwoord
zijn ze dus het meest succesvolle team van het seizoen
2015/2016 van Mierlo-Hout, nogmaals Proficiat. Ook
onze jeugdafdeling heeft een mooi seizoen achter de
rug en ook daar waren er verschillende kampioenen te

begroeten. Daarnaast had onze A1 zich geplaatst voor

de nacompetitie voor de 2e divisie maar moest helaas
het onderspit delven tegen Baronie uit Breda.

Organisatorisch hebben wij als Hoofdbestuur ook een

druk seizoen achter de rug maar we stellen inmiddels
vast dat we er in zijn geslaagd om ons kader voor

volgend seizoen weer in te vullen. Alle posities zijn
weer bezet en dat is toch belangrijk om onze vereniging

te kunnen blijven draaien. Dank aan degenen die de
Beste Leden / Sportvrienden
Op het moment dat

jullie dit lezen is het

afgelopen jaren deel hebben uitgemaakt van ons kader
en inmiddels zijn gestopt en welkom aan de nieuwe
mensen die ons zijn komen versterken.

seizoen 2015/2016 ten einde en zijn we allemaal

Ons jeugdkamp heeft met Hemelvaart een 100-tal

wat het voetbal betreft.

niet in het laatst door het geweldige weer dat ze

aan het genieten van een rustige periode voor

Zoals ik in mijn vorige voorwoord aangaf was ik er

van overtuigd dat onze technische staf samen met

onze spelers alle zeilen zouden bijzetten om ons te
handhaven in de 2e klasse. Dit is uiteindelijk gelukt

en nu moeten we er met zijn allen voor zorgen

dat we jarenlang een goede 2e-klasser blijven.

jongeren weer een paar fantastische dagen bezorgd,

hebben gehad. Hulde voor de organisatie die dit al
jaren uitstekend verzorgen. Na 18 jaar hebben we wel

afscheid moeten nemen van een van de organisatoren

namelijk Adrie van de Laar. Hij was van mening dat de

jeugd het nu maar moet gaan overnemen en er is op
een passende wijze afscheid van hem genomen.

Gezien de kwaliteit binnen onze vereniging moet

Last but not least was de verrassing die we van RTL

strijd en handhaving van

de Kimmenade had mee gedaan aan het programma

dit gewoon te realiseren zijn. Naast de spannende

ons vaandelteam was

er dit seizoen nog meer positiefs te melden. Wat

te denken van onze damesafdeling de Dames 1 en
de Dames 2 werden kampioen. Een prestatie van
formaat die we bij onze vereniging nog niet hebben

mee gemaakt. De damesafdeling maakt duidelijk
stappen voorwaarts en momenteel is het zelfs

zo dat er vermoedelijk ook een meisjesteam gaat
komen, er wordt in ieder geval al volop getraind.

7 en de vriendenloterij mochten ontvangen. John van
MATCH-WINNER en hij wist ondersteund door een
4-tal kenners een prijs van € 10.000 te winnen en hij

mocht hetzelfde bedrag schenken aan een vereniging.
Geweldig dat hij dit bedrag aan ons heeft geschonken

en in overleg met John zullen we dit geld goed gaan
besteden. Een gedeelte van het geld is inmiddels
geschonken aan de organisatie van het jeugdkamp.

Ook het 4e elftal is dit seizoen weer kampioen

Vanaf deze plaats wens ik jullie veel leesgenot met

gewend zijn, uitbundig gevierd. Maar voor hen

een geweldige vakantie. We zullen elkaar weer langs

geworden en dat hebben ze, zoals we van hen

was na dit kampioenschap het seizoen nog niet
ten einde. Op zondag 22-05-2016 hebben ze de

bekerfinale gespeeld in Heijthuizen tegen Udi 19 en

ook deze beker hebben ze gewonnen. Hiermede

deze laatste Blauwwitter van het seizoen 2015/2016 en
de lijn of in de kantine zien vanaf augustus 2016 bij de
start van het nieuwe seizoen.
Paul Lambrechts

5

R
SO
ON
SP

facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond
Voeding met gezond verstand

onze
ballen
gaan er
altijd in!
www.vanderputtenplaatwerk.nl
Kanaaldijk Zuid-West 7A, Helmond
Tel.: 0492-532758
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Diepvriesspecialist - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
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Voor al uw
advertenties

Voor al uw
drukwerk

Mail voor een
vrijblijvende offerte
advertentie@deloop.eu

Mail voor een
vrijblijvende offerte
info@adcommunicatie.nl

www.deloop.eu
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www.adcommunicatie.nl

T: 0492-845350

Autobedrijf
Hans
Dr
Autobedrijf
Hans
Drouen
Autobedrijf
Hans
Drouen

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

reparatie, APK, onderhoud

Thorbeckestraat 3
Tel. 0492-539132
Thorbeckestraat 3
info@hdrouen.nl

5707JL Helmond
Fax. 0492-550215
5707JL Helmond
www.hdrouen.nl

Voor Nieuwe & gebruikte
schadeherstel,
Thorbeckestraat 3 auto’s,
5707JL
Helmond
Tel. 0492-539132
Fax. 0492-550215

reparatie, APK, onderhoud
info@hdrouen.nl
www.hdrouen.nl
Tel. 0492-539132
info@hdrouen.nl

Steenweg 31a Helmond
Steenweg
Thorbeckestraat 3
Winkel
centrum `t31a,
houtHelmond
, Hoofdstraat 150
0492-539132
Winkelcentrum
`t Hout,, Margrietstraat
HoofdstraatTel.
150
53
Mierlo
Winkel
centrum Den Binnen
info@hdrouen.nl
Straakven
,
Geysendorfferstraat
Winkel
centrum
Winkelcentrum Den Binnen, Margrietstraat 53, 17
Mierlo
Winkelcentrum
Brandevoort
, De Plaetse 74
Winkelcentrum
Straakven,
Geysendorfferstraat
17

Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74

Fax. 0492-550215
www.hdrouen.nl

5707JL Helmond
Fax. 0492-550215
www.hdrouen.nl
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Showroom aan de heeklaan

- Service
- Service

DIT IS VOOR EEN ADVERTENTIE IN KLEUR OF ZWART / WIT

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.




