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‘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
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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 / De redactie
Bezoekadres
Essenhoutstraat
Postadres
Sportpark De Beemd
Postbus 338, 5700 AH Helmond
Wilgehoutstraat 6,
5706 VW Helmond (Mierlo-Hout)

Voetbalzaken
Tim van Ekert
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
Bestuurslid voetbalzaken
Tim van Ekert
voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl
Bestuurslid sponsoring
Thijs Vogels
sponsoring@rksv-mierlo-hout.nl

Sponsorcommisie
sponsorcommissie@rksv-mierlo-hout.nl
Supportersvereniging
Eric Konings (voorzitter)
info@dekoninghelmond.nl
Tournooicommisie
Vacature, toernooien@rksv-mierlo-hout.nl

Bestuurslid acc./materialen
Adriaan van de Laar
materialen@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
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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.

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

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
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T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL

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

Evenementen
Kalender seizoen
2016- 2017
Kerstvoetbaltoernooi		

27/28 december 2016

Nieuwjaarsreceptie		

08 januari 2017

Vrijwilligersavond		

21 januari 2017

Carnaval		

25 februari 2017

E/D kamp (Hemelvaart)		

25 mei 2017

Foto fietstocht		

10 juni 2017

Seniorentoernooi		

25 augustus 2017

Voorzitter
Voorwoord
de huiskamer van de vereniging, is nog steeds
het middelpunt van de club en omdat Maarten
en Lia een nieuw 5-jarig contract hebben
ondertekend zijn we ook vol vertrouwen voor
wat de toekomst van onze huiskamer betreft.

Beste Leden / Sportvrienden
Eindelijk weer een Blauwwitter en dan ook
nog de lekkere dikke Kerstuitgave 2016. We
zijn inmiddels al weer 4 maanden onderweg in
deze competitie. Ons vaandelteam heeft het,
zoals bekend, erg moeilijk en moet de punten
echt bij elkaar sprokkelen. Cees Eekels heeft
als hoofdtrainer het stokje overgegeven en
hopelijk ontstaat hierdoor een positieve boost
en slaagt ons vaandelteam er toch in om zich
te handhaven in de tweede klasse. Ons tweede
elftal presteert erg goed onder de nieuwe trainer
Dennis van Stiphout en ze hebben nog alle kans
om dit seizoen opnieuw een prijs te winnen. De
overige elftallen zowel bij de senioren als bij de
junioren blazen allemaal hun partijtje mee, de
een met wat meer succes dan de ander.
Inmiddels heeft op 21-11-2015 onze jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering
weer
plaats
gevonden en er was dit jaar een grote opkomst.
Deze grote opkomst was waarschijnlijk te wijten
aan het feit dat we 13 jubilarissen hebben
gehuldigd. 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. We hebben wederom
van onze leden de goedkeuring ontvangen voor
het door ons gevoerde beleid en dat betekent
voor ons dat we op de goede weg bezig zijn.
Inmiddels hebben we Thijs Vogels verwelkomt
als zevende bestuurslid en we wensen hem
uiteraard veel succes. Onze kantine, zeg maar

Zoals bekend is Raymon Koenraadt inmiddels
benoemd als nieuwe hoofdtrainer voor het
volgend seizoen. De meeste van ons kennen
hem wel en wij als Bestuur hebben er het volste
vertrouwen in dat we samen met hem een
aantal mooie jaren gaan beleven op de Beemd.
Onze jeugdafdeling die al erg goed en op
niveau actief was is momenteel onderweg naar
een nog betere structurering en uitstraling.
Vanaf januari 2016 is Cees Eekels hier actief als
Hoofd Jeugdopleidingen en , na zijn stoppen
als Hoofdtrainer, is zijn inbreng alleen maar
gegroeid en nog intensiever geworden. Gezien
het feit dat Cees deze zware maar erg boeiende
functie in het verleden met veel succes
heeft ingevuld bij UDI 19 denken wij dat onze
jeugdafdeling nog beter op de kaart zal worden
gezet. Zijn opdracht als Hoofd Opleidingen is om
onze jeugdafdeling te structureren en minimaal
op het niveau te houden waarop we ons thans
bevinden en indien mogelijk nog een trapje
hoger te brengen.
Inmiddels hebben wij op ons sportpark ook
een plekje ingeruimd voor de allerkleinsten. Op
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verzoek en met financiële hulp van John van
de Kimmenade hebben we sedert 21-11-016 een
speeltuintje. Tijdens de jaarvergadering is ook
bekend gemaakt dat dit speeltuintje vernoemd
is naar ons Lid en Speler van de Eeuw Louis
Dijstelblom. Een prachtig initiatief waarmee
Louis wordt geëerd voor al zijn verdiensten voor
ons club waarvan hij ook 70 jaar lid is.
Al met al kunnen we trots zijn op onze vereniging
en dit ook uitstralen. We zijn een voorbeeld
voor veel verenigingen zowel op sportief als
op financieel gebied en dit wordt door anderen
(Gemeente, KNVB etc. ) als ik ze ontmoet, ook
regelmatig aangegeven.
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 op
08 januari 2017. Dan kunnen we samen met jullie
het glas heffen op een succesvol 2017 voor onze
club.

Kledingbeleid – 100 jaar
RKSV Mierlo-Hout
Op 20 februari 2019 bestaat RKSV Mierlo-Hout
100 jaar. Dit heugelijke feit willen wij uiteraard
groots gaan vieren. De commissie 100 jaar
RKSV Mierlo-Hout is al volop gestart met de
voorbereiding van dit jubileum. Eén van de
ideeën die het bestuur omarmd en nu al met U
wil delen is dat alle teams vanaf de jubileum dag
in dezelfde tenues gaan spelen. De vereniging
zal vanaf deze dag de wedstrijdkleding voortaan
ter beschikking stellen. Het beleid dient nog
nader uitgewerkt te worden maar wij verzoeken
U nu toch al, om eventuele teleurstellingen
te voorkomen, bij het bestellen van nieuwe
materialen, tenues etc. vooraf contact op te
nemen met onze materiaalcommissaris Peter
Moreno.

