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Algemene jaarvergadering ASV’33  
 

Hierbij nodigen wij alle leden van ASV’33 uit voor onze 84ste jaarvergadering die gehouden zal 

worden op maandag 6 november 2017 in de kantine van ASV’33. Aanvang 20.00 uur.  
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1 Agenda 84ste algemene jaarvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

3. Voorzitterschap ASV’33 

4. Notulen 83ste algemene jaarvergadering d.d. 7 november 2016 

5. Jaarverslagen  

6. Financieel verslag boekjaar 2016 – 2017 

Op zaterdag 4 en zondag 5 november zal het financieel jaarverslag en het jaarboekje aan de 

leden ter inzage aangeboden worden in de bestuurskamer. 

7. Verslag kascommissie 

8. Begroting seizoen 2017 – 2018 

9. Contributie + consumptieprijzen 

10. Verkiezing bestuursleden: 

                  Aftredend en herkiesbaar: 

                            Marianne van der Stappen (Secretaris) 

                     

                  Aftredend en niet herkiesbaar: 

                                  Vera Leenders (Penningmeester)                       

                                  Pieter van Brug (Commissie Wedstrijdzaken) 

                       

                  Kiesbaar: 

                          Reno Renders (Penningmeester) 

             Frank Nooijen (Commissie Wedstrijdzaken) 

 

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de 

vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 

leden. 

11. Verkiezing leden kascommissie 

12. Rondje commissies 

Wedstrijdzaken 

PR/Communicatie 

Accommodatiebeheer 

Sponsoring 

Nevenactiviteiten 

Vrijwilligerszaken + toelichting vrijwilligers beleidsplan 

Technische zaken 

13. Rondvraag 

14. Afscheid voormalige bestuursleden 

15. Sluiting 

 

Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd worden naar secretariaat@asv33.nl of kan 

doorgegeven worden aan een van de bestuursleden. 
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2. Verslag 83ste algemene jaarvergadering 
 

1. Opening door de voorzitter. 

 

- De voorzitter, Michel Driessen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

op de 83ste Jaarvergadering.  

- 43 leden hebben de presentielijst getekend. Er hebben zich 15 leden afgemeld. 

- Een speciaal woord van welkom aan ere-voorzitter Jan Gruyters,  ere-jeugdvoorzitter 

Marthie van Alem, ereleden en jubilarissen. 

- Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor alle dierbaren van leden die het afgelopen jaar 

overleden zijn. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

                 -     Geen ingekomen stukken 

 

3. Notulen 83ste algemene jaarvergadering d.d. 7 november 2016. 

 

- Geen opmerkingen. Met dank aan onze notuliste Marianne van der Stappen. 

 

4. Jaarverslagen (zie website of kopie op te halen in de bestuurskamer) 

 

- Jaarverslag vereniging: 

Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd met dank aan secretaris Marianne van der 

Stappen 

- Jaarverslag jeugd:  

Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd met dank aan Henry Pieloor 

- Jaarverslag veteranen:  

Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd met dank aan secretaris Harold van 

Bommel. 

 

5. Financieel verslag boekjaar 2015 – 2016 

 

      Toelichting is gegeven. 

      Geen opmerkingen.          

                              

6. Verslag kascommissie 

 

       Kay Vervoort en Pieter Penninx hebben de kas gecontroleerd. Het zag er allemaal zeer   

       goed uit, er is een kleine aanpassing bij voorzieningen gedaan, complimenten aan Vera. 

       Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid (door middel van  

       een applaus). 
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7. Begroting seizoen 2016-2017 

 

Geen opmerkingen. 

 

8. Contributie en prijzen 

 

Geen verhogingen; ook geen indexeringen. 

