Veldhoven 30-10-2017
Jaarverslag Marvilde 2016-2017
Aan het begin van het seizoen telde Marvilde 472 leden, onderverdeeld in 155 actieve seniorenleden,
205 actieve jeugdleden, 92 inactieve leden en gemiddeld 20 mini’s. Aan het einde van het seizoen
telde Marvilde 550 leden (480 mannen en 70 vrouwen), onderverdeeld in 137 actieve Senioren, 231
actieve Jeugdleden, 174 inactieve leden en gemiddeld 15 mini’s.
Hoofdbestuur:
Voorzitter a.i.
Secretaris a.i.
Penningmeester
Kantinecommissie
Sponsorcommissie
Evenementencommissie
Terreinbeheer

Erwin Zimmerman
Peter Janssens
Peter Verstappen
Mart Saris
Werner Hansems
Martijn Everts
Ton van Lierop

De Jeugdcommissie:
Jeugdvoorzitter
Hoofdleider JO19 t/m JO16 a.i.
Hoofdleider JO15 t/m JO12
Hoofdleider JO11 t/m JO8
Hoofdleider JO7 t/m JO6
Hoofdleider MO11 t/m MO15
Communicatie
Scheidsrechterszaken
Wedstrijdsecretaris

Erwin Zimmerman (afgevaardigde Hoofdbestuur)
Erwin Zimmerman
Edwin van den Heuvel
Jos van de Voort
Arjan de Waal
Harry van de Ven en Tom Bartholomeus
Evert Geurts
Jurriaan Haring (voor senioren Ad Roos)
Harry Hoeijmans (voor senioren Ad Roos)

De Evenementencommissie:
De evenementencommissie is de laatste jaren flink uitgebreid.
Op dit moment bestaat de commissie uit: Martijn Everts, Elly van Kasteren, Clarisse Verheijden, Nikki
van Olmen, Kim van Wifferen, Marcel de Jonge, Johan van Moorsel, Stef Noordermeer, Cornel
Bartholomeüs en Ed Bartholomeüs.
Sponsorcommissie:
Ook de sponsorcommissie is mede door de inzet van Werner Hansems flink uitgebreid afgelopen
seizoen, dit heeft geresulteerd in 10 nieuwe stersponsoren en en 13 nieuwe bordsponsoren
De commissie bestaat nu uit: Werner Hansems, Arjan Kole, Ad Keeris, Willem Lokhorst, Niels van
Ulzen en Jeroen van Leest.
Competitie
Aan de verschillende competities werd deelgenomen door 8 senioren- en 19 Jeugdteams, waaronder
3 meisjesteams en 1 vrijdagavond damesteam.
Marvilde 1 seizoen 2016-2017
Marvilde 1 was ingedeeld in de 1e klasse C,
Na het kampioenschap van vorig seizoen stond Marvilde in het jaar van het 90-jarig jubileum voor
het eerst in het bestaan in de 1e klasse. Het seizoen begon erg moeizaam met na 5 wedstrijden 1
punt en een doelsaldo van 0-12. Hierna ging het beter en heeft Marvilde 1 het hele seizoen de
aansluiting gehouden. Uiteindelijk waren er teveel blessures (waardoor de oude strijder Erwin van de
Meerakker met 45 jaar nog een wedstrijd in het doel stond) en schorsingen waardoor niet aan

