Ontstaan van de club
Al vele jaren vóór de tweede wereldoorlog werd in Sterksel veelvuldig gevoetbald; echter
(nog) niet onder de officiële vlag van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (K.N.V.B.).
Uit oude archieven zijn o.m. gegevens en foto''s opgedist, waaruit kan worden vastgesteld
dat in de jaren 1930 - 1932 al reeds actief werd gevoetbald. De toenmalige voetbal-pioniers
bleken de grondleggers van het huidige voetbal in Sterksel. Door de oorlogshandelingen
werd men echter gedwongen in 1943 het voetbal stil te leggen. Vlak na de oorlog, in
september 1945, begon de bal opnieuw te rollen. Deze herstart werd gemaakt door Jac
Stienen, Dries van Kessel, Jac van Bommel en Wim Strauven. Oorspronkelijk draaide
de vereniging onder de naam V.I.O.S., het geen vervolgens in november 1945 werd
omgedoopt in S.V.V., met als bijnaam Sterkselse Veld Vlooien. Korte tijd nadien voetbalde de
club onder de naam M.E.V.O., waaruit het huidige R.K.S.V. Sterksel is ontsproten.
De feitelijke oprichting van de R.K.S.V. dateert aldus van september 1945. Destijds werd
tevens aansluiting gezocht bij de K.N.V.B

Voorwoord
Op de wisseling van het millennium is het RKSV Sterksel gelukt om op te klimmen naar de 5e
klasse van het amateur voetbal. Het zat er al enkele seizoenen aan te komen Sterksel moest
promoveren! Na een goed seizoen 1999-2000 waarin een periode titel en een uiteindelijke
vierde plaats werden behaald was er recht op promotiewedstrijden.
In de vorige beslissende duels was het niet gelukt, maar dit keer trok Sterksel in meerdere
duels uiteindelijk aan het langste eind. 2005 was het jaar dat onze fanatieke
voetbalvereniging haar 60 jarig bestaan vierde. In al deze jaren heeft de voetbalvereniging
laten zien dat we niet alleen op sportief gebied presteren, maar ons ook duidelijk profileren
als vereniging waar jong en oud, gezelligheid en vriendschap hoog in het vaandel staan. Dat
het uiteindelijk een financieel
Haalbaar jubileum is geworden is mede te danken aan alle sponsoren!

Opening'' Sportpark de Hemelrasten''
In mei 1980 opende de club het nieuwe sportpark "de Hemelrasten". Sterksel 1 speelde de
openingswedstrijd tegen het 2e team van PSV. Het fraai gesitueerde sportcomplex aan de
Vlaamseweg omvat nu twee voetbalvelden, waarvan één met een prachtige veldverlichting,
een verlicht trainingsveld, twee tennisbanen (gravel) met verlichting en twee verharde
handbalvelden, waarvan er één permanent door de handbalvereniging kan worden gebruikt.
Het andere moet worden gedeeld met de tennisclub. Daarnaast is er bij dit handbalveld een
tennismuur aangebracht. In goed overleg worden de ruimten van de accommodatie
verdeeld. Het gebouw omvat zes kleedlokalen met douches en een fraai ogende kantine, die
een mooi overzicht biedt over het ruim 3.5 hectare grootte sportcomplex. Bij grote
evenementen kan gebruik worden gemaakt van het oude kleedlokaal gelegen aan de
Heezerweg.

Jeugdtoernooien
Jaarlijks worden in de maand mei jeugdtoernooien georganiseerd voor alle jeugdteams en
men neemt deel aan jeugdtoernooien elders in de omgeving. Dit vindt de jeugd prachtig.