 

9. Verkiezing bestuursleden 

 

• Aftredend en niet herkiesbaar: 

              Rikie de Greef stopt na 12 jaar sponsorcommissie. Rikie bedankt! 
• Aftredend en herkiesbaar: 

Hans van Asten 

Bart van Zundert 

• Kiesbaar: 

Rob Kerkhof, Sponsorcommissie 

Ad Dekkers, Technische Zaken 

Gerjan Beniers, Vrijwilligers Zaken 

 

Middels applaus goedgekeurd door de leden. 

. 

10. Verkiezing leden kascommissie 

 

- Pieter Penninx en Reno Renders 

- Twan Panhuijzen meldt zich aan als reserve lid. 

 

11. Huldiging jubilarissen 

 

- Henk Daniëls, Erelid, wordt bekrachtigd middels een applaus door de leden. 

- Henry Pieloor, Lid van Verdienste, wordt bekrachtigd middels een applaus door de leden. 

 

12. Nieuwe organisatiestructuur 

 

      Geen opmerkingen. 

 

13.  Rondje commissies 

 

         Wedstrijdzaken 

•    Jeugd en senioren samengevoegd. 

 

                     PR/Communicatie 

•    Geen opmerkingen. 
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                      Accommodatiebeheer 

•    Marthie was ad-interim, nu niet meer. 

•    Sportpark ziet er goed uit! 

 

          Sponsoring                                             

• Commissie uitgebreid met 3 nieuwe leden.  

 

          Nevenactiviteiten 

•      Jeugd en senioren samengevoegd 

 

          Personele Zaken 

•      Geen bijzonderheden 

             

          Technische Zaken     

•      Maarten Raaijmakers is gestopt vanwege verandering werkzaamheden. 

 

                     Vrijwilligers Zaken 

•      Vertrouwenspersoon is Reno Renders 

•      Pedagogisch Plan is Sander vd Waarsenburg en Robbert Mol 

     Koen Vervoort: Vraag: zijn vacatures ingevuld?   

                                Antwoord: Nee. 

                                Vraag: animo in selectie? 

                                Antwoord: misschien dinsdag en/of donderdagavond,  

                                                  Rene de Vries als aanvoerder mee kenbaar maken.      

     Frans Verschuren: scheidsrechterstekort op zaterdag moet opgelost worden 

     Koen Vervoort: bij de hockey is het vanaf de A verplicht om 2x per jaar een     

     jeugdelftal te fluiten:  iets voor in het vrijwilligersplan.       

                                     

14. Rondvraag 

 

• Paul Kweens:  

     Vraag: Henry Pieloor staat nergens meer vermeld 

     Antwoord: Henry is wel gevraagd, maar hij wil alleen nog hand- en spandiensten   

                      doen, daar waar nodig is.  

     Opmerking: voor Rikie komen er nu 3 personen terug in de sponsorcommissie. 

• Jan Gruyters:  

-   Beste vergadering! Nog nooit meegemaakt. Korte vergadering en plannen    

    goed gepresenteerd. Geen vragen over onduidelijkheden. 

- Afgelopen zaterdag op de receptie van de jeugdcommissie leden heeft hij zich diep  

    geschaamd voor de schamele opkomst van de leden om afscheid te komen nemen  

    van deze mensen om ze te bedanken voor hun inzet.  

- Nomineren als clubheld Marthie van Alem. Prijzen 10 000€ en een Ford Fiësta.                          

• Coen Vervoort: sluit zich aan bij Jan Gruyters. 
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15. Sluiting 

 

      Michel Driessen geeft aan dat het bestuur goed functioneert en dat ASV ’33 bestaat bij de        

      gratie van de vrijwilligers. Denk aan de B3 die nog een leider nodig hebben en aan onze   

      jaarlijkse feestavond op 19 november aanstaande. 

      Namens het bestuur, bedankt voor prettige samenwerking.  
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3. Jaarverslag ASV’33 seizoen 2016-2017 
 

Algemeen: 

 
Per juli 2016 bestond onze vereniging uit 570 leden, bestaande uit 427 actieve leden en 143 

rustende leden.  