Steenweg 31a Helmond
Winkel centrum `t hout, Hoofdstraat 150
Winkel centrum Den Binnen, Margrietstraat 53 Mierlo
Winkel centrum Straakven, Geysendorfferstraat 17

Al meer dan 25 jaar een begrip

voor jong en oud!

Marko Trgovcic
De speler/
de trainer
ter beschikking krijgen ervoor te zorgen het maximale uit
zichzelf en hun teams te halen om ons allen van strijdlustig,
spannend en voetbaltechnisch mooi voetbal te blijven
voorzien op de lange termijn en op de verschillende niveaus

Even voorstellen

die onze kinderen spelen. Beleid, organisatie en uitvoering
dient gericht te zijn op de lange termijn en ontwikkeling

Mijn naam is Marko Trgovcic, meestal wordt ik Triego

van onze jongens en meiden. Zij dienen centraal te staan

genoemd. Vader van Bregje (10) en Julian (9). Werkzaam als

welk niveau ze ook spelen. En de F t/m D Jeugdkamp….

accountmanager bij Inalfa Roof Systems in Venray.

Fantastisch!!!!

Je voetbalhistorie
9 t/m 15 jaar internationale voetbalervaring opgedaan

Vind je het 7e, een team met oude mannen
die over het veld hobbelen of een team waar
de andere teams nog veel van kunnen leren?

in Kroatië. Sinds 1990 speler van MH (A1, 1ste, 2de). 3 jaar

Van het 7de kunnen we wel zeggen dat het ons meest

“uitgeleend” geweest om extra buitenland ervaring op te

ervaren team is, waardoor ik niet anders kan concluderen

doen in “Duitsland” bij Stiphout Vooruit. Trainer geweest van

dan dat de andere teams nog veel van ons kunnen leren.

de Kabouters, F7, en F3. Momenteel trainer van F1 en B1,

Van hobbelen is dan ook geen sprake, het is gewoonweg de

volgend seizoen trainer van een E Team. En speler van ons

ervaring waardoor we niet hard hoeven te lopen om op tijd

meest ervaren team, het 7de.

te zijn op de juiste plaats. Hierdoor houden we voldoende

Als 4 jarige begonnen bij Wilhelmina Boys (Best). Van mijn

Wat vind je van de teams die jij momenteel
traint: de F1 en de B1?
Talentvol, leergierig, hardwerkend en volop in ontwikkeling.

lucht over om elkaar aanwijzingen te kunnen geven. En
wanneer we echt rust nodig hebben, dan spelen we Rudi
wel in.

Beide teams hebben enorme stappen gemaakt in hun

Wie is de betere voetballer jij of je broer Matija?

ontwikkeling zowel individueel als in teamverband. Ze

Dat laat ik aan jullie over. Vind het in ieder geval wel erg leuk

hebben ons en onze trouwe supporters op fantastische

om samen met hem te voetballen.

wedstrijden getrakteerd qua inzet, strijd, spanning en goed
voetbal. Complimenten voor jullie leergierigheid en inzet op
de trainingen en in de wedstrijden. Goed gedaan, mannen!!!

Je doet het niet alleen, wie zijn je collega
trainers, leiders en hoe kun jij deze kort
omschrijven?

Wat vind je
vereniging?

van

RKSV

Mierlo-Hout

als

Een vereniging waar veel elftallen bestaan uit jongens die
vanaf de eerste voetbalstappen al met elkaar voetballen
en dat vele jaren later nog steeds doen. Een geweldige
club waar een mooie balans zit tussen presteren, goed

F1: Wilco van Berne (geduldig, hart op de juiste plaats, stelt

voetballen en gezelligheid. Waar een ieder zijn eigen

de spelers centraal) en Frits Berkers (spil tussen spelers en

voetbalkijk heeft waardoor er verschillende meningen zijn

ouders, statisticus, bierkenner/ liefhebber).

zodat er leuke discussie gevoerd kunnen worden in en om

B1: Jan Stockman (bloedfanatiek, voetbaldier in hart en

de gezelligste kantine van Mierlo-Hout. Wel jammer dat we

nieren en altijd als doel individu en team beter maken, veel

binnen het 7de niet zoveel spelers hebben die van een

vrienden in Gemert) en Ton Uijen (olie sjeik, administrateur en

discussie houden, dat doen onze “lijders” wel voor ons.

regelneef, gehaktballen specialist met vrienden in Malden).

Wat vind je van onze jeugd en wat is jouw
visie als trainer op onze jeugdafdeling?

Wat is tot nu toe je mooiste moment bij
Mierlo-Hout?
Het mooiste is om elke keer weer te kunnen en mogen

Gezien het aantal spelers in 1 en 2 uit eigen jeugd, A1, B1,

voetballen en onze jeugdspelers te helpen bij het verder

C1, D1 die 3de divisie spelen kunnen we concluderen dat

ontwikkelen van hun voetbaltalenten.

we veel talentvolle spelers in ons midden hebben. Vanuit
de onderafdeling F en E zijn talentvolle spelers op komst

Tenslotte

die we stapsgewijs klaar dienen te stomen voor onze

Tot gauw bij MH en alvast een fijne

selectie teams. Als club zijnde dienen we ervoor te waken

zomer vakantie voor iedereen!

dat onze kinderen de juiste randvoorwaarden en middelen
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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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ON
SP

www.nederveenheijden.nl
Accountancy Fiscaliteiten Advisering
Administratieve dienstverlening
Hoofdstraat 129, Helmond			

DEELEN Stoffen & Gordijnen
• Altijd ruime voorraad stoffen & gordijnen
• Vaste lage prijzen!
• Gordijnen eigen maakservice
• Zelfmakers: band en haken gratis
R
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Mierloseweg 301, Helmond
www.dekoninghelmond.nl

Tel.: 0492 66 81 50

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

T : 0492 - 52 53 12
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Europaweg 146, Helmond
tel.: 0492-523 759
www.adriaansgroep.nl

Peter Moreno
De nieuwe
coördinator
materialen
Wat vind je als vaste supporter van de teams: A1
en B1?