RKSV Sterksel in de ogen van oud selectie trainers
Andre van Bommel
de voetbalclub. Sterksel is een kleine club met een mooi sportpark en een gezellige kantine
zo gezellig dat het soms wel wat laat kon worden !!
Ik, maar ook mijn vrouw en kinderen hebben een bijzonder plezierige tijd gehad in Sterksel .
Het was een goede groep om mee te werken.
De bereidheid om op basis van een sportieve instelling en wederzijds respect het
voetbalspelletje te spelen is kenmerkend voor deze vereniging.
Dit laatste is R.K.S.V. Sterksel waardig en dat is iets om trots op te zijn.
Martin Kaas
Als ik terugdenk aan de beginjaren zeventig, komt natuurlijk het kampioenschap van Sterksel
boven drijven. Dan ga je een aantal hoogte- en dieptepunten op een rij zetten en dan kom
je tot de eindconclusie, dat het een grote vriendenclub was, waar ik toen als spelertrainer, mijn trainersloopbaan begon.
Mede door die vriendschap is het kampioenschap in de toenmalige tweede klasse 206
behaald. De kampioenswedstrijd: PVV – RKSV Sterksel : 1 – 4 ( 3x Ad Peynenburg,
1x Jan v. Os), de daarop volgende intocht op de platte kar is onvergetelijk!
De accommodatie van toen is ook wel de moeite waard om te vermelden: Kleedlokalen
(witte gebouwtje), trainingsveld, een klein modder driehoekje met wat bouwlampen erop.
Het trainingsveld was zo klein, dat bij afwerken op doel, Johan van Hoof een ruit kapot
schoot van de boerderij aan de overkant van de weg!!
Onze toenmalige leider / grensrechter Koos Broekman, was precies de man , die we nodig
hadden; uitgesproken mening, rechtlijnig, tegengas als hij het er niet mee eens was, fijn om
mee samen te werken.
Hoe ging dat toen met die “vriendenclub”? Hard werken, veel conditietraining, maar ook
met de kermis, met zijn allen op stap, een afzakkertje pakken bij Johan en Annie van Hoof
(luidruchtig ?) In die periode is onze dochter Cindy geboren, (inmiddels 31 jaar en zelf
moeder van een dochter), het hele elftal kwam op kraamvisite en als we ze ’s zondags
meenamen, werd het flesje gewarmd in de keuken van cafe Boszicht van de fam. Strauven.
Een dieptepunt wil ik toch vermelden, ik heb in mijn voetballoopbaan een rode kaart gehad
en dat was in de streekderby RKSV Sterksel – Dosl, ik vind dat nog steeds onterecht.
De ‘helden’ van toen: Stef Polman, Koos Polman, Eduard Polman, Bennie Smulders, Henk
Polman, Bennie Polman, Jan v.Os,Toon Hendriks, Peter Reiling, Ad Peynenburg, Karel
v.d.Ven, Piet Cox, Johan v.Hoof, Jan de Louwere en ikzelf. Al met al, een onvergetelijke
periode, waar ik met veel plezier op terug kijk.
Rolf-Jan Zweep 1994-1999
Met heel veel genoegen kijk ik terug op een periode bij de R.K.S.V. Sterksel waarin ik 5 jaar
als trainer/speler een bijdrage heb mogen leveren aan de club en daarna vanwege de
promotie nog een jaar alleen als speler.
Eigenlijk alleen dat laatste jaar roept minder positieve herinneringen in mij op.
Niet eens vanwege de nieuwe trainer of de resultaten want daar viel weinig op aan te
merken. Maar wel vanwege het feit, dat een nieuwe generatie het spelletje toch duidelijk
anders benaderde dan de ‘oudere’ groep toen gewend was.
Dit leidde uiteindelijk tot een vertrek van niet alleen mijzelf maar ook Jeroen (destijds
Sterksel-icoon bij uitstek) en Marcel (schoolvoorbeeld van geslaagde integratie) op een wijze

die niet de schoonheidprijs verdiende.
De vijf daaraan voorafgaande jaren waren overall fantastisch. Na daartoe te zijn aangezocht
door de toenmalige voorzitter Koos Polman en penningmeester Elbert Kip besloot ik als stads
jongetje de overstap te maken naar de plaatselijke voetbalclub in Sterksel.
Hun enthousiasme alsmede een oefenwedstrijd die ik had bijgewoond en waar ik in de kern
toch voetbal mogelijkheden in de toenmalige groep had gezien overtuigden mij van een
leuke uitdaging. En zowel leuk als een uitdaging is het geworden!
Hoewel door de jaren heen nogal wat spelers uit Sterksel maar ook daarbuiten tot de
selectie hebben behoord was het altijd weer de kunst om die spelers bij de groep te
betrekken die niet alleen als speler iets konden toevoegen, maar ook als persoon in staat
waren om zich op een goede manier aan te passen.
Dit is lange tijd uitstekend gelukt en het beste bewijs daarvoor in mijn ogen zijn de
uitstekende resultaten in die periode van vijf jaar en het enorme plezier dat de vaste kern
daarbij uitstraalde. Met na een 4e plaats, twee 2e plaatsen, een 3e plaats en opnieuw een 4e
plaats uiteindelijk in de derde nacompetitie dik verdiende promotie op basis van een
spannende maar ook uitstekende reeks wedstrijden.
En altijd ondersteund door een flinke groep enthousiaste supporters!
Wedstrijden om nooit te vergeten die deze groep op de mat wist te leggen waren uiteraard
de beide ‘tweede’ beslissende wedstrijden in de nacompetitie tegen Bruheze (2 - 2, 2 - 4
n.v., 1 - 1 eerste wedstrijd) en tegen Vessem (1 - 1, promotie!, 2 - 0 eerste wedstrijd)
met in beide gevallen, verlies of winst, een geweldig feest na afloop! Deze
combinatie van resultaat en plezier dat de vaste kern gedurende mijn 5-jarig
trainer/spelerschap wist op te brengen met een geweldige promotie als bekroning maakt dat
de periode bij de R.K.S.V. Sterksel er één is om nooit te vergeten.
Peter Treffers 2002 – 2008
Zes mooie jaren bij Sterksel! Toen ik bij Sterksel kwam, had de selectie een geldpot om de
kaarten van te betalen. Dat schafte ik gelijk af. Als iemand een kaart pakt, moet hij er zelf
voor opdraaien en niet de ploeg. Het aantal schorsingen nam sindsdien flink af, mijn eerste
seizoen hadden we er zelfs nog geen." Aldus Treffers.
Treffers was de meest ervaren speler bij Sterksel, ook Henri Sijkens (43) en Martien van der
Velden (50) zijn nog vaste waarden. "Dat de oudere garde bij veel amateurclubs nog zo'n
belangrijke rol speelt, is tekenend voor hun beleving binnen de club, dat zie ik graag."