Paul Lambrechts

Sint Nicolaas op sportpark De Beemd
Op vrijdagavond 2 december 2016 heeft Sint
Nicolaas samen met een aantal Zwarte Pieten,
zoals ieder jaar gebruikelijk, weer een bezoek
gebracht aan onze jongste leden. Dit jaar waren
er zoveel leden dat de groep in tweeën was
gesplitst en terwijl de ene groep buiten actief
was met spelletjes werd de andere groep in de
kantine verrast door Sinterklaas. Sinterklaas
bleek erg goed op de hoogte van het gedrag
van alle kinderen en ook van de elftallen. Na
afloop van het bezoek van Sint Nicolaas en
voordat iedereen weer naar huis ging ontvingen

alle kinderen een horloge en een badhanddoek
met daarop het logo van RKSV Mierlo-Hout.
Uiteraard ontbrak de gebruikelijke snoepzak
niet. Al met al was het weer een zeer geslaagd
bezoek van Sint Nicolaas aan RKSV Mierlo-Hout
en hopelijk komt hij volgend jaar weer terug.

Martien Zwanenberg
Lid van
Verdienste
Even voorstellen
Martien Zwanenberg is de trotse vader van 4
kinderen, Marc, Eric, Alex en Jolanda en de trotse
opa van 7 klein kinderen. Martien werd geboren op
23 augustus 1940 in de Rector Donkerstraat. Hij
woonde daar samen met zijn ouders, zijn broer en
zijn zus. Hij verhuisde van de Rec. Donkerstraat naar
de Honoriusstraat en daarna naar de Steurstraat
op Mierlo-Hout waar hij nu nog met veel plezier
woont. Je zou het niet zeggen maar Martien is ooit
begonnen als melkboer, werkte daarna 38 jaar bij Daf
Trucks in Eindhoven en is inmiddels al weer enkele
jaren met pensioen. Martien’s vader was een fanatiek
HVV supporter. Toen hij op zijn 12e jaar wilde gaan
voetballen was het dan ook vrij logisch dat Martien
lid werd van HVV. Hij haalde uiteindelijk het 2e van
HVV. Volgens Martien het maximale, hij had wel een
goed inzicht maar een beperkt talent! (dus van wie
Marc het talent heeft, weten we nu nog niet). Na wat
meningsverschillen kwam Martien met enkele andere
veteranen in 1982 naar de overkant en werd Martien
lid van RKSV Mierlo-Hout. Vanaf het eerste uur zette
hij zich belangeloos als vrijwilliger voor de vereniging
in. Hij heeft allerlei functies bekleed. Zo was hij 6 jaar
vlagger van het 1e elftal onder trainer Jan van Veen.
Inmiddels is hij alweer 10 jaar leider van het tweede
elftal, wat hij met plezier doet. Martien is tevens lid
van de evenementencommissie en op de maandag
en vrijdagmorgen is hij actief met de werkgroep
“Onderhoud Sportpark De Beemd”.
We hebben ons nieuwe lid van Verdienste wat
woorden voorgelegd waar hij op reageert.
Wat vind je van het huidige 2e elftal?
Martien vindt het huidige 2e elftal een hecht
team. Spelers van 1 en van de jeugd worden goed
opgenomen en er wordt altijd gestreden. “Oew best
doen, is het minste wa de kent doen” . De begeleiding
van 2 is zeer goed. Mario Klomp is een oprechte en
(bijna) altijd eerlijke vlagger, pakt punten op de juiste
momenten, Hans ter Hart, assistent trainer, is een
fanatiek baasje (Feijenoorder) die de jongens goed
weet te motiveren en onze trainer Dennis v. Stiphout
is een goede en rechtvaardige trainer die zich snel bij
de club heeft aangepast.

Wie is de meest onderschatte speler uit het
team?
Bram Klaassen is volgens Martien de meest
onderschatte speler van de selectie. Hij heeft de
laatste jaren veel bijgeleerd, hij heeft altijd inzet en
is altijd correct. (Van wie hij dit heeft weten we niet!)
’t is gewoon nu goeie jongen.
Wat vind je van de kantine?
De gezelligste kantine van Helmond e.o. met een
hele goeie kantinebeheerder die alleen geen
“Geven” heet. Ik moet er immers vuel voor doen voor
ik m’n pilske en m’n borreltje krijg.
En van Werkgroep “Onderhoud Sportpark De
Beemd”?
Een mooi groepje vrijwilligers die het sportpark goed
bijhouden. Ik zou alleen willen dat de inzet wat
omhoog ging en dat ze allemaal net zo hard werkten
als Huub Verhoof en ik. Verder zou ik namens de
werkgroep onze voorzitter Paul willen vragen
wanneer dat borreluurtje ook weer is!!