De actieve leden bestonden uit 129 senioren (waarvan 15 dames) en 298 jeugdleden (waarvan 

43 meisjes).  

 

Aan de competitie 2016/2017 werd deelgenomen door 6 senioren teams, 1 dames team, 2 

veteranen teams ( 1 mannelijk en 1 vrouwelijk) en 19 jeugdteams. Daarnaast waren er nog 

diverse kinderen lid van de Mini’s. Deze namen niet deel aan enige competitie. 

 

Het bestuur bestond uit de volgende personen: 

 

 

Functie Naam Commissie 

Voorzitter  Michel Driessen  

Secretaris  Marianne van der 

Stappen 

 

Penningmeester  Vera Leenders  

1e commissaris  Pieter van Brug Wedstrijdzaken 

2e commissaris  Rikie de Greef tot 7-11 Sponsoring 

2e commissaris  Rob Kerkhof na 7-11  Sponsoring 

3e commissaris  Bart van Zundert PR/Communicatie 

4e commissaris  Marthie van Alem  Accommodatiebeheer 

5e commissaris  Gerjan Beniers Vrijwilligers zaken 

6e commissaris Hans van Asten Nevenactiviteiten 

7e commissaris Ad Deckers Technische zaken 

 

In april besloot Michel Driessen per direct zijn werkzaamheden als voorzitter van ASV’33 te 

beëindigen om niet de verantwoording te nemen voor het risico om de gezondheid van met 

name onze jeugdleden op het spel te zetten door te spelen op kunstgras met rubbergranulaat. 

 

Het beheer van de kantine was in handen van Twan en Marion Panhuizen.  

Het onderhoud van de kleedaccommodatie en het sportpark werd verricht door de zogenaamde 

VUT club (o.l.v. Jos Rovers). 

 

De ledenadministratie wordt bijgehouden door Toon Bekkers. 
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Vrijwilligers: 

 
ASV’33 beschikt over ruim 170 vrijwilligers, die allemaal, in welke vorm dan ook, veel 

betekenen voor ASV’33 omdat zonder hen onze vereniging nooit kan functioneren. 

De waardering voor deze vrijwilligers is meerdere malen aangehaald en als speciale dank was 

er op 1 april de jaarlijkse vrijwilligers bedankavond. Deze avond was zeer goed bezocht en 

mocht als zeer geslaagd genoemd worden.  

 

Op zaterdag 6 november zijn 5 top vrijwilligers in het zonnetje gezet, die zich al jarenlang 

hebben ingezet voor de jeugd, middels een receptie in de kantine van ASV’33.  

Als dank voor alles wat Arjen van den Tillaar en Rob de Fockert gedaan hebben ontvingen zij 

het blijk van waardering. Henry Pieloor is benoemd tot Lid van verdienste.  

 

Henk Daniels, die zelfs bijna 50 jaar vrijwilliger is, is benoemd tot Erelid.  

Last but not least werd Marthie van Alem in het zonnetje gezet. De titels Erelid en 

Erejeugdvoorzitter waren eerder al aan Marthie vergeven dus was het mooi dat zowel Marthie 

als Henk de vrijwilligerspenning van Laarbeek mochten ontvangen uit  handen van wethouder 

van Zeeland. 

 

De laatste jaren beginnen we bij ASV’33 ook te merken dat het werven van nieuwe 

vrijwilligers steeds moeizamer gaat en dat de druk op de huidige vrijwilligers steeds groter 

wordt.  

 

We hopen echter dat we toch beroep op onze huidige vrijwilligers kunnen blijven doen en dat 

er ook nog regelmatig nieuwe vrijwilligers bijkomen.  

 

Accomodatiebeheer: 
 

ASV’33 heeft een zeer mooie sportaccommodatie. Wij doen er alles aan om dit zo te 

behouden en te verbeteren (m.b.v. de Vut club).  