directe degradatie ontkomen kon worden. In de laatste wedstrijd viel definitief het doek na een 4-0
nederlaag bij Brabantia, waardoor Marvilde 1 volgende seizoen weer in de 2e klasse speelt.
Marvilde 2 seizoen 2016-2017
Marvilde 2 was ingedeeld in de 2e klasse D
Na de promotie van vorig seizoen stond Marvilde 2 dit seizoen weer in de 2e klasse. Het hele seizoen
bivakkeerde de ploeg in de onderste regionen. Vooral door de grote personele problemen bij
Marvilde 1 en nog eigen blessures was de bezetting af en toe mager en moest geregeld gebruik
gemaakt worden van spelers van de A-jeugd. Die hebben het prima gedaan, maar meer dan de
nacompetitie tegen degradatie was niet haalbaar. In de nacompetitie was Steensel te sterk,
waardoor ook Marvilde 2 degradeerde en volgend seizoen dus weer in de 3e klasse acteert.
Lagere senioren teams seizoen 2016-2017
Marvilde 3 was ingedeeld in de 4e KL.416 en is daar kampioen geworden wat uitgebreid gevierd is tot
in onze hoofdstad, Marvilde 4 ook in de 4e KL maar dan 415 (7e plaats)
Marvilde 5 in de 6e klasse.647 (6e plaats), Marvilde 6 in de 6e klasse.652 (12e plaats), Marvilde 7
heeft zich helaas terug moeten trekken uit de competitie en Marvilde 8 in de 6e klasse 638 (8e
plaats)
Jaaroverzicht S.V. Marvilde - Jeugd, seizoen 2016-2017
Het aantal trainingsuren per week bedroeg ca. 32, verdeeld over 4 avonden. Al dit trainen leverde
ook mooie resultaten op met diverse kampioenschappen en een beker.
De jeugdteams voetbalden in DISTRICT VOETBAL ZUID-1,

JO19-1
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO13-1
JO13-2
JO13-3
JO11-1
JO11-2
JO11-3
JO11-4G
JO9-1
JO9-2
JO9-3(G)
JO7-1
MO13-1
MO13-2
MO11-1

Najaar
voorjaar
3e klasse 10 (12e)
3e klasse 11 (5e)
2e klasse B29 hele competitie (10e)
5e klasse 14 (8e)
5 klasse 14 (3e)
2e klasse C29 hele competite (10e)
5e klasse 20 (4e)
5e klasse (kampioen)
Beker: finalegroep gehaald maar helaas tegen Best Vooruit verloren
3e klasse 17 (3e)
3e klasse 17 (kampioen)
5e klasse 33 (3e)
5e klasse 32 (kampioen)
Beker: finale gewonnen tegen Best Vooruit met 3-0
5e klasse 32 (6e)
6e klasse 19 (4e)
2e klasse 22 (3e)
1e klasse 17 (2e)
3e klasse 42 (6e)
4e klasse (2e)
4e klasse 46 (5e)
5e klasse 40 (4e)
6e klasse 42 (3e)
6e klasse 30 (5e)
1e klasse 18 (4e)
2e klasse 23 (kampioen)
4e klasse 57 (kampioen)
3e klasse 37 (5e)
5e klasse 65 (kampioen)
4e klasse 52 (5e)
3e klasse mini Eindhoven (geen stand bijgehouden)
3e klasse 11 (4e)
3e klasse 12 (kampioen)
3e klasse 12 (4e)
3e klasse 11 (3e)
2e klasse 15 (5e)
2e klasse 13 (kampioen)

Dus totaal 8 kampioenschappen binnen onze jeugdafdeling, iets waar we trots op mogen zijn!