En van de Evenementengroep?
Ook een groep goeie vrijwilligers onder leiding van
Peter van de Putten. Er worden weer veel goede
evenementen georganiseerd, winterparty, fietstocht,
sinterklaas en snookertoernooi voor de jeugd etc. Om
dit mogelijk te maken en te houden gaan wij weer de
club van 50 opstarten dus als je ons wilt steunen.
Tenslotte:
Lid van Verdienste Martien is zeer en zeer trots
op het feit dat hij de titel “lid van Verdienste” heeft
gekregen. Het is toch een stukje waardering voor alle
jaren inzet. Hij bedankt hiervoor het bestuur en alle
leden en wenst iedereen fijne feestdagen.
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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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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
Dro
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
3
Winkel
centrum `t31a,
houtHelmond
, HoofdstraatThorbeckestraat
150
Tel.53
0492-539132
Winkelcentrum
`t Hout,, Margrietstraat
Hoofdstraat
150
Mierlo
Winkel
centrum Den Binnen
info@hdrouen.nl
, Geysendorfferstraat
Winkel centrum
Winkelcentrum
DenStraakven
Binnen, Margrietstraat
53, 17
Mierlo
Winkelcentrum
Brandevoort
,
De
Plaetse
74
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat
17

Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74

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

- Service
- Service

IT IS VOOR EEN ADVERTENTIE IN KLEUR OF ZWART / WIT

INDUSTRIËLE
SPUITERIJ /
POEDERCOATING
GEBRS. SLEGERS B.V.
R
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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
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Fax. 0492-550215
www.hdrouen.nl
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Showroom aan de heeklaan

Cynthia Hendriks
Speler dames 2
Even voorstellen
Ik
ben
Cynthia
Hendriks, 25 jaar oud. Ik
ben afgestudeerd als
Bewegingstechnoloog
en
nog
(even)
woonachtig in Den
Haag. Dochter en klein
dochter
van
twee
echte Blauwwitters Ton
en Albert Hendriks.
Je voetbalhistorie?
Ik voetbal al vanaf
kleins af aan bij Mierlo-Hout en heb een korte tijd
bij de KNVB gevoetbald. Ik ben, wat karakter betreft
voor het voetbal, erg veel veranderd en fysiek sterker
geworden. Helaas ben ik technisch wat slechter
geworden naarmate ik ouder ben geworden.
Samen met de drie nichtjes Roefs, Kim van
de Reek en enkele anderen heb jij Dames 2
opgericht. Kun jij vertellen hoe dat is gegaan?
Zo, dit is wel weer even geleden. Ik weet dat er aan
mij gevraagd werd of ik bij de dames wilde gaan
voetballen in plaats van bij de jongens/heren en dit
wilde ik heel graag. Ik vond het helemaal niet meer
leuk in mijn team van toen. Het eerste jaar van de
dames was een dramatisch jaar, we verloren alles
met hoge cijfers. Het jaar daarop hebben we ons
goed herpakt en zijn we kampioen geworden.
Kun je in het kort omschrijven wat voor team
Dames 2 is en wie jij de meeste onderschatte
voetbalster van je team vind?
Dames 2 is een heel gezellig team met onwijs leuke
meiden. We proberen altijd plezier te houden of we
nu winnen of verliezen. We zijn een erg sportief team
en zijn wel in voor feestjes.
Hmm, de meest onderschatte speelster van ons
team, ik denk dan toch onze aanvoerster Britt Roefs.
Een erg goede laatste vrouw die ons goed aanstuurt
en oppept. Soms een klein tikkeltje te enthousiast
met haar slidings, maar dit mag ook wel. Ze heeft er
heel veel voor geoefend. Niet zo zeer dat wij haar
onderschatten, maar meer dat ze zichzelf te kort
doet.

Kun jij de volgende trainers van Dames 2
omschrijven en de verschillen aangeven: Jos
Vermeulen, Peter van de Putten en Martien
Roefs?
Jos was een erg leuke en vrolijke trainer. Hier stond
conditie toch wel centraal. De trainingen bestonden
uit push ups en heel veel conditie training. Peter van
der Putten, een lieve man en erg zachtaardig. Wilde
graag het beste uit ons halen, maar kende geen
harde aanpak.
En dan Martien Roefs, ja het is er toch een van Roefs
hè dus wat moet ik hier over zeggen.
Nee, Martien is een erg goede trainer en fanatiek. Hij
wil het ook graag voor iedereen goed doen en ook
net als Jos is het hem gelukt om ons kampioen te
laten worden.
Van wie heb jij je talent en dat harde schot?
Ik woonde vroeger tegenover het voetbalveld en
daar was ik heel vaak te vinden en dat heeft natuurlijk
meegespeeld.
Jij hebt in de jeugd altijd tussen de jongens
gevoetbald maar bij de senioren met alleen
maar dames, wat vind jij dat de verschillen
zijn?
Hmm... dat is lastig te zeggen. Ik voetbalde bij de
jongens t/m mijn 14-15 en daarna bij de dames. Dus
precies tijdens mijn puberteit haha. Ik heb het altijd
erg leuk gehad bij de jongens, alleen de laatste
jaren werd het minder. Ik durf niet zo zeer verschillen
naar voren te halen, alleen naarmate ik ouder werd
had ik bij de jongens het idee dat ik niet meer zo
geaccepteerd werd en dit vond ik wel erg jammer.
Gelukkig heb ik toen mijn overstap naar de dames
kunnen maken waar ik wel van harte welkom was. Het
spelletje voetbal blijft hetzelfde of je nu bij de mannen
of vrouwen speelt. Alleen de mentaliteit kan soms wel
eens verschillen en vrouwen kunnen wel bitches zijn,
dat heb je bij mannen niet zo snel.
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Wat vind je van RKSV Mierlo-Hout als
vereniging?
Het is een prima vereniging, wel wat veranderd in de
afgelopen jaren in een positieve zin. En heel leuk dat
er nu een meisjes jeugdteam is.
Wat is tot nu toe je mooiste moment bij
Mierlo-Hout?
Dit is lastig hoor er zijn wel meerdere mooie
momenten die ik heb gehad. Zoals als enigst meisje
het penalty bokaal winnen van alle mannen. En dat ik
mee mocht naar Polen vond ik ook heel leuk! En niet

te vergeten de leuke E/D voetbalkampen en natuurlijk
2x het kampioenschap met dames 2.
Tenslotte
Hoop ik dat we met Dames 2 de draad weer oppakken
en ondanks dat het niet makkelijk zal zijn er toch nog
een leuk seizoen van kunnen maken met natuurlijk
nog wat leuke feestjes bij Maarten in de kantine, met
wel de kleine kanttekening “feestjes op vrijdag en
zaterdag want zondags moet ik weer naar “Oh Oh Den
Haag!”