Als vaste supporter van eerste helft seizoen B1 en 2e
helft seizoen A1, kan ik zeggen dat op beide teams een
enthousiaste staf staat, in deze teams zit veel potentie
kijkend naar de toekomstige selectie 1 en 2. En natuurlijk het
borreltje na de wedstrijd met de vaste kern, gezelligheid is
erg belangrijk.
Wat vind je van RKSV Mierlo-Hout als vereniging?
Even voorstellen

Het verbaasd mij steeds weer hoeveel vrijwilligers er bij deze

Ik ben Peter Moreno Guerrero geboren op 11 september

vereniging actief zijn, TOP!!!! En daar wil ik er zeker 1 van zijn.

1966 te Mierlo, ben dit jaar 26 jaar gelukkig getrouwd met

Ik vind het ook mooi om te zien dat er in ons vaandelteam

Peggy. Samen hebben we 3 kids, Nina 19, Yarim 16 en Lora

spelers voetballen uit de eigen jeugd. En natuurlijk de

13. Na heel wat jaren jeugdtrainer te zijn geweest, ben ik nu

gezelligste kantine van de regio.

supporter van A1 het team waar onze zoon Yarim momenteel
in speelt. Aankomend seizoen ga ik de taak coördinator
materialen op me nemen. Ik hoop dit als vrijwilliger met veel
plezier te mogen doen aangezien ik graag betrokken ben bij
RKSV Mierlo-Hout.
Je voetbalhistorie
Mijn voetbalcarriere begon bij de E-tjes van Helmond-Noord
op sportpark Dierdonk. Vervolgens ben ik naar de C top van

“gezelligheid
is erg
belangrijk”

RKSV Mulo gegaan en daar alle selectieteams doorlopen
Wat

is

ben ik bij de selectie van RKSV Mierlo-Hout gekomen

Mierlo-Hout?

(3 seizoenen). Na een korte switch naar Mulo selectie toch

Mijn

mooiste

weer naar Mierlo-Hout lager team teruggegaan, na 1 jaar

Mierlo-Hout 1 seizoen 1985/86’, met de bekende tocht op de

noodgedwongen gestopt i.v.m. blessure.

platte kar, echt geweldig om mee te maken. En natuurlijk

t/m Mulo 1. Na afloop van het straatvoetbal bij Mierlo-Hout,

tot

nu

toe

moment

je
is

mooiste
het

moment

kampioenschap

bij
met

het samen oprichten van het Kaboutervoetbal in 2005
Waarom heb je de taak van coördinator materialen

op je genomen en hoe denk je deze taak op te

met Henk Peeters. Ik herinner mij de eerste training als
de dag van gisteren, 48 kabouters, 400 pionnen en veel

pakken. Wat is je visie?

enthousiaste supporters (mooiste wat er is). Ik vind het voor

Deze taak als vrijwilliger kwam vrij en mij werd gevraagd of

onze allerkleinste voetballertjes ook prachtig, dat zij zich

dit misschien iets voor mij zou zijn. Aangezien ik graag bezig

bij het kaboutervoetbal een echte ster kunnen voelen, en

ben met alles wat met voetbal te maken heeft, hoop ik met

soms ook al zijn.

een goede communicatie deze taak goed uit te voeren voor
de club. Ik heb er zin in.

Tenslotte
Ik wil alle teams, vrijwilligers en iedereen die op wat voor
manier betrokken is bij RKSV Mierlo-Hout een heel goed en
sportief seizoen 2016/2017 wensen.
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Jeugdkamp 2016
Afscheid
Adrie van de Laar
Het jeugdkamp zit er weer op. Wij vinden het iedere keer weer
bijzonder hoe Bertie en zijn staf het georganiseerd krijgt met
zo’n 100 kinderen en zo’n 25 vrijwilligers. Het is toch een hele
klus en een hele verantwoording over 5 dagen. En als we dan
horen wat voor activiteiten er allemaal worden gehouden, van
een casinoavond, waterspellen dag tot aan Bobbejaanland dan is
het helemaal super. Wij komen meestal op de zaterdagavond een
kijkje nemen maar deze zaterdagavond hadden wij een speciale
missie met twee opdrachten.
Als eerste hadden wij het genoegen om Adri van de Laar
te bedanken voor zijn geweldige inzet 18 jaar lang voor het
jeugdkamp. Als jeugdleider begonnen en in 2002 samen met Bertie
Verhoeven en Marc van de Vorst de leiding van het jeugdkamp
overgenomen. Het was toen op het verzoek van het bestuur want
het jeugdkamp was op dat moment stuurloos. Gelukkig hebben
zij toen ja gezegd anders was er misschien wel geen jeugdkamp
meer geweest dus Adrie nogmaals bedankt!
Een tweede opdracht was het brengen van een donatie van
1.000,-- euro. John van de Kimmenade heeft een geweldige prijs
gewonnen met Matchwinnaar (zie verder) en vroeg het bestuur
of wij een bedrag aan het jeugdkamp wilden schenken en dat
hebben we natuurlijk gedaan want ook wij dragen het jeugdkamp
een zeer warm hart toe. Een evenement waar RKSV Mierlo-Hout
zeer trots op is. Het was wel leuk om te horen dat de kinderen via
Skipe John bedankt hebben!!!