 

De tribune is door een aantal vrijwilligers helemaal opgeknapt met mooie rode stoelen 

afkomstig van de tribune van PSV. Op zondag 11 september werd de Marthie van Alem 

tribune officieel geopend als dank voor het werk wat Marthie al die jaren voor ASV’33 en 

voor ons sportpark gedaan heeft en nog steeds doet. 

 

Om het sportpark gereed te hebben voor het nieuwe seizoen is er jaarlijks een zogenaamde 

klusjesdag in het leven geroepen. Op deze dag worden er diverse klusjes uitgevoerd zoals 

schilderwerkzaamheden aan de tribune en kleedkamer, het zuiver maken van reclameborden, 

het uitzetten en belijnen van de velden, onkruid verwijderen, etc. Op zich wordt deze dag 

redelijk bezocht maar toch zien we graag wat meer actieve leden op deze dag. 
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Seniorenteams: 
 

De begeleiding van de seniorenteams was als volgt: 

 

Team Naam 

Leider 1e elftal Johan Boeren 

Leider 2e elftal Carrie van de Beek 

Leider 3e elftal Jan Manders 

Leider 4e elftal Vacature 

Leider 5e elftal Frank Nooijen 

Leider 6e elftal Daan van Duppen 

 Ralf Migchels 

Leidster dames  Francien Cornelissen 

Leider veteranen Adri van Rosmalen 

Leidster veterinnen Thea Driessen 

Grensrechter 1e elftal Tim Verbakel 

Grensrechter 2e elftal Tom van de Heuvel 

  Grensrechter 3e elftal Vacature 

Grensrechter 4e elftal Vacature 

Grensrechter 5e elftal Vacature 

Grensrechter dames  Erik van Deursen 

Verzorger 1e elftal Johan Boeren 

Verzorger 2e elftal Hein van de Laar 

 

 

Functie  Naam 

Hoofdtrainer selectie  Han van Rosmalen 

Assistent trainer selectie en coach 2e elftal Maikel Kluytmans 

Assistent trainer selectie en keeperstrainer Heino Raaijmakers 

Assistent trainer (stage)  Tim Verbakel 

Trainer 3e elftal Marc Manders 

Coach 3e elftal Bas Raaijmakers 

Lagere elftallen  Ruud van de Kerkhof 

Trainer en coach dames  Ad Dekkers 

Assistent trainer  dames  Mark van Wetten 
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De eindstanden waren als volgt: 

 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

1 4G 8 26 9 6 11 33 35 43 

2 3F 3 20 9 6 5 33 38 26 

3 521 5 22 11 4 7 37 68 47 

4 520 9 20 4 2 14 14 38 82 

5 639 10 21 5 2 14 17 35 48 

6 640 8 21 7 3 11 24 54 62 

D 1 5P06 8 18 3 3 12 12 23 68 

D30+1 1P03 3 9 2 2 5 8 4 23 

          

 

 

ASV’33 1 is op een 8ste plaats geëindigd. Na afloop van de laastste competitiewedstrijd 

werden Marnic van Rosmalen en Dennis Verbakel gehuldigd voor meer dan 300 wedstrijden 

in onze selectie. Ze hebben beiden aangegeven de selectie vaarwel te zeggen en in lagere 

elftallen  te gaan voetballen.  

            Marnic en Dennis, bedankt! 

             

Na de degradatie vorig jaar van ASV’33 2 naar de 3de reserve klasse werd dit seizoen al 

meteen de eerste periodetitel binnen gehaald, dat deelname aan de nacompetitie betekent. 