Wie worden de kampioenen bij de senioren 2017?
Mierlo-Hout 8
Het jeugdige 8e team van Mierlo-Hout gaat als
een speer. Ze hebben de eerste interne periode
al te pakken. Het geheim volgens de spelers luidt:
een andere klasse, een nieuwe coach Maarten van
Lieshout die structuur geeft zowel binnen als buiten
de lijnen als in de kantine en niet onbelangrijk dat
de Veenemannetjes (Tom en Jarco) het licht hebben
gezien. Ze hebben samen al 17 doelpunten gemaakt.
De vraag is nu kunnen ze het volhouden?

jaar wat logisch is om dat ze ook een klasse hoger
zijn gaan spelen. Of het zal lukken is sterk afhankelijk
van wanneer die gele rakkers worden genuttigd en
hoeveel!
Mierlo-Hout 2
En als laatste presteert het 2e elftal dit seizoen ook
zeer goed en draait boven in mee. Kampioenschap
is zeer hoog gegrepen, maar wie weet! Het zou
fantastisch zijn.
De corners vliegen er bij het 2e voortaan direct in.
Onze fotograaf Ben Martens was erbij en heeft het
vastgelegd. Evenals de leuke uitbundige manier
waarop zij het vieren. Opmerkelijk hierbij zijn wel de
oranje schoenen als ze van Lars zijn dan hebben we
er nun Houtse slangenmens bij!
Lars, schitterend doelpunt!

Mierlo-Hout 3
Ook het 3e heeft het kampioenschap nog binnen hand
bereik. Het gaat echter moeizamer als voorgaand

Bezoek aan Fc Eindhoven

Via de groepsleider Gerrit van de Hurk van de
C kregen we een mailtje met daarin de melding
dat RKSV Mierlo-Hout de club van de maand bij
Fc Eindhoven was geworden en dat we ons aan
kunnen melden voor vrijkaartjes voor de wedstrijd
van Fc Eindhoven - Jong Utrecht. Dat laten we
ons geen twee keer zeggen natuurlijk. We blijven
tenslotte Hollanders. gratis is gratis! Maar waarom
zullen we niet lekker met z’n allen gaan. Het hele
team, spelers, vaders, moeders, broers en zussen?
Onder het mom van “ teamspirit is de beste spirit”
heeft iedereen zich aangemeld. Met 34! personen
gaan we richting Eindhoven!! We hebben er zin in.
Vrijdag 5 november jl was het zover. Verzamelen op
de parkeerplaats bij RKSV en al carpoolend gaan op
weg naar FC Eindhoven. Gelukkig wist iemand een
makkelijk parkeerplaats zodat we allemaal bij elkaar
konden parkeren in de parkeergarage van de Sport
Hogeschool. Lekker uitgelaten arriveerden we bij de
kaartjescontrole. Netjes in de rij en uiteindelijk waren
we allemaal binnen. Even een groepsfoto met het

veld van FC Eindhoven op de achtergrond en door
naar onze zitplaatsen. Vak H bleek het vak te zijn dat
bestemd was voor Mierlo-Hout. De RKSV-ers van de
andere teams hadden zich daar inmiddels verzameld
en de sfeer zat er direct goed in. We waren omsingeld
door Die-hard Fans van de club en zongen alle liedjes
braaf mee. Sommige onder ons konden de tekst
perfect meezingen omdat ze vroeger “ gedwongen “
tot FC Eindhoven fan zijn geprogrammeerd door hun
vader. We raakten aan de praat met de fans en het
werd met de minuut gezelliger. Na een half uur was
iedereen voor FC Eindhoven en was aanmoedigen
prioriteit nummer 1. Het heeft blijkbaar goed geholpen
want FC Eindhoven ging er met de winst vandoor!.
Even nog een applausje langs de lijn voor de spelers,
dan nog het vak van de supporters voorbij en op naar
huis. Wat een leuke besteding van je vrijdagavond,
fantastisch.
Fc Eindhoven was zeer gastvrij, jeugdleden mochten
met “Woutje” op de foto, met de spelers het veld
opkomen en tijdens de rust penalty schieten.
Het was een zeer gezellige avond en we willen de
club hiervoor hartelijk bedanken. Mocht Helmond
Sport nog behoefte hebben aan 34! meezingende
en luidkeels aanmoedigende fans…. we houden ons
aanbevolen
Met sportieve groet,
Team JO15-3 Linda Konings
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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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www.nederveenheijden.nl
Accountancy Fiscaliteiten Advisering
Administratieve dienstverlening
Hoofdstraat 129, Helmond			

Tel.: 0492 66 81 50

DEELEN Stoffen & Gordijnen

VOOR BEDRIJVEN & PARTICULIEREN

Uw financiële Coach

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

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

T : 0492 - 52 53 12

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

R
SO
ON
SP

R
SO
ON
SP

Mike v.d. Heijden
De jeugdspeler/
jeugdscheidsrechter
Even voorstellen
Ik ben Mike van der
Heijden, 16 jaar en ik
woon in Mierlo-Hout. Ik
heb een broer, namelijk
Davy van der Heijden,
die speelt in het 2e van
MH. Mijn hobby naast
het voetbal is uitgaan
met vrienden (waarbij de nodige drankjes gedronken
worden).

team te komen is denk ik niet reëel.

In welk elftal speel je en op welke positie?
Ik speel in de JO 17-2 (B2). Positie: Tot en met de d3
rechts buiten vanaf c4 middenvelder.