Trainerscursus
bij RKSV Mierlo-Hout
Wederom 15 gediplomeerde trainers bij RKSV
Mierlo-Hout

wat een kind/speler goed deed en trachten dit uit te breiden
in plaats van aan te geven wat hij of zij niet goed deed. Er

In de maanden december t/m maart 2016 heeft er in onze

was tijdens de bijeenkomsten veel interactie waardoor de

kantine weer een

afgesproken eindtijd regelmatig werd overschreden .

trainerscursus van de KNVB plaats

gevonden. Op 4 vrijdagavonden werden 15 jeugdtrainers
van RKSV Mierlo-Hout geconfronteerd met de zienswijze

Als bestuur zijn wij trots dat er binnen Mierlo-Hout toch weer

van de KNVB - hoe moet je onze digitale jeugd in 2 training

vele vrijwilligers zijn die in zichzelf willen investeren, in dit

zoveel mogelijk leren, hoe bouw je zo’n training op, hoe

geval een betere trainer willen worden. Wij bieden graag de

train je wedstrijd echt etc -. Het was volgens de cursisten

mogelijkheden en hopen dat het dan opgepakt wordt. Als

een zeer leerzame cursus met vele praktijkvoorbeelden en

het dan gebeurt zien wij in de praktijk al snel dat iedereen,

oefeningen. Voor de praktijkoefeningen werden onze eigen

de club, onze jeugd maar zeker ook de vrijwilliger/trainer zelf,

jeugdteams gevraagd waardoor ze gratis een extra training

er profijt van heeft.

kregen van de trainers in opleiding.
Namens het hoofdbestuur nogmaals van harte proficiat.
Ondanks dat we het vaak wel weten, was het tijdens deze

EN voor de komende jaren hopen wij op een vruchtbare

trainingen vooral mooi om te zien en te horen dat positief

samenwerking.

coachen een sterke positieve invloed heeft op ontwikkeling
van en het uiteindelijk functioneren van de speler(ster)s. De
nadruk moest derhalve dan ook liggen op het coachen van
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Ut 4e - kampioen en be
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ekerwinnaar 2015-2016

MATCHWINNER
RTL7
John (en Asamoah Gyan van Ghana) namens de hele
vereniging bedankt. Ook het adviserende team bedankt voor
de geweldige ondersteunende antwoorden: Hij wit ut bitter
dan Leo Driessen. Als ie dé goed hi dan freet ik minnu schoen
op. Nee, nee fout fout, oh toch goed! Maar toen kwam de
verlossende bevestiging - England goed. Ja, England is goed!
Het Hoofdbestuur
Groot was de verrassing binnen het Bestuur toen we door
RTL 7 werden benaderd met de vraag of ze opnames
mochten komen maken op ons sportpark voor het programma
Matchwinner. Het enige wat tegen ons werd verteld was
dat ons lid John van de Kimmenade had mee gedaan aan
het programma en dat hij een geldprijs had gewonnen.
Hetzelfde bedrag als wat John had gewonnen werd door
hem geschonken aan onze vereniging. De hoogte van het
bedrag mochten we nog niet weten dat werd pas bekend
gemaakt tijdens de opnames. Dan zou John persoonlijk
ons de door hem gewonnen cheque overhandigen. Blij en
overdonderd waren we toen bleek dat John € 10.000 had
gewonnen en dat hetzelfde bedrag ook aan de vereniging
werd geschonken. Geweldig voor John en geweldig voor
de Vereniging. Samen met John gaan we nu het geld goed
besteden. Het Jeugdkamp heeft reeds een donatie gekregen
en voor het overige wordt gedacht aan een speeltoestel
voor onze jongste jeugd.

Huub Verhoof
Het afscheid
goede verstandhouding gehad en hij geeft zijn opvolger de
raad mee om daar ook voor te zorgen. De samenwerking
met en het vertrouwen van de trainer is voor een leider heel
belangrijk. Buiten het voetbal heeft Huub vooral genoten
van de weekendjes weg, de jaarlijkse Sint Nicolaasavond
voor de selectie en de trips naar Turkije en Portugal. Waar
hij, buiten het voetbal om, echt het meeste plezier in heeft
gehad was de Harlem Shake die hij samen met zijn jongens

10 Jaar leider van ons vaandelteam
Voor de laatste keer leider van RKSV Mierlo-Hout 1, voor

heeft opgevoerd in de kleedkamer. Heel Helmond heeft hier
wekenlang over gepraat. Hij krijgt nog pretoogjes als hij daar
aan terug denkt.

de laatste keer in de Bestuurskamer alles invullen en de
scheidsrechter ontvangen, voor de laatste keer de pupil van

Het Bestuur hoeft zich geen zorgen te maken want Huub

de week begeleiden, voor de laatste keer…

gaat niet verloren voor onze club. In overleg met het
Bestuur zal hij een andere

taak gaan uitvoeren

en hij

Op vrijdag 20 mei 2016 was het zover de laatste wedstrijd

zal nog bijna elke zondagavond in de kantine zijn omdat

van ons vaandelteam van het seizoen 2015/2016 thuis tegen

dat nu eenmaal een gezellige plaats is om de zondag te

Helmond Sport de club waarvan Huub al 49 jaar supporter

eindigen. Daarnaast is hij ook iedere maandagochtend en

is, het afscheid van Huub Verhoof. Voor dat het zover was

vrijdagochtend actief met onze sportparkploeg en dat zal hij

had de redactie echter nog een gesprek met Huub en keken

zeker blijven doen.

we terug op 10 jaren Leider van Mierlo-Hout 1.
10 Jaar geleden werd Huub door de toenmalige trainer, Eric
Clynck en Patrick Schepers gevraagd of hij leider van ons
eerste wilde worden. Het gesprek vond plaats bij Huub thuis
en volgens hem heeft het maar 15 minuten geduurd en
gaf hij toen zijn ja woord. Spijt heeft hij er nooit van gehad.
Volgens Huub zijn het 10 jaar lang zijn jongens geweest
en heeft hij ze goed verzorgd. Deze 10 jaar zijn voor Huub
tropenjaren maar ook geweldige jaren geweest. Alles heeft
hij mee gemaakt promotie via de nacompetitie, degradatie
via de nacompetitie en promotie met een grandioos
kampioenschap. In die 10 jaar heeft Huub 4 trainers gehad
en over al deze trainers heeft hij wel iets te melden. Nee nee

Volgens Huub is Mierlo-Hout zowel bij de jeugd als de

geen kwaaie praat daar doet Huub niet aan. Het begon met

senioren een prachtige club waar alles goed georganiseerd

Eric Clynck een serieuze trainer die niets aan het toeval over

en geregeld is. Problemen heeft Huub nooit gehad, niet met

liet en overal kort bovenop zat, vervolgens Andre Klaassen

zijn jongens, niet met de trainers, niet met het Bestuur en

het tegenovergestelde van Eric Clynck een geweldige vent

niet met anderen binnen de vereniging. Hij wenst iedereen

en trainer die de groep met de losse pols heeft geleid en

het beste en kijkt terug op 10 mooie jaren.