A K T I V I T E I T E N: 2016/2017
Marvilde GOES 90, 90-jarig bestaan SV Marvilde
Zaterdag 10 september vierde Marvilde het 90 jarig jubileum. Dankzij de jubileumcommissie, de vele
vrijwilligers en het mooie weer is deze dag een groot succes geweest. De Fistkapel Veldhoven
speelde uit volle borst hun repertoire en kregen bij de klanken van het Marvilde clublied bijval van
alle toeschouwers. Phoxy en Marvil de Leeuw opende de pannakooi, een mooi project wat door
sponsoren en vrijwilligers tot stand is kunnen komen.
Nadat de kinderen op de foto mochten met de mascottes, verzorgde Martijn Debbaut, Belgisch
kampioen panna, een wervelende voetbalshow. De kinderen genoten en konden hun ogen
nauwelijks geloven. De allerkleinste vermaakten zich prima op het luchtkussen.
Tijdens de receptie waren de sprekers allen lovend over de organisatie (bestuur en
jubileumcommissie) en feliciteerden ze Marvilde met het 90 jarig bestaan. Tijdens de receptie zijn er
drie leden aangenaam verrast. Ad Keeris is benoemd als erelid van Marvilde en Peter Verstappen en
Mart Saris kregen de zilveren speld van de KNVB. Een meer dan terechte waardering voor deze 3
clubmensen! Op het einde van de receptie kwam tonprater Andy Marcelissen als trainer van een
merkwaardig veteranenelftal zijn verhaal vertellen over hun behaalde resultaten en wist iedereen
aan het lachen te krijgen. In de avond was er een reünie waar veel oud-leden werden herenigt met
teamgenoten uit vroege tijden en deelden spannende voetbalverhalen met elkaar en nieuwe elftal
foto's werden (na)gemaakt. De DJ maakte het feest compleet. Tot klokslag twee uur werd er door
gefeest en het was jammer dat er een eind moest komen aan deze gezellige avond.
PSV vrouwen trainen Marvilde meisjes
PSV vrouwen 1 heeft S.V. Marvilde verkozen als vereniging van de maand november. Hierdoor
mochten onze meisjes naar de wedstrijd PSV - ADO Den Haag en liepen er 22 meisjes mee met de
Line-up. Twee weken later verzorgden 4 speelsters van PSV een clinic voor ruim 50 enthousiaste
meisjes.
MeerveldhovenCup vrijdag 2 t/m zondag 4 september 2016
Het nieuwe voetbalseizoen begint in het laatste weekend van de school/zomervakantie met het
“Toernooi om de MeerveldhovenCup”. Hoewel dit fenomeen inmiddels is uitgegroeid tot het
grootste toernooi van het voorseizoen, blijft de gemoedelijkheid, plezier en sportiviteit de boventoon
voeren.
Aan deze 11de editie namen 99 teams van 40 verschillende verenigingen uit geheel Brabant, ZuidHolland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Limburg deel.
Ruim 1500 voetballers en hun begeleiders/supporters passeerden de poorten van ons Sportpark
Jongelingsveld en beleefden weer een aantal fantastische dagen.
Voetbalclinic
Tijdens de herfstvakantie stond de donderdag volledig in het teken van voetbal, onder leiding van de
jeugdtrainers vond een voetbalclinic plaats voor onze E- en F-jeugd. Daaraan werd deelgenomen
door ruim 50 spelers.
Halloweentocht 11 november
Ook dit jaar heeft de traditionele Halloweentocht niet ontbroken op het programma. Vele leden
hebben een leuke en spannende tocht mee mogen maken welke weer grootser was opgezet dan
voorgaande jaren.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft in november gewoonte getrouw een bezoekje bij de mini's, F’jes en kinderen van
seniorenleden afgelegd, Met dank aan vele vrijwilligers maar in het bijzonder Sinterklaas hebben we
een fantastische avond gehad.