Je fluit ook senioren, wat was de moeilijkste
wedstrijd tot nu toe om te fluiten of wat vind
je het moeilijkste als scheidsrechter?
Tot nu toe zijn de wedstrijden bij de senioren (bv MH3
– Mariahout 3) het moeilijkste geweest. Doormiddel
van veel praten proberen ze je het erg moeilijk te
maken. Het leeftijdsverschil is redelijk groot waardoor
het lastig is om stand te houden.

In welke elftallen heb je nog meer gespeeld
bij RKSV Mierlo-Hout?
Kabouters, f11, f6, f1, e5, e2, d3, d3, c4, c4 en nu b2.
Wat vind je van je eigen team?
We hebben dit jaar een team die het van vechtlust
moet hebben. Dat hebben we het in het begin laten
zien; daarom stonden we boven aan in de 1ste Klasse.
Wie is de meest onderschatte speler in je
team, wat vindt je van je keeper, wat vind je
van de begeleiding (trainer, vlagger, leider
etc.)?
De meest onderschatte speler is Mike van der
Heijden, als ‘leider’ en aanvoerder van het team is
hij erg belangrijk. Onze keeper heet Nanno van Vliet,
een keeper die goed keept als hij er zin in heeft (op
de trainingen), maar in de wedstrijd pakt hij de nodige
punten waardoor we de 1e periodetitel bijna veroverd
hadden. Onze ‘alles in een’ heet Erick Liebregts. Erick
is onze trainer, leider en af en toe ook nog zelfs onze
vlagger. Ik vind dat Erick het goed doet omdat hij er
grotendeels alleen voor staat en hij goed met ons
kan opschieten. In de kleedkamer worden de nodige
grappen gemaakt wat ons een hechter team maakt
binnen en buiten het veld.
Wat is je hoogte- en dieptepunt in je carrière?
Het kampioenschap met de d3 is een hoogtepunt. Als
dieptepunt, de nederlagen die we vorig jaar hadden
met meer als 10 doelpunten verschil.
Wat zijn je voetbalambities?
Zo hoog mogelijk voetballen maar om in het vaandel

Je bent ook scheidsrechter bij RKSV
Mierlo-Hout, hoe ben je dat geworden?
Ik ben scheidsrechter geworden door mijn opa (Gerrit
van den Hurk), tevens ook groepsleider van de
C-junioren. Ik probeerde het een aantal wedstrijden
bij de F-junioren, wat ik erg leuk vond. Vervolgens ben
ik de pupillencursus gaan volgen en een aantal jaar
later ook de BOS Scheidsrechter Cursus met Pierre,
Robin, Tim en Daan.

Beste speler van Mierlo-Hout?
De 12e man van het 1e, Dennis, beter bekend als
‘snoepzak’. Als 12e man en keeper-pester heeft
hij de nodige punten gepakt wat leidde tot het
kampioenschap in 2015 naar de 2e klasse.
Wat vind jij van RKSV Mierlo-Hout?
RKSV Mierlo-Hout is de voetbal club waar ik al 10 jaar
lang met pleziervoetbal en waar een goede sfeer
hangt rondom de club en bij Maarten in de kantine.
En wat zouden anderen kunnen doen voor
RKSV Mierlo-Hout volgens jou?
Ik denk dat de Jeugd zich iets meer moet inzetten
voor RKSV Mierlo-Hout, 1x per week een team helpen
met de training, je helpt de club er erg mee.
Wat is je favoriete voetbal club en stadion?
PSV & Helmond Sport. Het Lavans stadion van
Helmond Sport, geweldige sfeer op de tribunes.
Heb je nog een boodschap voor ons zo voor
de kerstdagen?
Ik wens jullie fijne kerstdagen en ‘n gelukkig nieuwjaar
met veul kampioenschappen voor Mierlo-Hout.

15

Surportersvereniging Blauw-wit
Het voetbalseizoen 2016/2017 is inmiddels bijna
op de helft. Het 1e elftal is nog zoekende in de 2e
klasse maar wij hebben alle vertrouwen er in dat
zij ook dit jaar zich weer kunnen handhaven in de
2e klasse.
Wij hebben al onze leden een jaarverslag gestuurd
en er heeft een kascontrole plaatsgevonden.
Alles zag er netjes uit en als er nog leden zijn
die een kopie willen hebben van het jaarverslag
graag melden dan sturen wij deze op. Mochten er
nog vragen cq opmerkingen zijn dan kunt U altijd
terecht bij een van onze bestuursleden.
Einde seizoen betekend ook dat de speler van
het jaar 2015/2016 bekent is. Op onze jaarlijkse
feestavond is Dennis van Steenis speler van het
jaar geworden. Hij werd op ludieke wijze bekent
gemaakt door Rob Scheepers. Voor Dennis
was het de 2e keer dat hij speler van het jaar
is geworden, eerste keer seizoen 2010-2011. De
supportersavond was deze keer samen met de
evenementencommissie georganiseerd en was
een succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Voor € 22,00 per jaar bent U al lid van de
supportersverenging en U krijgt hier het volgende
van terug :
•

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.

•

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

Dus vaders, moeders, opa’s en oma’s wordt
supporter van uw (klein)kind en meld U aan.

Blauwwitte Tien
De blauwwitte tien, georganiseerd door de
supportersvereniging, heeft zich inmiddels
laten zien. 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 blauw-wit
hart is natuurlijk lid van de supportersvereniging.