Gezelligheid bij RKSV Sterksel na gewonnen wedstrijden

Oud Papier
Om de clubkas op peil te houden word er iedere 1e zaterdag van de maand door leden van
RKSV Sterksel het oude papier opgehaald in het dorp.
De werkzaamheden bedragen hier ongeveer 5 tot 6 uur voor. ( start 9.00 uur )
Gebruikelijk is dat ieder lid een keer oud papier ophaalt.
Hierdoor krijgt dit lid ook een korting op de contributie.
Deze planning staat op de website vermeld en hangt ook in de kantine zodat iedereen kan
zien wanneer en met wie hij aan de beurt is om oud papier op te halen.
Wetenswaardigheden
• Het aantal leden van de RKSV STERKSEL bedraagt momenteel ca 120 leden.
• Het heeft 2 senioren elftallen en 2 jeugdelftallen.
• De inwoners van Sterksel zijn in hoge mate direct of indirect betrokken bij de activiteiten
van de RKSV STERKSEL.
• De vertegenwoordigende elftallen van de RKSV STERKSEL komen in competitieverband in
aanraking met ploegen en publiek uit de regio (KEMPEN en EINDHOVEN). De uitstraling
van de RKSV STERKSEL is een locale en regionale.
• RKSV STERKSEL krijgt gedurende het voetbalseizoen wekelijks aandacht via de publieke
media zoals HEEZE-LEENDE TV, Radio Horizon, Parel van Brabant, voetbalnederland.nl,
amateurvoetbaleindhoven.nl, Eindhovens Dagblad. Facebook & twitter
• RKSV STERKSEL zal in haar dagelijks bestuur en bij het organiseren van activiteiten zoveel
mogelijk gebruik maken van de faciliteiten en producten van onze sponsors.
• RKSV STERKSEL zal eenmaal per jaar (aan het eind van het seizoen) een afsluitingsavond
organiseren waarbij leden, supporters en sponsors elkaar kunnen ontmoeten.
• RKSV STERKSEL staat bekend door zijn gezelligheid en hopen daarom dat jij hier ook een
bijdrage aan gaat brengen!
Club nieuws
Via de site www.rksvsterksel.nl facebook & twitter willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte
houden van het reilen en zeilen binnen onze voetbalvereniging. Hierbij zullen een aantal
mensen deze site zoveel mogelijk “up-to-date” houden. We zullen dit doen met het leveren
van eigen bijdrages, maar willen U tevens de mogelijkheid bieden om deze ons ter
beschikking te stellen. Hierbij kunt u denken aan zelfgemaakte foto’s maar ook aan
heugelijke feiten die u het vermelden waard vindt.
Mocht er iets zijn dat u graag met ons deelt, laat het ons weten. Bij geschiktheid zullen wij
materiaal dan plaatsen. Met grote belangstelling zien we dan ook uit naar toekomstige
bijdrages.

Trainers / Leiders
Trainer 1e elftal :

Luud de Jager

Trainer / leider 2e elftal :

nog in overleg

leider E elftal :

Hélène Ruyten Mirjam Kursten
Ruud van der Zanden en Frans Schaeken

Trainers E elftal

Rens van Breugel en Koen de Louw

Bestuur
Onderstaand vind u een overzicht van de betuursleden en zijn taken

Functie

Naam

Email adres

Telefoon

Voorzitter

Edwin Broekman

06-22321012

Secretariaat

Maaike v Breugel

Penningmeester

Maaike v Breugel

Jeugdcommissie

Engel Beenders

info@rksvsterksel.nl
secretariaat@rksvsterksel.nl
secretariaat@rksvsterksel.nl
g.beenders@chello.nl
sponsering@rksvsterksel.nl
fam.vd.velden@airxs.nl
spolman@client.nl
han@rksvsterksel.nl

Sponsercommissie
Terreincommissie

Martien vd Velden

contacten 1e elftal

Sander Polman

Evenementencommissie

Han Reiling

06-11051950
06-11051950
040-2262805

040-2250861

06-50801125