echt tussen de jongens in stond. Daarna kwam Ton van Dijk
een combinatie van de voorgaande trainers en met hem

Huub het ga je goed , geniet van het leven samen met jullie

promoveerden we via de nacompetitie om ook weer via de

Toos en we zullen elkaar nog veel tegen komen op en rond

nacompetitie te degraderen. Momenteel werkt Huub samen

ons sportpark. Bedankt voor de goede zorgen voor ons

met Cees Eekels, een Bosschenaar maar wel een goeie,

vaandelteam en oh ja de deur van de Bestuurskamer staat

volgens Huub een echte teambuilder en een prachtige

voor jou altijd open.

man. De aanpak van Cees leverde een kampioenschap
op om nooit te vergeten. Met alle trainers heeft Huub een

De Redactie
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Topscoorder 2015-2016
De Club-topscoorders
aan het woord...
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Naam			Team			Dlp
Martijn Kusters		
Cynthia Hendriks
Edwin van de Vorst
Robin Mikkers 		
Mike Drouen		

Ut Niggende		
Dames tweie		
Ut Vierde		
Dames tweie		
Ut vierde		

38
28
25
25
22

Het was erg spannend dit jaar. In het begin was het eigenlijk de vraag of Edwin
van de Vorst de druk van de achtervolgende dames van zich af kon houden.
Cynthia ging hem al snel voorbij en achter hem volgden op minimale afstand
Robin Mikkers en Linda van de Berg. Niemand hield echter rekening met onze
Martijn Kusters. Na de winterstop zette hij een geweldige eindspurt in en mag
zich met 38 doelpunten uiteindelijk onze nieuwe Clubtopscoorder 2015 – 2016
noemen. Martijn proficiat!!!
Wij stelden onze nieuwe clubtopscoorder direct enkele vragen:

• Wat is het geheim van een clubtopscoorder?
Er elke week zijn, proberen niet teveel aan te komen. (wat wel vaak gebeurd
als je naar de lagere elftallen gaat) en tegen de zwakke verdedigers gaan
staan meestal de links- en rechtsback.

• Doelpunten maak je niet alleen, van wie heb je de meeste
assist gekregen?
De meeste assist heb ik gekregen van Jeroen Martens en Martijn van
Lieshout en daarnaast van 13 andere verschillende spelers (dit wordt netjes
bijgehouden door de staf) dus de fijne passing wordt door het gehele elftal
doorgetrokken.

• Als spits ben je het beste te vergelijken met Vincent Janssen,
Luuk de Jong of MiliK en waarom?
Ik kan niet koppen dus de Jong en Milik vallen al af. Ik lijk denk ik meer
op types als: Zeefuik, Bombarda, Ailton de wat gezettere spitsen zeg maar.

• En tenslotte welke speler is de meeste onderschatte speler
van ut Niggende?
Ton Slegers is de meest onderschatte speler die ik ken, bij ons wordt hij
ook wel de witte Messi genoemd. Hij staat op het moment wat vaker in
de verdediging maar eigenlijk is het een echte nummer 10 die moet je niet
vastpinnen op een positie.
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Super
Sunday
Inmiddels was de kampioenswedstrijd van Dames 2 op het
hoofdveld gestart. Een spannende maar zeker ook pittige
wedstrijd, de duels werden niet geschuwd. Linda van de
Berg maakte met een mooie actie de 1-0. Dit was ook de
ruststand. In de tweede helft kwam Oss sterk opzetten
maar de dames hielden stand en nadat een van de betere
spelers van Oss het veld moest ruimen na een flink duel met
Britt Roefs was het gebeurd, Dames 2 maakte 2-0 en ook hier
kon het feest beginnen. Tenminste als de kleedkamerdeur

8 mei 2016, Super Sunday

openging!!! Met bruut geweld is dit uiteindelijk gelukt. (met
dank aan Adriaan, Geert en Wim)

Een historische dag die we niet snel zullen vergeten. Het
begon al s ’zondagmorgen vroeg. Dames 2 was uitgenodigd

8 mei 2016 was ook de laatste thuiswedstrijddag van Mierlo-

door Maarten voor een ontbijtje. In navolging op Dames 1

Hout 1. Terwijl Dames 2 en het 4e samen met de andere

kon immers ook Dames 2 kampioen worden. Het mocht niet

seniorenelftallen feest vierden, gingen vele supporters

verkeerd gaan, sponsors waren geregeld, kampioenshirts

het 1e aanmoedigen. Bij winst waren we immers helemaal

waren gedrukt en champagne was gekocht. Makkie? Nee

zeker van handhaving. De missie was duidelijk. Real Lunet

absoluut niet. Ze moesten eerst afrekenen met de nummer

werd van begin af aan vast gezet en met goed spel werd

twee Oss’20. Een ploeg in vorm die de week eerder nog met

uiteindelijk met 4-1 gewonnen. Een zeer knappe prestatie

7-1 van Gemert gewonnen had, een andere kanshebber.

van een jonge groep spelers die we zelf opgeleid hebben.

Terwijl de dames van hun ontbijtje genoten en Maarten hen

Complimenten aan de gehele technische staf, ze hebben

probeerde te ontzenuwen, vertrok het 4e elftal naar Asten.

immers de hele voorhoede van het kampioensteam moeten

Ook het 4e kon op deze mooie zonnige dag kampioen

vernieuwen, ze hebben 2 A-spelers (Dani en Twan) tot basis

worden. Er moest alleen even tegen de laagvlieger NWC

speler gemaakt en ze hebben diverse spelers van het 2e

6 gewonnen worden. Bij een ander resultaat was Sparta

geïmplementeerd.

25 kampioen. Maar “even” was niet “even” tot een kwartier

gezorgd dat er een team stond. Spelers en staf, “Proficiat,

voor tijd hebben de supporters met de billen tegen elkaar

een top prestatie”.