Algemene Ledenvergadering
Op maandag 21 november 2016 werd, in
aanwezigheid van ruim zestig leden de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens
deze vergadering werden, na behandeling
en presentatie van diverse jaaroverzichten,
waaronder ook het financiële overzicht, vier
bestuursleden herkozen te weten Leon van
Stiphout, Adriaan van de Laar, Jan Lijten en Tim
van Ekert. Tevens werd Thijs Vogels door de
vergadering als zevende bestuurslid benoemd.
Hoogtepunt van de avond was zonder meer
het huldigen van maar liefst 13 leden voor hun
langjarig lidmaatschap.
Het betreft hier de volgende leden: Dick
Klaassen, Erik Raymakers, Niek Klaassen en
Djailani van de Laarschot voor 25 jaar lid, Wiljan
van Hoof, Willem van Doren, Roland Deelen,
Wilfried van Bladel en Patrick Schepers voor
40 jaar lid, Henk Verwijst voor 50 jaar lid, Noud
Saasen en Pierre van de Wittenboer voor 60
jaar lid en last but not least Louis Dijstelblom
voor 70 jaar lid. Na door de voorzitter op ludieke
wijze te zijn aangekondigd ontvingen zij het
bijbehorende speldje alsmede de gebruikelijke
VVV-bon. Voor Louis Dijstelblom was er nog een
extra verrassing want het op initiatief van John
van de Kimmenade geplaatste speeltuintje werd
naar Louis vernoemd.
Na de huldiging van deze jubilarissen werd op
voorspraak van het Bestuur door de vergadering
het predicaat Lid van Verdienste toegekend aan
Martin Zwanenberg. Als blijk van waardering
ontving hij van de voorzitter een Horloge met
inscriptie.

Louis place speeltoestel
Nadat de vergadering door de voorzitter was
gesloten bleef het nog lang gezellig in de
kantine.
We zijn nog steeds een vereniging die bruist en
waarvan men graag lid is.
Het Hoofdbestuur
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C4 na overtuigende
zege kampioen!!!

Afgelopen zaterdag 3 december 2016 was het
zover. Onze kampioenswedstrijd tegen Bruheze.
Voor de wedstrijd stonden we gelijk met nummer
twee NWC Asten. Maar zij speelden de laatste
competitiewedstrijd, terwijl wij nog 2 wedstrijden te
gaan hadden. Dus bij winst waren wij zeker van het
kampioenschap. Het doelsaldo en onderling resultaat
was dik in ons voordeel.
Op de koppies was een behoorlijke spanning te zien
dus hadden we een relaxte speech bedacht. De
speech ging vooral over goed samenspelen en plezier
maken. Tevens was er een motivatiefilm gemaakt door
één van onze grootste fans, de spelers zagen deze
film net voordat wij het veld opgingen. Iedereen was
er klaar voor.
We begonnen lekker fanatiek aan de wedstrijd en we
zagen al snel dat we de betere partij waren. Nadat we
een aantal kansen gemist hadden, scoorde Wessel de
verlossende 1-0.
Veel ouders, opa’s en oma’s, vrienden en andere
geïnteresseerden hadden massaal gehoor gegeven
aan onze oproep om te komen kijken. Zij zagen
net voor rust Iliass de 2-0 scoren uit een keihard
ingeschoten penalty! In de rust werden nog even de
puntjes op de i gezet en dat we het kampioenschap
niet meer mochten laten lopen. Vlak na de rust scoorde
Wessel al snel de 3-0 uit een vlotte combinatie. Nadat
Marouan de 4-0 uit een corner had binnengeschoten,
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verslapten we heel even. Bruheze maakte de 4-1. Bij
een tweede mogelijkheid voor Bruheze stond onze
keeper Aaron zijn mannetje. Tot drie keer toe bracht
hij redding. Daarna scoorde Wessel de 5-1 en dit was
zijn 40e goal dit seizoen... Uiteindelijk maakte Bram de
6-1 en dit was uiteindelijk ook de eindstand. We waren
KAMPIOEN!
Daarna kon het feest starten, als eerste kwam onze
mascotte de bernersennen hond BEER het veld op
sprinten. In de kleedkamer werd de kampioensschaal
uitgereikt, de champagnekurken knalden tegen het
plafond.
Na snel een douche te hebben genomen werden
de spelers ontvangen in de kantine met het
kampioenslied. Daarna was het de beurt aan Gerrit,
de C-groepsleider, met een prachtige speech.
Alle spelers kregen tevens een beker als beloning voor
het mooie najaarsseizoen. Met friet & snacks en de
consumpties was het feest compleet. Om de feestdag
af te sluiten zijn we ‘s avonds met z’n allen naar
Eetcafé De Barrier geweest. het was een fantastische
dag samen.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die deze dag
tot een succes heeft gemaakt en ervoor heeft gezorgd
dat iedereen een enorme ervaring rijker is!
Op naar het volgende kampioenschap!
Robert Giesen Trainer JO15-4

De sponsor
Van Rijsingen Diepvries
Al jaren is
Diepvriesspecialist
van Rijsingen een
vertrouwde naam
in Helmond zelfs al
meer dan 30 jaar!
Vele klanten uit de
wijde omgeving van
Helmond bezoeken
deze winkel om
het uitgekiende
en kwalitatieve
assortiment van
diepvriesproducten
en enkele
aanverwante
producten.
In de winkel staan
gekwalificeerde medewerkers, die alles weten over
hun unieke assortiment. Het assortiment bestaat
uit meer dan 1000 kwaliteitsproducten, uniek en
(bijna) alleen voor in de diepvries. Met deze diepvries
producten, ook wel vriesvers genoemd, brengen ze
het seizoen bij u thuis. Al hun groenten bijvoorbeeld
worden geoogst in het seizoen en in de nabije
omgeving, direct na oogst worden ze ingevroren
zodat de vitamines maximaal behouden blijven.
Zo eet u in de winter vries verse Nederlandse
boontjes, top van smaak en daarnaast boordevol
vitamines. Want deze zijn door het unieke invries
proces maximaal behouden, heel anders dan verse
producten. Wetenschappelijk onderzoek heeft
veelvuldig uitgewezen dat diepvries groenten zelfs
gezonder zijn dan verse groenten, en nog boordevol
vitamines en mineralen zitten.