Heezen-Sylvester zaalvoetbaltoernooi vrijdag 30 december 2016
Het Heezen-Sylvester zaalvoetbaltoernooi - traditioneel op 30 december - vond voor de 13de keer
plaats in de Heiberg; 's morgens voor de jeugd (ruim 120 jeugdleden) en 's middags voor de senioren
(10 teams). Bij dit laatste toernooi werd “Marvilde 1” de winnaar.
Evenals vorig jaar werden buiten – in een kraampje bij de ingang van De Heiberg - oliebollen
gebakken. Oud-voorzitter Laurens Creemers en zijn assistenten lieten de oliebollen - onder het genot
van glühwein, warme chocolade en de Top2000 - van de toonbank rollen. De opbrengst was bedoeld
voor het afsluitende Pinksterweekend voor B t/m D jeugd.
Spelregeltoets
Zaterdag 5 januari, tijdens de winterstop, was er de jaarlijkse Spelregeltoets voor 1e jaars D en 2e
jaars E. Met dank aan Nick Ooms werden de jongens weer een eind op weg geholpen.
Kaderavond
De kaderavond werd weer druk bezocht door al onze vrijwilligers.
Carnavalsbrunch
De Carnavalsvieringbrunch op maandag was weer een succes, voor zowel de jeugd als voor de
oudere was het erna nog erg gezellig.
Februari:
Op 17 februari bereikte het droevige nieuws ons dat Paul Noten na een lang ziekbed op 62 jarige
leeftijd is overleden. We kende Paul als een stille maar krachtige persoonlijkheid welke zeer veel voor
onze club heeft betekend. Daarnaast was Paul vooral een heel fijn persoon, laten we hem blijven
herinneren.
Huldigingsavond 10 maart:
Tijdens de jaarlijkse huldigingsavond in maart werden Tinus Bogers (50 jaar), Jos van de Voort (40
jaar), Mark Spapens (40 jaar) en Ad Vermeulen (40 jaar) gehuldigd.
Daarnaast werd op deze avond Cees van Heeswijk benoemd tot erelid en Ton Jakobs tot lid van
verdienste. Later in het jaar zou ook Laurens Creemers lid van verdienste worden.
Scholentoernooi woensdag 5 en 12 april en 17 mei 2017
Op verzoek van de KNVB organiseerde Marvilde voor het eerst de Scholendag volgens de KNVBrichtlijnen. Marvilde, dat al voor de 12de maal het voortouw nam voor wat betreft de Groepen 3 en 4,
kreeg nu ook de Groepen 5 en 6 en de Groepen 7 en 8 in de schoot geworpen. Op 5 april trapten we
af met de Groepen 3 en 4 met 18 teams van 9 verschillende basisscholen uit Veldhoven. Wederom
een geslaagd toernooi met De Meerhoef als verrassende winnaar.
Een week later stond het ‘nieuwe evenement’ op het programma.
Maar liefst 43 teams van 10 verschillende basisscholen, omgerekend zo’n 500 kinderen, streden in 4
categorieën voor de winst en de uiteindelijke plaatsing voor het Regionaal Kampioenschap. Een
unieke gebeurtenis, dat eigenlijk over 2 woensdagen gespeeld had moeten worden ( te massaal)
waardoor de kwaliteit onder druk kwam te staan. Maar wat een enthousiasme en wat een
mogelijkheden voor de toekomst.
De uiteindelijke winnaars: Jongens 5/6: Op Dreef, Meisjes 5/6: Zeelsterhof, Jongens 7/8: De
Brembocht, Meisjes 7/8; De Berckacker.
Woensdag 17 mei vonden de Regionale Schoolvoetbal Kampioenschappen plaats. Voor de Groepen 7
en 8 (zowel Meisjes als Jongens) vormde opnieuw Sportpark Jongelingsveld het decor. 15 teams,
waaronder de 2 Veldhovense scholen, speelden voor 2 plaatsen per categorie voor de Districtsfinale
die later deze maand in Zwijndrecht zouden worden gehouden.