Ze hebben iedere wedstrijd er voor

moeten staan. Mike Drouen zette het 4e eerst op een 2-0
voorsprong, kat in bakkie dacht je, maar nee, NWC kwam

Happy end voor de PSV-ers: en of dit niet allemaal genoeg

op het extreem knollen veld tot 2-2 terug en kreeg zelf nog

was, liep iedereen na de wedstrijd met rasse schreden naar

een kans om op voorsprong te komen. Het was tijd voor de

de kantine, ook iedereen die op het terras in het zonnetje

stressbestendig coach Wim van de Heuvel, hij greep in en

stond ging naar binnen toe. De laatste minuten van de

haalde Edwin van de Vorst naar de linksbuiten plaats. Een

ontknoping van het betaald voetbal tikten immers weg.
Een sensatie hing in de lucht en toen de scheidsrechter in
Doetinchem affloot voor de 1-1, vloog het bier in de ronden,
Dj Graat zette de muziek wat harder en (bijna) iedereen
ging uit zijn dak, het systeem plafond van Maarten had veel
te voorduren. Tot laat in de avond was het super gezellig.
Emoties werden gerespecteerd en iedereen ging goed met
elkaar om. Een sfeer zoals het hoort en waar wij als RKSV
Mierlo-Hout trots op zijn.

geniale ingreep want binnen 10 minuten maakte Edwin 3
schitterende doelpunten. De ene was nog mooier als de
andere. Einduitslag 2-5 en het feest kon beginnen, polo
shirts met de 2 sterren aan en terug naar ‘t Hout met de
zeer luidruchtige cabrio bus via Mierlo, Lierop en effe eten
bij Ton Romonesco.

D5, F3 & E2
kampioenen van 2016!!
D5 ongeslagen kampioen!

Mierlo-Hout F3 kampioen!

van R.K.S.V. Mierlo-Hout heeft dit seizoen de titel te pakken!

keer in hun prille loopbaan kampioen geworden. Er werd met

Voor de tweede keer dit jaar zijn ze ongeslagen kampioen.

maar liefst 0-8 gewonnen van Blauw Geel F7. Het was een

Door de goede samenwerking en de sportiviteit kregen

echte kampioenswedstrijd waarin onze mannen, Jelle, Bjart,

ze het wéér voor elkaar. De jongens van de D5 kregen na

Luc, Tiago, Stan, Fons, Ilya, Jayden en Krijn strijd leverden,

de kampioenswedstrijd een speciale huldiging! Met een

hard werkten en lieten zien potentie te hebben om grote

medaille, een leuke groepsfoto en als afsluiter heerlijke

voetballers te worden. Wij als trainers zijn alleen maar trots

frietjes van Maarten. In totaal hebben ze 33 punten

op deze groep. In twee seizoenen, twee keer nummer 2 zijn

behaald in elf wedstrijden. Het snelste doelpunt zat in

en twee keer kampioen is echt heel goed gedaan.

twaalf seconden in de goal van de tegenstander! De laatste

Ouders, supporters, Maarten en Lia en iedereen die ons

wedstrijd was een mooie afsluiter van het seizoen en ze

verder gesteund heeft, bedankt voor dit mooie seizoen.

Niet alleen PSV is kampioen geworden, maar ook de D5

Op 23 april 2016 zijn de mannen van onze F3 voor de tweede

hebben met 4-1 gewonnen van Asten. Namens de spelers:
de coaches bedankt, voor de goede hulp en een top seizoen!

De trainers

Marit Martens, zus van Daan

E2 ongeslagen kampioen!

Op 16 april moest het gaan gebeuren! Onze jongens én

feest pas echt goed op gang kwam. Namens het hele team

meisje van de E2 hadden nog niks verloren en stonden 5

willen we dan ook Maarten én zijn team bedanken voor deze

punten los van de nummer 2. Met nog twee wedstrijden

geweldige dag!

te gaan kwam het kampioenschap binnen handbereik. Het
toeval wilde dat we op 16 april tegen de nummer 2, SSE E1
moesten spelen. Zodra we het veld op kwamen bij SSE was
het al duidelijk. SSE was zelf van plan kampioen te worden!
Gelukkig viel de 0-1 door goed samenspel al snel. Maar SSE
gaf geen krimp. Met vooral veel fysiek gingen zij de duels
in. Net voor rust viel de 0-2. Na de rust ging SSE door op
jacht naar de aansluitingstreffer. En deze viel, 5 minuten
voor tijd. 1-2. SSE moest nog twee keer scoren om onze
spelers van het kampioenschap af te houden. En zij hadden
er nog steeds geloof in dat dat kon. Met veel inzet trokken
wij aan het langste eind. Eindelijk floot de scheidsrechter af
en barstte het kampioensfeest los. Eerst
bij SSE en daarna een geweldig mooi
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onthaal in onze eigen kantine waar het

De sponsor
Adriaan van den Heuvel
makelaars en adviseurs
Er is mij gevraagd ons als sponsor nog eens
voor te stellen:
Als kantoor hebben we een lange geschiedenis met RKSV
Mierlo-Hout. Jarenlang waren we samen met Pieter Vervoort

de markt, met specialisten op elk gebied. Ons werkgebied

shirtsponsor.

voor wonen en bedrijfsonroerend goed is Helmond en de
Peel. Voor het Buitengebied (Wonen en Agrarisch en wat

Enkele jaren geleden hebben we aangegeven een stapje

er verder in het buitengebied voorkomt) is ons werkgebied

terug te willen zetten, sindsdien zijn we sponsor. We zijn om

Oost-Brabant en Noord- en Midden Limburg.

twee redenen sponsor geworden: sympathie voor de club

Wonen in het buitengebied doen we via de franchise

(2 kinderen waren lid) en naamsbekendheid. Op dit moment

formule Buitenstate, waarvan we medeoprichter zijn. Naast

is het vooral sympathie voor de club en maatschappelijke

bovengenoemde disciplines zijn we ook nog gespecialiseerd

betrokkenheid. Dat dus over de sponsoring. Verder wil ik

in Advies bij Onteigening en Planschade. Dat is echt

voor zover nodig ons kantoor aandacht geven:

specialistisch werk waarmee niet iedereen dagelijks te
maken heeft.