In de nacompetitie werd in twee wedstrijden eerst van IVO 2 uit Velden gewonnen en daarna 

van Someren 4. In de finale werd gewonnen van Mulo 2 in een uiterst spannende wedstrijd in 

Stiphout, waar ze in de reguliere competitie 2 keer van hadden verloren.  
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Juniorenteams: 
 

De benaming bij de jeugd is met ingang van dit seizoen veranderd nl: 

 

A = JO19; B = JO17; C = JO15; D = JO13; E = JO11; F = JO9 

 

Het seizoen was ASV’33 is begonnen met 19 jeugd teams. Zo hadden we een 

JO19-1 elftal, drie JO17 elftallen, een JO15 elftal, drie JO13 elftallen, vijf 

JO11 teams, vijf JO9 teams en een groep Mini`s. Er waren nog verschillende open vacatures voor 

leiders en trainers aan het begin van het seizoen. De JO17-3 had zelfs even geen trainer en/of leider. 

Gelukkig waren de ouders bereid dit op een zo goed mogelijke manier in te vullen.  

 

Ook dit seizoen was er wederom vanaf 1 januari het door de KNVB verplicht spelregelbewijs. In 

totaal hebben 22 jongens en meisjes (dames) dit certificaat behaald. 

 

De  Mini`s hebben vanaf november enkele weken binnen kunnen trainen. Tussen Kerst en Nieuw was 

er wederom het goed bezochte jaarlijks terugkerende tweedaagse jeugdzaalvoetbaltoernooi. 

 

Wederom hadden we verschillende herfstkampioenen. Op zaterdag 10 december werden JO9-2 en 

JO11-3 kampioen en op woensdag 14 december JO9-1.  
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Eind uitslagen Voorjaar competitie: 

 

Team Klasse Plaats GS GW GL VL PT V T 

JO19-1 2 5 11 5 2 4 17 33 26 

JO17-1 3-201 5 11 6 3 2 21 33 18 

JO17-2 3-204 3 11 7 3 1 24 42 14 

JO17-3 4-204 12 11 0 1 10 1 12 61 

JO15-1 3-201 6 10 5 0 5 15 15 28 

JO13-1 1-201 7 11 4 1 6 13 27 21 

JO13-2 2-204 2 9 8 0 1 24 93 17 

JO13-3 3-203 5 11 5 2 4 17 36 36 

JO11-1 1-201 5 10 5 0 5 15 27 26 

JO11-2 3-202 3 11 7 2 2 23 65 29 

JO11-3 2-201 5 11 5 1 5 16 38 39 

JO11-4 3-203 4 11 7 1 3 22 55 32 

JO11-5 4-203 6 9 4 0 5 12 37 41 

JO9-1 Hoofd 8 11 3 1 7 10 23 26 

JO9-2 2-202 3 11 8 0 3 24 15 4 

JO9-3 2-204 5 10 6 0 4 18 6 4 

JO9-4 2-206 12 11 0 0 11 0 0 11 

JO9-5 4-201 6 11 4 2 5 14 7 8 

JO9-6 4-203 12 11 1 0 10 3 2 20 

 

 

Jeugdvoetbalkamp 

 
 

Ook nu hadden Ilse, Johan en Lynn weer een geweldig kamp georganiseerd. Met 74 inschrijvingen 

hebben we het grootste aantal inschrijvingen sinds het ASV’33 kamp nog maar een weekend duurt. en 

werden zij dit weekend begeleid door inmiddels ervaren en nieuwe leiders. Het voetbalkamp was 

neergestreken op een mooie locatie in Someren-Heide en wel bij Kamp- en bivakboerderij Greijmans.  

 

Toernooien 
 

De toernooi commissie had weer zijn best gedaan om diverse jeugdwedstrijden te organiseren. Helaas 

waren er dit jaar minder spulletjes ingeleverd voor de loterij zodat alleen bij het F toernooi de 

kinderen lotjes konden kopen om een leuk prijsje te winnen. De opbrengst komt ten goede aan onze 

jeugdactiviteiten.  

 

Voor de A en B elftallen werd op een vrijdagavond in juni het inmiddels jaarlijks terugkerende 

gezellige Mix toernooi georganiseerd met als afsluiting een barbecue. 