Zo geldt dat ook voor
het vlees en vis. Hun
vis wordt direct na de vangst ingevroren en behoudt
zo zijn unieke smaak en structuur. Bart: “Verse vis
bestaat eigenlijk niet, verse vis is namelijk goed
ingevroren vis. En dat proef je!”
De medewerkers van Diepvriesspecialist van Rijsingen
nemen u graag mee in hun werelden en hebben na
lange ervaring in de “frozen food” en een gedegen
extra opleiding in onze bestaande winkels genoten
en dus een flinke bagage om u te verrassen en te
laten genieten van onze producten met pure smaak.
Want dat is diepvries!
Kom snel kijken en ervaren hoe u bij ons hun lekker,
gezond, gevarieerd en gemakkelijk topgerecht op te
tafel kunt zetten! Succes gegarandeerd!
Voor al hun klanten hebben ze een spaarkaart, op
deze spaarkaart wordt bij iedere besteding per €10,een spaarpunt toegevoegd aan uw kaart. En met
deze spaarpunten kunt u iedere actie periode kiezen
om uw spaarpunten in te wisselen voor een gratis
product. Maar u kunt ook doorsparen voor non-food
artikelen zoals friteuses of airfryer, maar ook voor
onze heerlijke wijnen.
Dat
wordt
genieten
deze
kerst
met
de
Diepvriesspecialist!
Afsluitend willen we u nogmaals wijzen op de unieke
positie van diepvriesproducten; “Vriesvers, verser
dan vers en bij ons altijd scherp geprijsd!”
Graag tot ziens bij Diepvriesspecialist van Rijsingen.
Keep it cool!

www.sportshoplaarbeek.nl

Heuvelplein 20, Beek en Donk

Tel: 0492-450 499

Wedstrijden vaandelteam 2017
29 jan
29 jan
29 jan
29 jan
29 jan
29 jan
29 jan

EFC 1 - Blerick 1
NWC 1 - Rood Wit V 1
Oranje Zwart 1 - Mierlo-Hout 1
RKSV Heeze 1 - Wilhelmina’08 1
RPC 1 - RKVVO 1
SC Helmondia 1 - IVO 1
Venlosche Boys 1 - Veritas 1

05 feb
05 feb
05 feb
05 feb
05 feb
05 feb
05 feb

Blerick 1 - NWC 1
IVO 1 - EFC 1
Mierlo Hout 1 - RKSV Heeze 1
RKVVO 1 - SC Helmondia 1
Rood Wit V 1 - Venlosche Boys 1
Veritas 1 - Oranje Zwart 1
Wilhelmina’08 1 - RPC 1

12 feb
12 feb
12 feb
12 feb
12 feb
12 feb
12 feb

NWC 1 - EFC 1
Oranje Zwart Helmond 1 - RPC 1
RKVVO 1 - Wilhelmina’08 1
Rood Wit V 1 - Mierlo-Hout 1
SC Helmondia 1 - RKSV Heeze 1
Venlosche Boys 1 - Blerick 1
Veritas 1 - IVO 1

19 feb
19 feb
19 feb
19 feb
19 feb
19 feb
19 feb

Blerick 1 - Rood Wit V 1
EFC 1 - Venlosche Boys 1
IVO 1 - RKVVO 1
Mierlo-Hout 1 - Veritas 1
RKSV Heeze 1 - NWC 1
RPC 1 - SC Helmondia 1
Wilhelmina’08 1 - Oranje Zwart Helmond 1

12 mrt
12 mrt
12 mrt
12 mrt
12 mrt
12 mrt
12 mrt

IVO 1 - Mierlo-Hout 1
NWC 1 - Venlosche Boys 1
Oranje Zwart Helmond 1 - RKSV Heeze 1
RKVVO 1 - Blerick 1
RPC 1 - Rood Wit V 1
SC Helmondia 1 - EFC 1
Veritas 1 - Wilhelmina’08 1

19 mrt
19 mrt
19 mrt
19 mrt
19 mrt
19 mrt
19 mrt

Blerick 1 - Mierlo-Hout 1
EFC 1 - RPC 1
NWC 1 - Oranje Zwart Helmond 1
RKSV Heeze 1 - RKVVO 1
Rood Wit V 1 - Veritas 1
Venlosche Boys 1 - SC Helmondia 1
Wilhelmina’08 1 - IVO 1

26 mrt
26 mrt
26 mrt

IVO 1 - RKSV Heeze 1
Mierlo-Hout 1 - Wilhelmina’08 1
Oranje Zwart Helmond 1 - EFC 1
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26
26
26
26

mrt
mrt
mrt
mrt

RKVVO 1 - Rood Wit V 1
RPC 1 - Venlosche Boys 1
SC Helmondia 1 - NWC 1
Veritas 1 - Blerick 1

02 apr
02 apr
02 apr
02 apr
02 apr
02 apr
02 apr

Blerick 1 - IVO 1
EFC 1 - Mierlo-Hout 1
NWC 1 - RPC 1
RKSV Heeze 1 - Veritas 1
Rood Wit V 1 - Wilhelmina’08 1
SC Helmondia 1 - Oranje Zwart Helmond 1
Venlosche Boys 1 - RKVVO 1

09 apr
09 apr
09 apr
09 apr
09 apr
09 apr
09 apr

IVO 1 - Rood Wit V 1
Mierlo-Hout 1 - SC Helmondia 1
Oranje Zwart Helmond 1 - Venlosche Boys 1
RKVVO 1 - EFC 1
RPC 1 - RKSV Heeze 1
Veritas 1 - NWC 1
Wilhelmina’08 1 - Blerick 1