Het makelaarskantoor bestaat sinds 1993. Ik ben in mijn
eentje op de Stepekolk begonnen. Vanaf 1997 zijn we snel

Verder nog het volgende: we noemen ons makelaars

gegroeid. Sinds de crisis is de groei er even uit. We hebben

en adviseurs. De naam adviseurs is niet voor niets

echter niet in hoeven krimpen. We hebben sinds 2008:

gekozen. De meeste mensen denken bij een makelaar

20-21 mensen. We bestrijken alle vakgebieden: wonen,

aan verkopen en taxeren. Wij zijn echter bovenal adviseur.

bedrijfsonroerend goed, buitengebied. Met 12 makelaars

Dat kan aankoopadviseur zijn maar wij kunnen meer. Wij

in de buitendienst bestrijken we dus alle disciplines van

adviseren bij alles op het gebied van onroerend goed. Of
het nu is uitbreiding, inkrimpen, bedrijfsopvolging, andere
toekomstplannen. WOZ, fiscale taxaties, herontwikkeling,
herbestemming. Ook adviseren wij projectontwikkelaars
bij nieuwbouwplannen. Schroom dus niet, voor elk advies
zijn wij in. Vraag een vrijblijvend gesprek, geheimhouding is
verzekerd!
Wat voor de toekomst van ons kantoor belangrijk is dat
de opvolging al jaren geleden geregeld is. Ik heb 3 zeer
bekwame vennoten als opvolger: Bas Teeuwen, Justin van
der Heijden en Jeroen Adams. Drie bekwame opvolgers die
de garantie geven dat het kantoor nog jaren vooruit kan.
Dus ook in de toekomst zijn wij u graag van dienst!

www.sportshoplaarbeek.nl

Heuvelplein 20, Beek en Donk

Tel: 0492-450 499

Woord van de supportersvereniging
Het
2015/2016

voetbalseizoen
is

georganiseerd. Overdag is er een seniorentoernooi en in de

inmiddels

avond hebben wij eerst gezamenlijk een BBQ geregeld voor

voorbij. Het 1e elftal heeft

zowel de supporters als de voetballers. Op de avond is er

zich kunnen handhaven in

top entertainment namelijk PUNT.nl en als hoogtepunt de

de 2e klasse wat een prima

verkiezing van speler van het jaar.

prestatie is. De vrouwen hebben het uitstekend gedaan
zowel het 1e als het 2e elftal zijn kampioen geworden. Dit

Voor € 22,00 per jaar bent U al lid van de supporters-

was groots gevierd samen met het kampioenschap van het

verenging en U krijgt hier het volgende voor terug:

4e elftal en onverwachts het kampioenschap van PSV. Ook

•

zijn er weer diversen jeugdelftallen kampioen geworden. Alle

Supporter

mogen

zijn

van

de

mooiste

voetbal-

vereniging van Helmond

kampioenen hebben iets gekregen van de supportersclub

•

Seizoenkaart met gratis toegang bij alle thuiswedstrijden

voor hun sportieve prestaties. Wij hebben als bestuur

•

U mag jurylid zijn bij verkiezing van speler van de

besloten om onze jaarlijkse ledenvergadering niet meer te

wedstrijd

laten doorgaan. Aangezien het animo erg laag is bij onze

•

De blauwwitter 4 keer per jaar bij u thuisbezorgd

leden om hierbij aanwezig te zijn hebben wij besloten dat

•

Geheel verzorgde feestavond met hapjes en enkele

wij een jaarverslag opsturen naar onze leden. Uiteraard
vindt er wel een kascontrole plaats en mochten er nog
vragen cq opmerkingen zijn dan kunt U altijd terecht bij

consumpties voor de supporter en partner
•

Als welkomst cadeau de enige echte supporterssjaal
van RKSV Mierlo-Hout

een van onze bestuursleden. Einde seizoen betekend ook
dat de speler van het jaar 2015/2016 bekend is bij ons. Op

Dus vaders, moeders, opa’s en oma’s wordt supporter van u

onze jaarlijkse feestavond op zaterdag 27 augustus a.s.

(klein)kind en meld U aan. Een echte “Houtse” supporter met

wordt hij bekend gemaakt. Wij hebben een nieuwe opzet

een blauw-wit hart is natuurlijk lid van de supportersvereniging.

samen met de evenementencommissie wordt deze avond

Een puike prestatie
van onze C1
3-0 hard onderuit en bleek er veel werk aan de winkel.
“ Met deze 7-0 tegen DVO was voor ons de cirkel rond en kwam
er een einde aan de afspraken die we na de winterstop met
elkaar hadden gemaakt”. “Door op de 2e plaats te eindigen
Wie had dat verwacht! Dankzij een zeer goede 2e

kijken we terug op een succesvol seizoen 2015-2016”.

seizoenshelft, waar op sommige momenten alles bleek te

“Om het getrainde uiteindelijk (tactisch) terug te zien in een

kloppen, is Mierlo-Hout C1 uiteindelijk geëindigd op de 2e

wedstrijd dat is iets waar we als begeleiding ontzettend

plaats in hun competitie in de 3e Divisie. Een teamprestatie

van hebben genoten”. “Voor de trainer eigenlijk het hoogst

van formaat en daarom een felicitatie aan alle spelers (en ex-

haalbare, maar niet haalbaar zonder de inzet van een

speelsters) en de technische staf van het team. Drie weken

fantastische technische staf en uiteraard enthousiaste en

geleden speelde ze hun laatste competitiewedstrijd tegen

gemotiveerde spelers”. Chapeau!!

DVO en werd er met maar liefst 7-0 gewonnen. In de eerste
competitiewedstrijd tegen DVO ging men destijds nog met

Een trotse hoofdtrainer C1.