 

Op de Pinkstermaandag werd de 10e Laarbeek Cup gehouden op het terrein van Sparta’25. Dit is het 

toernooi waarin de F1, F2, E1, E2 en D1 van Sparta'25, ELI, Mariahout en ASV'33 elkaar treffen.  
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De Laarbeek Cup is een verenigingscup waarbij alle resultaten van alle teams bij elkaar opgeteld 

worden. De club met de meeste punten mag zich kampioen noemen. Dit jaar werd de cup gewonnen 

door ASV’33. 

 

De vier voetbalverenigingen van Laarbeek hebben zich voor het derde jaar verenigd 

in  “Laarbeek United” met diverse geselecteerde spelers uit de D1 en C1. Als 

hoogtepunt hebben zij een internationaal toernooi  in Kerkrade gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van dit verslag rest mij, namens het bestuur, nog om iedereen te bedanken die zich op 

wat voor manier dan ook heeft ingezet voor ASV’33 in het afgelopen seizoen. 

 

Marianne van der Stappen 

Secretaris ASV’33 
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4. Jaarverslag veteranen ASV’33 seizoen 2016-2017 

 
Na de algemene jaarvergadering van vorig jaar werd onze competitie voortgezet met tot aan de 

winterstop uitstekende resultaten. De veteranen groeiden toe naar hun topvorm. In de periodestand 

werd zelfs de koppositie ingenomen met een ongeslagen status. Toenemende  prestatiedruk in de 

spelersgroep vanwege herintredende spelers zal hiertoe zeker hebben bijgedragen. De scoringsdrift 

van onze spitsen was dan ook zeer opvallend. Ook de opmerking van een trouwe supporter ‘ik zie 

zoaterdags mèr dan op zondag’ was veelzeggend en moet gezien worden als een groot compliment 

voor onze veteranen. 

 

Als slagroom op de taart mag uiteraard niet onvermeld blijven de laatste wedstrijd van de jaargang 

2016. Met recht genoemd als één van de hoogtepunten ooit in de historie van de veteranen. Een heuse 

uitzwaaiwedstrijd werd in het diepste geheim door onze leider Adri georganiseerd voor onze naar 

Spanje vertrekkende veteraan Theo van de Boogaard, ook wel ‘Boogie’ genoemd. Onze veteranen 

troffen een uitermate sterke tegenstander aan met een aantal coryfeeën, zoals de gebroeders van Dijk, 

Anthony Geurts en Carlo Biemans. Dit sterrenteam werd ook nog danig versterkt met spelers uit de 

eigen geledingen. 

Een 0-4 stand halverwege de tweede helft was dan ook een logisch gevolg. Tijd voor Theo om zijn 

handschoenen definitief aan de wilgen te hangen. Lovenswaardig was de niet aflatende werklust van 

de veteranen dat uiteindelijk nog leidde tot een 3-4 eindstand, waarbij er misschien zelfs nog wel meer 

in het vat had gezeten.  

Dat er nog meer in het vat zat bleek na de wedstrijd, waar een derde helft werd ingezet, die nog niet 

vaak is vertoond. Er werd wederom een zeer hoog tempo gehanteerd en gezelligheid was troef. Er 

werd nog eens lekker over voetbal en alles wat daarbij hoort ‘geluld’. De kop van het verslag van deze 

middag/avond op de site van ASV’33 was alleszeggend en wil ik tot slot hier nog eens graag 

herhalen. 

‘Alleen maar winnaars bij uitzwaaiwedstrijd ‘Boogie’. 

 

Onze jaarvergadering in december werd goed bezocht door ruim de helft van het totale aantal leden. 

Dit zijn er momenteel 67 waarvan er 25 actief lid zijn. De vergadering vond plaats in een 

gemoedelijke sfeer. Naast een aantal serieuze zaken die moesten worden besproken was er ook ruimte 

voor de nodige humor en hilariteit. Na de vergadering werd overgegaan tot het traditioneel ‘Chinees’ 

etentje, waarna er ook nog ruim de gelegenheid was om na te borrelen en werd teruggekeken op de 

belevenissen van de veteranen in het afgelopen jaar.  