Mini Thuisblijvers Toernooi zaterdag 6 mei 2017 (ochtend)
Voor het 5de achteréénvolgende jaar organiseerden wij het Mini-Thuisblijverstoernooi tijdens de 1e
zaterdag van de meivakantie op ons sportpark aan de Kerkakkerstraat. 23 teams van 15 verschillende
verenigingen speelden deze zaterdagochtend hun toernooi in 3 speelklasses. De winnaars waren:
Rood Wit Veldhoven in de leeftijdsklasse 2011, Woenselse Boys in leeftijdsklasse 2010 en Hoogeloon
in de Gemengde (2010/2011) klasse.
Sportieve school en nationale Sportweek
Dit jaar heeft SV Marvilde ook weer meegedaan aan de Sportieve school en de Sportieve Week.
Er kon aan inlooptrainingen meegedaan worden door de jeugd om te kunnen ervaren hoe het is om
in clubverband te voetballen. In het Citycentrum vond de afsluiting plaats van de Nationale
Sportweek. In samenwerking met Rood Wit, RKVVO en UNA hebben we deze dag georganiseerd, er
stonden diverse voetbalspellen in het Elsenpark en er was een mini toermooi in een
opblaasvoetbalveld.
BFF toernooi vrijdagavond 19 mei
Op 19 mei stond voor de eerste keer het BFF (Best Footbal Friends) toernooi op het programma,
samen met Rood Wit en RKVVO is dit gehouden bij Marvilde. Het toernooi wordt vanuit de KNVB
gepromoot om (nog) meer meisjes aan het voetballen te krijgen. Hoewel de belangstelling tegenviel
hebben 4 teams gestreden om de titel. Het winnende team heeft meegedaan aan de
regiokampioenschappen maar is hier helaas vanuit Veldhoven niet doorgegaan.
Toni Bolle Tini-Toernooi zaterdag 27 mei 2017
Dit jaar namen 12 teams deel aan het TBT. Bij erg warm weer (30+) werd er toch volop gestreden
voor de hoogste plekken.
Helaas vonden een paar teams het na de poulefase toch te warm en stopten met verdere deelname.
Uiteindelijk kwam de overwinning bij een van de teams van Hakkens terecht en behaalde Marvilde 6
een verdienstelijke 2e plaats.
Gezien de vele festivals die in mei/juni staan gepland en het feit dat de KNVB de komende jaren het
seizoen een maand naar achteren zal verschuiven, overwegen we het toernooi de verplaatsen naar
het voorseizoen.
Afsluiting B t/m D: Loonse en Drunense Duinen 3 t/m 5 juni 2017
Het jaarlijkse uitstapje voor de B t/m D vond dit jaar tijdens het Pinksterweekend plaats in de
omgeving van de Loonse en Drunense Duinen. Een te overvolle dubbeldekker en nog een flink aantal
goed gevulde auto’s moesten 95 spelers en 18 begeleiders naar Loon op Zand brengen. Daar
verbleven we voor 3 dagen in vakantieboerderij De Mussenberg. Een fantastische locatie in een
prachtige omgeving. Op zaterdag speelden de C en D een toernooi bij Groen Wit in Breda, terwijl de
B actief was in Rockanje aan het Haringvliet. Beide teams JO17-1 en JO17-2 troffen elkaar in de ½
finale van dit toernooi, dat JO17-1 nipt won. Het team zou uiteindelijk ook het toernooi winnen. ’sAvonds werd het avondeten perfect verzorgd door Fiësta Grill. Vervolgens konden we op locatie de
finale van de Champions League volgen. Zondags waren we met de D op toernooi in Haarsteeg, de C
in Oisterwijk en de B in Waalwijk. Na afloop vertrok de bus weer richting Veldhoven alwaar we in het
clubhuis van Marvilde ons nog tegoed deden aan frites en andere lekkere versnaperingen. Kortom
wederom een geslaagd evenement. Dit weekend werd mede mogelijk gemaakt door diverse
sponsoracties; veelal geïnitieerd door de eigen jeugd, waaronder de oliebollenactie in december, een
pennenactie en een avondje autowassen.

Afsluiting seizoen
Begin juni was de afsluiting van het seizoen voor de jeugd. De tweede editie was wederom een groot
succes. Een zeer geslaagde dag welke dit seizoen weer op deze wijze zal worden ingevuld. Op deze
dag is de speler van het jaar en de Fairplay trofee uitgereikt. Dit waren Nick van Rhee en JO9-1. Ook
werd er voor de eerste keer de scheidsrechter van het jaar gekozen en deze eer ging naar Rowan
Geurts.
E-kamp
Begin juni vond laatste evenement het E-kamp plaats. Dit jaar extra bijzonder vanwege het 25 jarig
jubileum van Stef Noordermeer en Cornel Bartholomeus. Na alle plichtplegingen en fotoshoots is het
een groot feest geweest. Mede dankzij vele andere vrijwilligers is het voor de jongens en meisjes
weer een leuk evenement geweest.
Het bestuur