23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr

Blerick 1 - RPC 1
IVO 1 - Venlosche Boys 1
Mierlo-Hout 1 - NWC 1
RKSV Heeze 1 - EFC 1
Rood Wit V 1 - Oranje Zwart Helmond 1
Veritas 1 - RKVVO 1
Wilhelmina’08 1 - SC Helmondia 1

30 apr
30 apr
30 apr
30 apr
30 apr
30 apr
30 apr

EFC 1 - Veritas 1
NWC 1 - Wilhelmina’08 1
Oranje Zwart Helmond 1 - Blerick 1
RKVVO 1 - Mierlo-Hout 1
RPC 1 - IVO 1
SC Helmondia 1 - Rood Wit V 1
Venlosche Boys 1 - RKSV Heeze 1

07 mei
07 mei
07 mei
07 mei
07 mei
07 mei
07 mei

Blerick 1 - RKSV Heeze 1
IVO 1 - Oranje Zwart Helmond 1
Mierlo-Hout 1 - RPC 1
RKVVO 1 - NWC 1
Rood Wit V 1 - EFC 1
Veritas 1 - SC Helmondia 1
Wilhelmina’08 1 - Venlosche Boys 1

14 mei
14 mei
14 mei
14 mei
14 mei
14 mei
14 mei

EFC 1 - Wilhelmina’08 1
NWC 1 - IVO 1
Oranje Zwart Helmond 1 - RKVVO 1
RKSV Heeze 1 - Rood Wit V 1
RPC 1 - Veritas 1
SC Helmondia 1 - Blerick 1
Venlosche Boys 1 - Mierlo-Hout 1

Wist u dat...?
Wist u dat
we weer een prins in ons midden hebben prins Rini d’n urste en dat we Rini een super carnaval toewensen.

Wist u dat de winterstop van vrijdag 23 december
2015 tot en met zondag 8 januari 2016 is.
Wist u dat de AW4D ondanks wat opstartproblemen
weer een groot succes was en dat de opbrengst €
8.000,-- bedroeg, dat onze nieuwe sprintkoning 2016
Puk Knoops is en dat wij de AW4D wederom zeer
erkentelijk zijn voor de donatie aan onze vereniging .
Wist u dat Ies Hougee binnenkort gaat verhuizen
naar Harlingen en dat hij RKSV Mierlo-Hout wil
bedanken voor de fijne en leuke 30 jaar en dat wij
hem bedanken voor zijn tomeloze vrijwillige inzet al
die jaren voor onze vereniging.
Wist u dat onze nieuwe hoofdtrainer Raymond
Koenraadt heet en dat wij Cees Eekels hebben
kunnen behouden als hoofd opleidingen.

Wist u dat we weer drie jeugdige E- en Fscheidsrechters erbij hebben: vlnr. Thijmen van
Lierop, Keane van Eijk en Vigo Smeets

Wist u dat de ex-prinsen van de Houtse kluppels
voor 2017 hun diensten aan onze vereniging
hebben aangeboden en dat we daar gretig gebruik
van zullen maken.

Wist u dat
de
vrijwilligersavond
dit
jaar op zaterdag 21 januari
as bij de De Koning wordt
gehouden en dat er geen
schriftelijke
uitnodigingen
verstuurd worden maar dat
dit digitaal gebeurd.
Wist u dat we wederom een nieuwe subsponsor
hebben en wel A2B beveiliging.
Wist u dat de KNVB voornemens is om het
voetbalseizoen 3 weken later op te starten rond
23 september.

Wist u dat de winterparty weer een succes was en
dat we de evenementengroep hiervoor bedanken!!

Wie wordt topscoorder MH 2016-2017?
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Naam				

Martijn Kusters			
Marvins Brons			
Brandon van Heemstede
Rens van de Aa 		
Mart Raimond			

Team		

Ut Niggende
Ut Twidde
Ut Vierde
Ut Derde
Ut Vierde

Dlp
16
14
12
12
11

Onze topscoorders in opleiding:

Ongeslagen herfstkampioen JO13-6G (D6)
Op de laatste wedstrijddag liet de JO13-6G nogmaals zien dat zij de besten waren inhun klasse. Zij wonnen de
wedstrijd met maar liefst 0-8 bij Sjvv Deurne en stelde daarmee het kampioenschap veilig! Proficiat allen!

Quiz
“ GRAS OF
GEEN GRAS,
GEWOON
VOETBALLEN! ”
Win twee kannen bier of snacks voor hele team ter waarde van 20 euro!
(afhankelijk van de leeftijd)

Volgens onze jubileumsite “100 jaar Rksv Mierlo-Hout” voetbalt zelfs onze voorzitter mee. Noteer de namen
van alle voorzitters van Mierlo-Hout en hun zittingsperiode”.

Jeugd Quiz

Win snacks voor hele team ter waarde van 20 euro!
Noteer de 6 namen van de mascottes en hun bijbehorende club en lever het formulier in bij
Maarten. De eerst volgende wedstrijddag in 2017 zal hij uit alle goede inzendingen de
winnaar bekend maken.
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BESCHIKBARE MATEN:
JUNIOR: 116, 128, 140, 152, 164
SENIOR: S, M, L, XL, XXL, XXXL

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

TRAININGSSHIRT JR €14,00 SR €15,00

LOS
VERKRIJGBAAR

SWEATER JR €25,00 SR €27,50

.V.
R.K.S OUT
-H
O
L
R
MIE

SPELERSTAS SR €27,50

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

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

RUGzAK BRIGHTON €22,50
CLUBVOETBAL €17,50

SPELERSTAS JR €17,50

WEDSTRIJDKLEDING

30-35
36-40
41-44
45-48
SHIRT JR €19,00 SR €20,00 / SHORT €11,00 / LOGOKOUS €12,00

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

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

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.