 

Bij de nieuwjaarsreceptie werden een aantal veteranen gehuldigd vanwege hun meerjarig 

lidmaatschap. Henk Althuizen werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap en maar liefst 3 

veteranen werden gehuldigd vanwege hun 50-jarig lidmaatschap, namelijk Adri van Rosmalen, Mario 

van Doorn en Pierre Driessen.  

 

De veteranen manifesteerden zich ook het afgelopen jaar weer op meerdere terreinen. Een kleine 

greep uit de successen. Harold van Bommel, Maarten Raaijmakers en Peter Brouwers wisten de 

biljartcompetitie te eindigen op de 1e 3 plekken. Harold van Bommel wist de sportquiz tijdens de 

kerstborrel te winnen.  
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ASV’33          Blz. 16 van 17 

 

En het duo Ton Hendriks / Rob Roijackers wisten een zeer verdienstelijke 3e plek te bemachtigen (van 

de 32 teams !)  tijdens het evenement ‘ASV’33 Fietst’ ten behoeve van het ‘Team Dirk Van Gerwen’ 

onder het motto ‘laten we samen kanker de wereld uit fietsen’. 

 

Ook in de pers nieuws met daarbij een opvallende rol voor onze veteranen. 

In de ‘MooiLaarbeek Krant’ een fotoreportage van het al eerder gememoreerde evenement ‘ASV’33 

Fietst’ met de duo’s Rob en Ton en Maarten en Harold onder de bezielende leiding van de 

respectievelijke coaches Hans van Asten en Maarten Vogels. 

Marcel Zijp werd gespot op een foto in het Eindhovens Dagblad tijdens een gala waarbij Helmond 

Sport op zoek was naar miljoenen.  

Bij onze uitwedstrijd tegen Mierlo Hout haalden we het Eindhovens Dagblad met een artikel met een 

dubieuze aanhef. Die luidde als volgt ; ‘Komt ASV? Doe dan ander schoeisel aan’. 

En als laatste ; na een klinkende overwinning van onze veteranen in de uitwedstrijd tegen het altijd 

lastige Boerdonk werd in de ‘MooiLaarbeek Krant’ een oproep gedaan door onze Boerdonkse 

collega’s voor een nieuwe keeper…..  

  

De competitie werd na de winterstop weer hervat en het hoge niveau werd gehandhaafd. Dit leidde 

uiteindelijk tot een tweetal periodetitels en de daarbij behorende welverdiende consumptiebonnen. Nu 

nog een weg zien te vinden dat ook onze zaterdagvoetballers hiervan profijt kunnen hebben.....   

 

In de zomer verwelkomden we weer twee versterkingen, namelijk Jeroen Evers en Bart Driessen, die 

zeker weer een kwaliteitsimpuls betekende voor onze selectie.  

Na de zomerstop werd de draad weer opgepakt en als een van de toonaangevende elftallen in ons 

district werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het jubileumtoernooi van Neerkant met voor de 

rest louter Deurnese teams. De nog steeds in topvorm verkerende veteranen sloten dit toernooi 

ongeslagen af met een welverdiende 1e plaats. Tot veler verbazing kregen we de wisselbeker echter 

niet mee. Dat was overigens geen reden om er geen feestje van te maken. Na een aangename 

verpozing in het Neerkantse werd het feest tot in de kleine uurtjes voortgezet bij Abraham Jean-Carl. 

Ook Abraham Henry werd inmiddels met veel genoegen bezocht, en ook dat leidde, ongelooflijk maar 

waar, niet tot het eigenlijk wel verwachtte puntverlies. Aan een ongekend sterke serie met een record 

aantal overwinningen achter elkaar kwam helaas op de laatste zaterdag van oktober toch nog een 

einde tegen het zeer sterke Sparta’25. 