Wist u dat...?
Wist u dat Thijs Vogels (tijdelijk geassisteerd door
Maarten) onze nieuwe coördinator senioren is en
dat hij direct goed werk heeft geleverd?
Wist u dat bij de senioren het volgende gaat
wijzigen: Ons 4e wordt ut 3e , Ons 3e wordt ut 4e
, Ons huidige A2 wordt ut 5e , Ons 5e wordt ut 6e,
Ons 6e en 7e gaan samen en worden ut 7e en de
rest blijft ut zelfde!
Wist u dat Merel, Sylvana en Quincy
meisjesvoetbal gestart zijn bij Mierlo-Hout en
dat het direct een succes is?

met

Wist u dat zij trainen op zaterdag van 10:30 tot 11:30
uur en dat meisjes tussen de 8 en 12 jaar van harte
welkom zijn en vrijblijvend een keer mee kunnen
trainen. (meisjesMH@gmail.com)?

Wist u dat Maarten ervoor gezorgd heeft dat leden
van Mierlo-Hout bij deze sportschool een mooie
korting krijgen en dat als je hiervan gebruik wilt
maken dat je hierom kunt vragen bij je inschrijving?
Wist u dat dat nu alle selectietrainers voor
nieuwe seizoen bekent zijn: A1: Stef Wijlaars, B1: Jan
Stokmans, C1: Mike van de Ven, D1: Johan van Daal,
E1: Mark Zwanenberg en Will van Loon, E5: Marko
Trgovcic en Frits Berkers, F1: Mark Peters en Maarten
van Lieshout
Wist u dat Huub Verhoof tijdens zijn eigen
afscheidswedstrijd Mierlo-Hout 1 – Helmond Sport
pupil van de week was!!!

Wist u dat liefde al 25 jaar is...?

Wist u dat Patrick Schepers onze nieuwe
wedstrijdsecretaris is en dat hij de oefenwedstrijden
regelt?
Wist u dat ons team met terreinknechten drastisch
gewijzigd is en dat de nieuwe samenstelling als
volgt is: Zondag: Peter Moreno en zijn zoon Jarim,
Zaterdag: Patrick schepers en Wim Aerts, Dinsdag/
donderdag: Huub Verhoof, Maandag/woensdag:
Ventura Perez.
Wist u dat we een nieuwe reclamebordhouder
hebben, Sport(Fitnes)school “Anytime” gelegen aan
de Hoofdstraat?
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Dames 1 Kampioen!!!

C2 op de DrentheCup
Tijdens het Pinksterweekend werd voor de 30e keer

aangewezen worden. Na het voetballen zijn we, samen met

het grootste Internationaal Jeugdtoernooi in Nederland

alle andere deelnemende teams, gaan “disco-zwemmen” in

gehouden. Dat is de tweedaagse strijd in Meppel om de

het plaatselijke golfslagbad. Een DJ zorgde daarbij voor een

DrentheCup.

dreunende beat.

Dit jaar deden 120 jeugdteams uit verschillende landen mee.

Het toernooi werd zondagavond op een mooie manier

Er waren teams uit Nederland, België en Duitsland, maar

afgesloten met een BBQ met prijsuitreiking op het kerkplein.

ook uit Frankrijk, Denemarken en zelfs Bosnië-Herzegovina

Na twee dagen voetballen stonden we misschien niet

zijn teams overgekomen.

op de bovenste plek van de ranglijst, we brachten wél

Onze C2 heeft dit jaar ook

de belangrijkste beker meer terug naar Mierlo-Hout. De

meegedaan.

FairPlay-cup staken wij “in the pocket” !
Op

vrijdagmiddag

vertrokken

de

mannen

richting

Meppel. Na het diner werd op het centrale kerkplein de

Al met al hebben we een TOP weekend gehad met z’n allen.

openingsceremonie gehouden. Indrukwekkend om met

Met een hoop lol !

1700 andere juichende kinderen alle volksliederen mee te
zingen !

22

Op

zaterdag

de

nodige

en

zondag

(spannende)

werden

westrijden

gespeeld. Tot twee keer toe moest
via

penalty-reeksen

een

winnaar

Quiz
“Win twee kannen bier of snacks voor het hele
team ter waarde van 20 euro”
(prijzen afhankelijk van leeftijd)

Schrijf de 4 namen op van de spelers (m/v) die nu nog voetballend actief zijn bij RKSV Mierlo-Hout waarvan de vader op
bovengenoemde foto staat, lever het formulier voor 1 september as bij Maarten in en hij zal uit alle goede inzendingen op
de eerste wedstrijddag van het nieuwe seizoen 2016- 2017 de eindwinnaar bekend maken.

Jeugd Quiz

Lever de namen van deze twee jeugdspelers en deze enthousiaste jeugdtrainer bij Maarten in en de eerste vijf goede
inzendingen krijgen een zakje chips!!
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BESCHIKBARE MATEN:
BESCHIKBARE MATEN:

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

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

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

LOS
SJGLORI
VERK
RIJGRKAR
VEBA
BAAR
SWEATER JR €25,00 SR €27,50
SWEATER JR €25,00 SR €27,50

.V.
R.K.S OU
T
-.SH.V.
O
K
L
.
R
R
T
U
MIE
O
H
LOMIER

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

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

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

.
R.K.S.V UT
HO
.
LO
.S-.V
MIERR.K
T
O-HOU
MIERL

RUGzAK BRIGHTON €22,50
€22,50
BRIGHTON€17,50
RUGzAK
CLUBVOETBAL
CLUBVOETBAL €17,50

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

WEDSTRIJDKLEDING
WEDSTRIJDKLEDING

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

Alle prijzen zijn met speciale R.K.S.V. MIERLOAlle prijzen
zijn met speciale
R.K.S.V.
MIERLOHOUT
cataloguskorting
en worden
indien
geHOUT
cataloguskorting
worden
gewenst
voorzien
van gratis en
clublogo
enindien
initialen.
wenst voorzien van gratis clublogo en initialen.

REGENTOP JR €20,00 SR €22,50
€22,50
SRSR
REGENTOP
€30,00
€27,50
REGENJACKJRJR€20,00
REGENJACK JR €27,50 SR €30,00

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