   

In de zomerstop was het ook tijd om invulling te gaan geven aan het naderende jubileumfeest ter ere 

van het 50-jarig bestaan van onze afdeling veteranen dat in september zou worden gehouden. De 

feestcommissie bestaande uit Adri van Rosmalen, Mark van Wetten, Toine Verbakel, Marc Manders 

en Harold van Bommel besloten het feest te spreiden over het weekend van 16 en 17 september. De 

doelstelling was om een zo gevarieerd mogelijk programma te maken, met voor alle veteranen wat 

wils. 

Met een deelnamepercentage van maar liefst 85% aan een of meerdere onderdelen van het programma 

mogen we stellen dat dit doel werd bereikt. Zowel de jongere als oudere veteranen waren uitermate 

goed vertegenwoordigd. Het reünie-gevoel was dan ook in grote mate aanwezig. 

Door de feestcommissie werd gekozen om terug te vallen op eerdere succesformules en het volgende 

programma werd gepresenteerd. 

Op zaterdagmiddag werden we verwelkomd bij ‘Café de Stal’ met koffie met gebak, of een ander 

drankje. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst.  
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ASV’33          Blz. 17 van 17 

 

De ene groep werd onder leiding van Henk van Beek rondgeleid door het ‘Aarlese’, waarbij Henk ons 

met veel humor kon voorzien van een groot aantal wetenswaardigheden. O.a. werd met veel smaak 

verteld over de wonderen uit het verleden, zoals de Helmonder die in de 17e eeuw van lammigheid 

was genezen. De tweede groep toog naar het terrein van ‘Du Tie Ut’ waar onder leiding van Wim 

Vossenberg een Jeu de Boules-toernooi werd gehouden. In de loop van de middag werden deze 

groepen omgewisseld. Daarna werd de dag voortgezet op sportpark ‘De Hut’ waar de avond werd 

gestart met een fantastisch koud en warm buffet, dat was bereid door Frans van den Heuvel. 

Na het eten was het tijd om onze jubilarissen te huldigen. Naar onze grote tevredenheid waren bijna 

alle jubilarissen in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Dit jaar waren dat Mario van Doorn, Harrie 

van den Boogaard, Maarten Vogels, Maarten Raaijmakers en Harold van Bommel vanwege hun 25-

jarig lidmaatschap. En daarnaast Jan Gruyters, Piet Driessen, Wim van Elten en Cor van Dijk 

vanwege hun lidmaatschap vanaf de oprichting, oftewel 50-jarig lidmaatschap. Met mooie woorden 

van voorzitter Adri werden alle jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Na de huldiging was het tijd om met de feestavond te starten. Helaas was ‘sferemoniemeester Ron 

Bons’ vanwege een blessure verhinderd. Echter werd hij zeer verdienstelijk vervangen door Desirée 

Verhoeven die voor het nodige vermaak zorgde met als thema de nodige awards die beschikbaar 

werden gesteld aan onze veteranen. 

De avond vloog voorbij, waarna de veteranen huiswaarts togen om zich voor te gaan bereiden voor de 

onderlinge partij die zou worden afgewerkt op zondagmiddag. Onder grote publieke belangstelling 

werd een wedstrijd gespeeld met de nodige ‘hoogstandjes’. 

Na nog wat penaltys te hebben genomen op een leeg doel werd ons een heerlijke barbecue 

voorgeschoteld die was bereid door slagerij Hegeman. Onder het genot van meer dan verdiend 

drankje werd vervolgens de middag afgesloten en was het zachtjesaan tijd om het feestweekend af te 

sluiten…….  

Het waren twee zeer geslaagde dagen met dank aan onze organisatoren. 

 

Dit was het voor dit jaar. Bedankt voor uw aandacht. 

 

Harold van Bommel 

Secretaris Veteranen ASV’33 

 

 

 

 

 


